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HEB JE LICHAMELIJKE KLACHTEN?

Wacht dan niet langer met behandelen!

Onze
Fysiotherapeut 

helpt jou.
Maak direct een

afspraak

St. Jozefkerk mogelijk nieuw onderdak voor supermarkt Jumbo
Er zijn plannen voor de St. Jozefkerk. Dat is niet nieuw; sinds  het vertrek van de geloofsgemeenschap in 2005 zijn er regelmatig plannen geweest voor een nieuwe bestemming 
van de kerk. Maar dit keer lijken de plannen serieuze vormen aan te nemen, nu bij alle betrokkenen, waaronder de gemeente Arnhem, de neuzen dezelfde kant uit staan.

De Sint-Jozefkerk aan de 
Kloosterstraat in Arnhem 
uit 1929 werd in 2005 voor 
het laatst door de parochie 
gebruikt. Het Godshuis was 
vanaf 2011 een skatehal. Pas 
in 2019 werd een koper voor 
het monumentale complex 
gevonden: vastgoedinves-
teerders Verheij en Mantel 
werden de nieuwe eige-
naars van het gebouw. Bij 
de prijs inbegrepen was ook 
de  bijbehorende pastorie, de 
kosterswoning en de kleu-
terschool. De restauratie 
van het gemeentelijke mo-
nument zal miljoenen euro’s 
vergen. Wegens geldgebrek 
was het pand slecht onder-
houden. De koper moest het 
pand aanvaarden inclusief 
mogelijk aanwezige onzicht-
bare schade.

Omdat gemeente Arnhem 
het belangrijk vindt dat 
bewoners betrokken wor-
den bij de besluitvorming, 
werd er door de eigenaar 
in september een informa-
tiebijeenkomst georgani-
seerd, waaraan ook via een 
livestream deel te nemen 
was. Het doel van deze 
avond was niet alleen om 
bestaande plannen te vertel-
len, maar ook om de ideeën 
van aanwezige bewoners te 
verzamelen. Tevens konden 
zij kritische opmerkingen 
plaatsen bij de voornemens 
die al geuit werden.

De meest in het oog sprin-
gende spreker was Michael 
Janssen, eigenaar van het 
Jumbofiliaan aan de Ro-
sendaalseweg. Janssen wil 
graag een grotere winkel, 
maar dat kan niet op de 
huidige locatie. Het kerk-
gebouw biedt echter volop 
kansen voor een uitbreiding.
Daarbij wil hij zo min mo-
gelijk aan de inrichting van 
de kerk veranderen. ‘Alles 
vanaf 5 cm boven de grond 
wil ik zoveel mogelijk intact 
laten’, zei Michael, zelf ooit 
misdienaar geweest in de 
kerk, die avond.

Zijn plannen riepen bij be-
woners de nodige vragen op. 
Hoe worden de parkeermo-
gelijkheden? Gaat de Jumbo 
de enige ondernemer in de 
kerk worden of is de kerk 
groot genoeg om er nog 
één of twee kleinere onder-
nemingen bij te zetten? En 
wat betekent dat dan voor 
de winkelactiviteit op het 
marktplein? Moet er alleen 
economische activiteit ko-
men of kan een deel ook ge-
bruikt worden voor sociaal 
culturele activiteiten, zoals 
bijvoorbeeld een dependan-
ce van de bibliotheek? En 
wat gaat er met de andere ge-
bouwen gebeuren? Worden 
dat koopwoningen, huur-
woningen of wellicht seni-
orenwoningen die van alle 
gemakken voorzien zijn? 

De vragen zijn nog niet al-
lemaal beantwoord, In ok-
tober en november komen 
eigenaar en betrokken be-
woners bij elkaar in twee 
klankbordgroepen om de 
geopperde ideeën verder 
uit te werken en om zich te 
buigen over de opgeworpen 
vragen. Naar verwachting 
zullen in december de defi-

nitieve plannen rondom het 
monumentale kerkgebouw 
worden bekend gemaakt. En 
ook dan is er nog inspraak 
mogelijk.

Wil je meer weten over de 
plannen of daar iets over 
meedelen?
Mail naar erfgoedbeheer@
woneninarnhem.nl

De Sint-Jozefkerk bij de 
Rosendaalseweg in de wijk 
Geitenkamp werd in 1928 
ontworpen door Hendricus 
Cornelis Marie van Beers 
(1890-1964). Het intiatief 
kwam van pastoor van de 
Loo.  Het is een driebeukige, 
centraliserende kruisbasi-
liek met een groot ingangs-
portaal en een recht gesloten 

priesterkoor. De kerktoren 
werd nooit gebouwd. 
H.C.M. van Beers bouwde 
ook katholieke kerken in 
Hengelo (Ov), Berkel en Ro-
denrijs, Bemmel, Amstel-
veen en Rotterdam. 
Zijn laatste kerkontwerp be-
trof de Onbevlekt Hart van 
Maria-kerk aan de Olden-
zaalseweg in Fleringen.



Bij een hartstilstand is reanimeren van levensbelang. De inzet van een AED helpt daarbij.  
Een AED (Automatische Externe Defibrilator) is een draagbaar apparaat dat in geval van nood door iedereen 
gebruikt kan worden. Via gesproken opdrachten krijgt u instructies bij het reanimeren.

In de wijk Geitenkamp zijn op de volgende 6 locaties AED’s aanwezig:

• Huisartsenpost Het Span, Van Maerlantstraat 3

• Coop, Geitenkamp 17

• MFC De Wetering (2 x), Bonte Wetering 89

• Druckpunt Fysiotherapie, Druckerstraat 16

• Coop, Schuttersbergplein 13

• Sportcentrum Valkenhuizen, Beukenlaan 15

Het Wijk ABC
Vanwege de coronamaatregelen worden er geen spreek-
uren gehouden. Dit kan in de loop van de tijd wijzigen. 
Houdt de website in de gaten voor actuele informatie 
hierover

Voor Elkaar In Arnhem :
Hulp in coronatijd
026-3127 702    info@voorelkaarinarnhem.nl

Bewonersoverleg Geitenkamp, (Nieuw) Monnikenhui-
zen, Arnhemse Allee en Saksen Weimar. Contact: 
Paul Nuiver, tel: 06-50233894,  p.nuiver@rijnstad.nl

De Beijer :
Willem Beijerstraat 13,
tel: 06-26480022  hetkoffiekaffee@gmail.com

Buurtbemiddeling :
tel: 026-3519941  buurtbemiddeling@rijnstad.nl

Circus op de Bult :
06-2493 6113  circusopdebult@gmail.com

Cultuurmakelaar :
Lidwin van Grunsven : 06-23822240.
 lidwin.van.grunsven@rozet.nl

Drie Gasthuizen (onderdeel van DrieGasthuizenGroep) :
Tel: 026 354 9415
 klantcontactcentrum@driegasthuizengroep.nl 

Financiën en Formulieren Rijnstad :
Tel: 026-3127999.  hulpverlening@rijnstad.nl

Gemeente Arnhem :
• Wijkteam Leefomgeving Arnhem Noord-

Oost  John Wijnbergen, Marlies Hallingse, Pau-
lien Toonen,  Tiny Wouters; Birgitt Kromkamp                                          
noord-oost@leefomgevingarnhem.nl

• 
Het Groente Gilde :  groentegilde@gmail.com

Jongerencentrum De Sperwer :
Sperwerstraat 149, tel. 026-4456603

Kunst op de Bult :
Willem Beijerstraat 13,
tel  026 4432138     info@kunst-op-de-bult.nl 

Leefstijlcoach :
Hayke van Valburg : 06-2576 7653 
 hayke.van.valburg@sportbedrijfarnhem.nl

Multi-Functioneel Centrum De Wetering : 
Bonte Wetering 89, tel. 026-3772020

Politie : 0900-8844

Oud IJzer (ijzer, metaal, wasmachines etc) : 
06 20028624,   oudijzerkoning@oudijzerkoning.nl

Portaal, gebiedsbeheerder Fred Martens :
0800-7678225,  info@portaal.nl; 

Samen Eten (maandelijkse buurtmaaltijd) :
06-11091183,  info@sameneten.net

STEVIG : 06 1222 3122 // 06 5389 7497
  info@stevigarnhem.nl

Straathoekwerker Peter Delwig : 06-4372 8049
 p.delwig@pactum.org

SUEZ  (voor vragen over grof-, tuin- en snoeiafval) : 
026-4460490
 
SWOA : 06-11781072

Thuiszorg Midden-Gelderland : 026-3762000

2Switch : 0900-0205

(Stichting) Het Vincentrum (inzameling goederen) :
Rosendaalseweg 758, tel. 026-3512783  
(do, vr: 13.30-16.30; za 10.00-12.30)
Maximaal 10 klanten, kinderen niet toegestaan

Vivare : 088-0541111   klant@vivare.nl

Volkshuisvesting Arnhem :
026-3712712    info@volkshuisvesting.nl

Winkelbus : 06-16994057
(dinsdag, donderdag, vrijdag: 10.00-16.00)

Wijkteam Arnhem Noord-Oost :
Informatie en hulp op het gebied van (jeugd)zorg, welzijn, 
werk en inkomen)  :  088-2260000 ; 
www.wijkteamsarnhem.nl

Zorgboerderij Tokhok : 
Beukenlaan 27,  06-44254212,  tokhok@live.nl

Festiviteiten 100 jaar Geitenkamp uitgesteld
Het was een mooie, drukbezochte avond, in januari van dit jaar. Bevlogen bewoners, professionals en ondernemers 
kwamen op initiatief van het Bewonersoverleg Geitenkamp-Monnikenhuizen-Saksen Weimar bij elkaar om ideeën 
uit te wisselen met betrekking tot de festiviteiten ronden het 100-jarig bestaan van de wijk Geitenkamp. Vele ideeën 
kwamen op tafel en voorzichtig werd er al gekeken waar samenwerking mogelijk was.

Het zoeken naar mogelijkheden tot samenwerking en het 
bepalen van activiteiten zou in de maanden daarna plaats-

vinden. Zou, want de corona-crisis gooide roet in het eten. 
Na de lockdown van 16 maart werden alle bezigheden ‘on 
hold’ gezet. In het najaar zou opnieuw gekeken worden hoe 
het nu verder moet.

Op 8 september heeft het Bewonersoverleg zich over de 
kwestie gebogen. De conclusie is eigenlijk nog hetzelfde: 
het groots opgezette wijkfeest, zoals het Bewonersoverleg 
dat begin dit jaar voor ogen had, is onder de huidige omstan-
digheden niet mogelijk. Er is simpelweg te weinig zicht over 
hoe het virus zich de komende maanden gaat ontwikkelen, 
waardoor het lastig is om nu concrete beslissingen te nemen. 
Daarom is nu besloten om in het eerste Bewonersoverleg 
van 2021 hier opnieuw naar te kijken en dan te bepalen of, 
en in welke vorm, er mogelijkheden zijn nog stil te staan bij 
het 100-jarig bestaan. Wel verschijnt er dit jaar nog een boek 
over 100 jaar Geitenkamp. 

• De eerste huizen op de Geitenkamp; 
        Gelders Archief; 1501-04-17353



Het mag best wel een onsje minder...
Sinds september dit jaar is GO! actief in de wijk. GO! staat voor Gezond Onderweg. De organisatie heeft als doel de 
zwaarlijvigheid bij kinderen en jongvolwassenen (tot 19 jaar) aan te pakken. Maar dat moet je wel zelf willen.

GO! is een initiatief van een 
aantal kinder- en huisartsen 
en een gezondheidscoach. 
Zij vonden dat er te weinig 
effectieve begeleiding was 
van kinderen met overge-
wicht. Sinds 2012 zijn ze in 
verschillende wijken actief. 
En sinds kort ook op de Gei-
tenkamp, waar Helen van 
der Meijden als kinderge-
zondheidscoach aan de slag 
is gegaan. Zij legt de werk-

wijze uit. 

‘Bij GO! kan je terecht als je 
te zwaar bent en als je daar 
iets aan wil doen.  Je hebt 
er misschien wel last van en 
het is ook niet gezond voor je 
lijf. Dat je zelf iets wil doen 
is heel belangrijk’, begint 
Helen. ‘En omdat kinde-
ren nog lekker veel groeien 
is het goed om nu al iets te 
doen aan gezonde leefstijl. 

Dan groei je eigenlijk het 
overgewicht er een beetje 
uit en zit je hopelijk ook lek-
kerder in je vel.’

De begeleiding bestaat uit 
coaching op het gebied van 
voeding, beweging en ont-
spanning. ‘Ik werk samen 
met allerlei andere zorgver-
leners in de wijk’, vertelt He-
len verder, ‘en als er andere 
hulp of begeleiding nodig 
is kan dat ook snel worden 
afgestemd. Samen met jou 
kijk ik wat je al goed doet 
en wat je kan verbeteren 
om een gezondere leefstijl 
te krijgen.  Niet alleen voor 
het kind maar ook voor het 
hele gezin, want met elkaar 
is het makkelijker om iets te 
veranderen aan je leefstijl.’
 
‘Bij mij krijg je dus een soort 
steuntje in de rug  Je mag 2 
jaar lang blijven komen, hoe 
vaak het nodig is bepalen we 

samen en de begeleiding is 
gratis. En er is ook een extra 
sportuurtje waar je aan mee 
kan doen.’

GO is er voor kinderen en 
jongeren. Ze begeleiden 
kinderen naar een gezonde 
en actieve leefstijl. Er wordt 
niet over eten gezeurd, maar 
ze helpen je zodat gezond 
eten, sporten, genoeg bewe-
gen en slapen de normaalste 
zaak van de wereld zijn. Je 
ontdekt wat er nodig is voor 
een gezonder en leuker le-
ven.

Heb jij last van je gewicht en 
wil je er iets aan doen? Bel 
of mail met Helen voor een 
afspraak. Als je echt gaat 
starten bij GO! is er een ver-
wijzing van de huisarts of 
schoolarts nodig. De afspra-
ken zijn in  MFC de Bonte 
Wetering, dus lekker dicht-
bij in de wijk.

Activerend Werk bij SWOA
Woon jij in Arnhem of omstreken en wil je stappen 
zetten binnen Zorg en Welzijn? Meld je dan aan voor         
activerend werk bij SWOA!

Stap voor stap en op een leuke manier weer participeren in 
de samenleving. Met de steun van SWOA bouw je weer een 
ritme op en ontwikkel je jouw talenten & vaardigheden.

Er zijn bij SWOA verschillende plekken waar je terecht 
kan voor Activerend werk: De Weldam, De Petersborg, De 
Gaanderij en MFC Klarendal. Er wordt daarbij gelet op wat 
je leuk vindt om te doen, waar jouw talenten liggen en waar 
die het beste tot hun recht komen. Een kleine greep uit de 
mogelijkheden:
• Hou je van organiseren en mensen? Dan is de receptie de 
perfecte plek voor jou.
• Kook je graag? Kom ervaring opdoen in de keuken tijdens 
de Eetkamer.
• Vind je het leuk om met ouderen hun dag in te vullen? Fier, 
groepsbegeleiding op Maat zoekt altijd mensen.
• Wil jij stappen maken in de horeca? Kom eens werken ach-
ter het buffet op een van onze locaties.

Meer informatie of aanmelden?
Kijk op www.swoa.nl/activerendwerk of neem contact op 
via activerendwerk@swoa.nl. Of bel met 026 3272266 en 
vraag naar Marjon van Baars of Fiona Schneijderberg.

Helen van der Meijden
Kindergezondheidscoach

E-mail: helenvandermeijden@go-nl.nl
Telefoon: 06-20298771

GRATIS PARKEREN OP HET MOOISTE MARKTPLEIN VAN ARNHEM

Natuurlijk
Lekkerder

Smakelijker
www.slagerijvanegmond.nl

E-Mail: info@slagerijvanegmond.nl

de R zit weer in de maand
hij is er weer: 

onze kampioensRookworst

Tel: 026 8484 748Geitenkamp 13   6823 HC Arnhem
telefoonnummer:  (026) 351 21 01
e-mail:   info@cissorsarnhem.nl

Nieuw op de bult: LIVE+
In het voorjaar is LIVE+ van start gegaan in de Vlindertuin, 
Sperwerstraat. LIVE+ vindt dat iedereen recht heeft op een 
omgeving waarin je op je eigen manier en in je eigen tempo 
een maatschappelijke carrière moet kunnen ontwikkelen, 
wat je achtergrond of leeftijd ook is. 
Een unieke aansluitende aanpak die mensen in beweging 
brengt naar werken, leren en ontwikkelen: dat is in het kort 
de werkwijze van LIVE+. 

LIVE+ heeft als doel om mensen (jong en oud) die al lang 
thuis zitten en een afstand tot de arbeidsmarkt hebben te ac-
tiveren om weer in een leertraject te stappen. Samen met 
de begeleiders van LIVE+ wordt gezocht naar een traject 
waarin iemand een eigen talent kan ontdekken en ontwik-
kelen om zo weer dichter bij een betaalde baan te komen. 
Mensen worden actief opgezocht, om zo te ontdekken wat 
hun passies en talenten zijn en ze in een werk- en leercom-
munity te laten deelnemen. Vervolgens wordt gekeken naar 
de ontwikkelpunten zijn en daar gaan de deelnemers onder 
begeleiding mee aan de slag

Meer info? Bezoek de website www.live-nederland.nl, loop 
eens binnen bij de Vlindertuin, of bel of mail:
info@live-nederland.nl
tel. 06 48 66 50 06

Nationaal MS Fonds op zoek naar collectanten in Arnhem-Noord
Van 16 t/m 21 november 2020 vindt de landelijke huis-aan-huiscollecte van het Nationaal MS Fonds plaats. De orga-
nisatie is hard op zoek naar collectanten in Arnhem Noord. Wil jij helpen in de strijd tegen multiple sclerose (MS)?

Door het coronavirus ziet de MS collecte ziet er dit jaar anders uit. Collecteren mag van de overheid, maar het is niet van-
zelfsprekend dat collectanten allemaal langs de deur gaan. Daarom biedt het Nationaal MS Fonds andere manieren van 
collecteren aan haar collectanten. Collectanten kunnen een donatieflyer met QR-code door brievenbussen in hun omgeving 
doen. Ook is het mogelijk om online te collecteren met een digitale collectebus. Meer informatie hierover vindt u op www.
nationaalmsfonds.nl/ms-collecte/collecteren-in-coronatijd/

Lia collecteert al tien jaar
Iedere collectant heeft zijn of haar eigen reden om zich in te zetten 
in de strijd tegen MS. Zo ook Lia, die inmiddels alweer tien jaar col-
lecteert voor het Nationaal MS Fonds. Haar man kreeg in 2002, na 
een aantal jaar van vage klachten, de diagnose MS. De impact op het 
gezin was groot. ‘Hij was 52 en een sterke en ondernemende man. 
Na de diagnose stortte zijn wereld in. Hij kon niet accepteren dat hij 
ziek was. Door concentratieproblemen en vermoeidheid moest hij al 
vrij snel zijn werk als assurantieadviseur opgeven. Hij voelde zich 
afgeschreven. Die periode heeft een wissel op het gezin getrokken. 
En nog. Mijn man heeft veel last van vermoeidheid en kan nog maar 
een meter of twee, drie lopen. Hij gaat ook cognitief achteruit. Om 

daar een weg in te vinden, is een proces. Als partner kun je je machteloos voelen. Door te gaan collecteren, had ik het 
gevoel dat ik toch iets kon bijdragen.’

De opbrengst van de collecte is enorm belangrijk voor het Nationaal MS Fonds. Met de opbrengst van de collecte wordt 
onder andere onderzoek naar betere behandelingen en een betere kwaliteit van leven voor mensen met MS gefinancierd. Dit 
onderzoek mag niet stil komen te liggen, MS staat immers ook niet stil. Helpt u mee? Word collectant.

Meer informatie of aanmelden: www.nationaalmsfonds.nl/collecteren



Kort nieuws

Kabouters bestaan echt!

Het bewijs is dan toch geleverd: kabouters bestaan echt. 
Tijdens één van haar wandelingen met haar hond, trof 
wijkgenote Hedda Blom dit charmante verblijf aan. De 
kleine bewoner snelde naar binnen toen er een camera 
tevoorschijn kwam, maar zijn huisje kon hij niet meer 
verborgen houden...

Foto: Hedda Blom

Stand van zaken Herfsttheater
Dat het dit jaar anders dan anders zou zijn, daar hadden or-
ganisatie, spelers en regisseurs zich al op ingesteld. Maar 
dat het door alle maatregelen vanwege corona op dit moment 
onduidelijk of het Herfsttheater GEITenBULT door zal gaan 
op 21, 22 en 23 november stond niet in het scenario.

Huiskamers van wijkbewoners werden voor deze editie al 
niet geselecteerd als tijdelijk theater. Grote ruimtes zou-
den dit jaar het decor worden. Maar de nieuwe maatregelen 
roepen allerlei vragen op. Kan en mag er publiek aanwezig 
zijn? En zo ja, hoeveel? En is het veilig om met een groep 
mensen verschillende locatie in de wijk te bezoeken, ook 
al zijn het grote locaties. En als dat wordt afgeraden, is het 
dan mogelijk in een locatie in te richten als ‘bioscoop’, waar 
aan maximaal 30 bezoekers via een live stream de scenes 
tworden getoond? Of moet dat vanuit huis? Het zijn vragen 
waar velen een mening over zullen hebben, maar waarop het 
antwoord (nog) niet te geven is.

De 24 spelers repeteren ondertussen gewoon door (zie foto 
hiernaast), in acht kleine groepjes met veilige onderlinge af-
stand. Ze denken creatief mee over wat er binnen de maat-
regelen mogelijk is. Zodra er meer bekend is over de duur 
van de maatregelen en de gevolgen die dit heeft, zal het via 
social media bekend gemaakt worden. Houd dus facebook 
en de websites in de gaten! Dan blijft u op de hoogte! 
www.kunst-op-de-bult.nl

KoffieKaffee tijdens de lockdown
Helaas is door de toename van het aantal besmettingen met 
corona een gedeeltelijke lockdown noodzakelijk. 

Dit heeft tot gevolg dat het KoffieKaffee tijdelijk geen con-
sumpties meer zal serveren, aangezien alle horeca dicht gaat, 
evenals horeca in bijvoorbeeld de bioscoop en het museum.
Ook zullen er geen groepsactiviteiten meer plaatsvinden, 
zoals de filmavonden en het kunstcafé 55+ en stopt Vitale 
Verbindingen tijdelijk met de inloop op de maandagmiddag.

Het blijft mogelijk om individueel naar binnen te lopen voor 
de Wijkbieb, het bekijken van de onlangs geopende exposi-
tie van Willy van Baarsel of het halen van brood op zaterdag.

Daarbij is het dragen van een mondkapje nodig, bij bin-
nenkomst en vertrek en zodra  er rondgelopen wordt.
Let er daarbij s.v.p. op, dat er niet meer dan 4 bezoekers 
tegelijk binnen zijn.
Kom niet als u (lichte) klachten heeft. Ontsmet bij binnen-
komst de handen en houdt altijd 1,5 meter afstand.

• Stiekem ga je toch hopen dat het Herfsttheater GEITenBult gewoon door kan gaan.
       Deze scene ziet er nu in de repetitie’s al imposant uit!

Voormalig autobedrijf Zeuner wordt tijdelijk expositieruimte
Het voormalige autobe-
drijf Zeuner, aan de Sper-
werstraat 2 wordt tijdelijk 
in gebruik genomen door 
stichting Kunst op de bult. 
Zij gaan de ruimte voor-
namelijk gebruiken als ex-
positieruimte, maar andere 
mogelijkheden om nuttig 
de ruimte te gebruiken wor-
den niet nagelaten: bij het 
Herfsttheater is het dit jaar 
één van de speellocaties.
De stichting kan in elk geval 
de komende 6 maanden ge-
bruik maken van de ruimte.
 
Het pand aan de Sperwer-
straat is in 2019 aangekocht 
door Rots Bouw uit Aalten, 
die er een woonlocatie van 
wil maken.

World Clean Up Dag

De World Cleaun Up Dag die op zaterdag 19 september 
in heel Arnhem werd gehouden, is niet ongemerkt aan 
de Geitenkamp voorbijgegaan. Hoewel met weinig, is een 
zeer enthousiast groepje wijkbewoners aan de slag ge-
gaan om het zwerfafval in de wijk te lijf te gaan. En dat 
was niet weinig, gezien de bergen die zij verzet hebben.

De Ruilstek-kast

Jeanne Donk tipte de redactie over een bijzonder initia-
tief dat bij haar in de straat plaatsvindt: de Ruilstek-kas. 
Het idee klinkt even simpel als dat het is. In de kast staan 
verschillende stekjes van plantjes. Als je er één van wil 
hebben, kun je deze ruilen voor een stekje van een an-
dere, eigen plant. Zo kun je goedkoep je huis opfleuren!
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Naast al uw bloemwerk, 
vindt u bij ons ook

(kerst)kaarten

Bultbewoners Miranda en Jeannette zoeken vrijgezellen die gekoppeld willen worden
Miranda van Gaalen en Jeannette Wouters willen via de website Dating Selection vrijgezellen koppelen. Zij gebruiken een voor Westerse begrippen onconventionele methode 
om twee mensen bijeen te brengen, namelijk Bazi. Een methode die al duizenden jaren in het Oosten wordt benut. Simpelweg omdat dit een relatief eenvoudige wijze is om te 
bepalen wie bij je karakter past, en dus bij jou. Zij doen dit aan de hand van de Bazi-karakterkaarten.

Wat is Bazi?
Bazi is een begrip uit de 
Chinese astrologie. Het is 
gebaseerd op de vier pilaren 
(uur, dag, maand en jaar) 
van je karakterkaart die 
volgt uit je geboortedatum. 
Er zijn 518.400 mogelijke 
combinaties. Dit betekent 
dat de ene kaart beter bij de 
ander past. Dating Selec-
tion weet wanneer er sprake 
is van een match en als die 
is gevonden, is er een klik. 
Dan vind je diegene aardig 
en kun je met mekaar over-
weg. De ideale basis dus om 
elkaar te leren kennen en 
verliefd te worden.

De psychologie stelt dat ka-
raktereigenschappen zijn 
aangeboren, iets wat de ge-
leerden in China al meer dan 
3000 jaar geleden ontdek-
ten. Wat zij observeerden 
groeide in de loop der Dy-
nastieën uit tot Bazi, nauw 
verwant aan de metafysica 
waartoe ook Feng Shui be-
hoort. Als je het karakter 
kent, kun je dus aan de hand 
van de eigenschappen bepa-
len wie bij wie past. Omdat 
deze bij je geboorte bekend 
zijn, is vragenlijsten invul-
len overbodig, want je per-

soonlijkheid blijkt tenslotte 
uit jouw karakterkaart. Daar 
maakt Dating Selection met 
de Bazi methode gebruik 
van.

Omdat Jeanette en Miranda 
eenieder de liefde gunnen, 
streven zij ernaar het aantal 
vrijgezellen te verminderen. 
Miranda is de Bazi-deskun-
dige die zorgt voor de selec-
tie van passende kandida-
ten. Jeannette zal wanneer 
er een match gevonden is 
via een persoonlijk gesprek 
kunnen bevestigen of deze 
relatie inderdaad kans van 
slagen heeft. Ze zijn op zoek 
naar vrijgezellen die zich in-
schrijven.

Miranda schreef eerder een 
roman en houdt zich sinds 
het begin van de eeuw bezig 
met metafysica. Ze startte 
dit initiatief jl. augustus. 
Alles is liefde, vindt Miran-
da, dus ze besloot haar ken-
nis in te zetten om partners 
samen te brengen en om te 
laten zien dat Bazi beter 
werkt dan andere methodes. 
Ze zocht de samenwerking 
met Jeannette, schilderes. 
Zij heeft door middel van 
haar intuïtie al verschillende 

zakelijke en liefdesrelaties 
op het juiste pad gebracht en 
wil heel graag dit talent ge-
bruiken om mensen te hel-

pen met het vinden van de 
liefde. Hoe groter de groep 
vrijgezellen, hoe makkelij-
ker het wordt om voor ieder-

een een passende partner in 
de buurt te vinden.
Schrijf je (gratis) in en als je 
vrijgezellen kent, vertel ze 

over www.datingselection.
com. 

Liefde, dat gun je elkaar.

• Jeanette Wouters en Miranda van Gaalen

Energiebank regio Arnhem biedt gratis energiecoach voor minima 
Minder energie verbruiken en zo besparen op je energierekening. Dat kan met behulp van een gratis energiecoach 
van de Energiebank regio Arnhem. 

‘Veel mensen hebben een 
hoge energierekening, ter-
wijl dat niet nodig is. Bij 
veel huishoudens is mak-
kelijk 10 tot 20% van het 
energieverbruik besparen. 
Dat is echt niet ingewikkeld, 
als je maar wilt besparen en 
weet hoe je dat doet. Dat is 
het belangrijkste’, zegt Nel, 
een ervaren energiecoach. 

Dat is precies de reden dat 
Energiebank regio Arnhem 
een gratis energiecoach 
aanbiedt aan Arnhemse mi-
nima. ‘De energielasten zijn 
bij veel mensen een te groot 

deel van de maandelijkse 
uitgaven en dat kan minder’. 

Wil je je energierekening 
verlagen? Maak dan een 
afspraak met de energie-
coach. Samen ga je kijken 
naar je energieverbruik om 
het daarna te verlagen. De 
coach geeft tips en je krijgt 
ook enkele energie bespaar-
producten. Na enkele bezoe-
ken van de coach kun je zelf 
verder én woon je nog net zo 
fijn maar dan met een lagere 
energierekening.

Met een subsidie van de ge-

meente Arnhem en de Pro-
vincie Gelderland kan de 
Energiebank regio Arnhem 
de komende drie jaar aan de 
slag. ‘Het doel is om honder-
den gemotiveerde Arnhem-
mers met een laag inkomen 
te helpen. Dat doen we met 
vrijwillige energiecoaches 
die we zelf opleiden. Dat 
is leuk en gaat hartstikke 

goed’, aldus Nel. Om zo-
veel mogelijk huishoudens 
te kunnen helpen zoekt de 
Energiebank meer huis-
houdens en coaches. Ieder-
een die interesse heeft in 
energiecoaching of om zelf 
energiecoach te worden kan 
contact opnemen via www.
energiebankregioarnhem.
nl.

Wijkgesprek ‘van het gas af’ uitgesteld vanwege corona
Op 9 november zou er in MFC De Wetering een wijkgesprek plaatsvinden over energiebesparing en ‘van het gas af’. 

Vanwege de aangescherpte corona-maatregelen is dit gesprek, dat in de avond zou zijn, uitgesteld. 
Een nieuwe datum, waarschijnlijk in 2021, wordt later bekend gemaakt. 



Kinderwerk Stichting Rijnstad:

MFC De Wetering, Bonte Wetering 89

Carolien Nijhuis, 026-3772011
c.nijhuis@rijnstad.nl 

Michiel de Boer, 06-53524949
m.boer@rijnstad.nl 

Bezoekadres:
MFC De Wetering
Bonte Wetering 89

Contact:
Tel: (ma t/m vr; 9.00-17.00 uur):

Eibert: 026 791 2147     06 1944 6950
 eibert.leusink@sportbedrijfarnhem.nl

Bram: 026 791 2193
 bram.moorman@sportbedrijfarnhem.nl

Activiteiten
Maandag
15.30-16.30 uur: Vitesse Hattrick. Gymzaal MFC De 
Wetering, groep 5 en 6. Gratis. Inschrijven niet meer mo-
gelijk.

16.30-17.30 uur: Vitesse Hattrick. Gymzaal MFC De 
Wetering, groep 7 en 8. Gratis. Inschrijven niet meer mo-
gelijk.

Dinsdag
14.45-15.45 uur: Sportextra (i.s.m. De Witte Vlinder). 
Gymzaal MFC De Wetering. Groep 3,4 en 5. Gratis. In-
schrijven via De Witte Vlinder

16.00-17.00 uur: Urban Sport en spel uitleen. Play-
ground de Rommelkist. 4 t/m 14 jaar. Gratis. Inschrijven 
niet nodig.

Woensdag
14.00-16.00 uur: Sportinstuif (i.s.m. kinderwerk Rijn-
stad). MFC De Wetering. 4 t/m 12 jaar. €1,00. Inschrijven 
op de dag zelf vanaf 13.00 uur.

Donderdag
14.45-15.45 uur: Sportextra (i.s.m. De Witte Vlinder). 
Gymzaal MFC De Wetering. Groep 6,7 en 8. Gratis. In-
schrijven via De Witte Vlinder

16.00-17.00 uur: Swim For Fun (i.s.m. kinderwerk 
Rijnstad. Zwembad Valkenhuizen. 7 t’m 12 jaar. Gratis. 
Inschrijven 3 a 4 weken van te voren.

Vrijdag
15.45-16.45 uur: Circus Op De Bult. Gymzaal MFC De 
Wetering. 4 t/m 8 jaar. €7,50 per 8 lessen, gratis met Gel-
repas. Inschrijven niet nodig.

16.45-18.00 uur: Circus Op De Bult. Gymzaal MFC De 
Wetering. Vanaf 8 jaar. €7,50 per 8 lessen, gratis met Gel-
repas. Inschrijven niet nodig.





Colofon
Op De Hoogte is een on-
afhankelijk wijkblad voor 
de    wijken Geitenkamp, 
(Nieuw) Monnikenhuizen, 
Arnhemse Allee en Saksen 
Weimar en verschijnt dit 
jaar 8 keer.

Contact:   redactie@
geitenkampnet.nl

tel. 06-24734823 (ma 
t/m vr: 10.00 tot 18.00 
uur)

Redactie: Mark Ormel, 
Monique Grijsen
Eindredactie en vormge-
ving: Mark Ormel

Tekstbijdragen: 
Bram Moorman, Mark 
Ormel, Petra & Margreet 
en ingezonden

Fotografie: Hedda Blom, 
Mark Ormel en ingezon-
den

Informatie en vragen 
over de bezorging: 
tel: 026-3772020 

Adverteren: redactie@
geitenkampnet.nl

De volgende 
Op De Hoogte 
verschijnt op 
9 december
inzendingen

uiterlijk 
27 november

Ingezonden brieven en artikelen 

zijn welkom en vallen onder ver-

antwoordelijkheid van de schrij-

ver. De redactie behoudt zich het 

recht voor stukken te redigeren, 

in te korten of te weigeren zonder 

opgaaf van redenen. Door toezen-

ding aan het redactieadres ver-

klaart u zich akkoord met plaat-

sing van tekst en foto’s. In geval 

van twijfel kan een aanvullende 

verklaring worden gevraagd.

Op De Hoogte wordt mo-
gelijk gemaakt dankzij 
financiële ondersteuning 
van het Bewonersover-
leg Geitenkamp, 
(Nieuw)-Monnikenhui-
zen, Arnhemse Allee & 
Saksen Weimar

Financiëel beheer: Stich-
ting Playground De Rom-
melkist
Druk: DKZET Offsetrota-
tie Hapert; oplage: 4.300

Foto: Frans Schneider

Wilhelmina Drucker, de moeder van het feminisme
De gemeenteraad Arnhem sprak zich er onlangs over uit: de straatnamen in Arnhem zijn te weinig divers en zouden 
moeten worden herzien. Of dat iets betekent voor de vele straatnamen op de Geitenkamp die naar mannen vernoemd 
zijn, en of de Willem Beijerstraat in de toekomst de Steve Bikostraat gaat heten, is nog te betwisten. Maar één ding 
staat vast: De Druckerstraat, vernoemd naar de feministe Wilhelmina Drucker, zal nog wel even blijven.

Wilhelmina Drucker werd 
geboren in Amsterdam op 
30 september 1847, als twee-
de dochter van een jonge 
naaister. Haar vader, Louis 
Drucker, was een schat-
rijke bankier. Hij was niet 
met haar moeder getrouwd 
en erkende zijn kinderen 
niet. In die tijd stonden er 
dan geen welzijnswerkers 
voor je klaar, maar was je de 
schande van de buurt. Wil-
helmina groeide derhalve op 
in armoede en moest al op 
jonge leeftijd meehelpen in 
het naaiatelier, want er was 
geld nodig. Zij ervaarde al 
vroeg dat ze als vrouw wei-
nig te zeggen had; zelfs de 
pastoor van de plaatselijke 
kerk maakte duidelijk dat 
zij als buitenechtelijk kind 
niet op sympathie hoefde te 
rekenen.

Het zijn ervaringen die Wil-
helmina haar leven lang bij 
zich zou dragen. Maar het 
was pas na de dood van haar 
vader in 1884 dat Neder-
land voor het eerst van haar 
te horen kreeg. Nadat deze 
man haar moeder had verla-
ten, ging hij met een andere 
vrouw samenwonen, met 
wie hij 6 kinderen kreeg. 
Toen hij later met deze 
vrouw trouwde, werden 
deze kinderen zijn wettelijke 
erfgenamen. Na de dood van 
haar vader bleken zij en haar 
zus niet in zijn tenstament 
te staan. Verbolgen over 
dit feit schreef ze het boek 
George David, waarin ze 
haar halfbroer, de liberale 
politicus Hendrik Lodewijck 
Drucker, beschuldigde van 
betrokkenheid bij de dood 
van George David, een 
halfbroer van Hendrik van 
moeders kant. Uit bezorgd-
heid over een schandaal 
kocht Hendrik Lodewijck de 
complete eerste druk van dit 
boek op. Meerdere publica-

ties volgden en uiteindelijk, 
in 1888, begonnen Wilhel-
mina en haar zus een rechts-
zaak tegen haar halfbroer 
(die beheerder van het tes-
tament was), die zij uitein-
delijk won. Wilhelmina en 
haar zus kregen het erfdeel 
waar zij recht op hadden en 
ze werden financieel onaf-
hankelijk.

Hierdoor kon Wilhelmina 
zich na 1888 zonder geld-
zorgen wijden aan de poli-
tiek. Zij was al jaren van 
mening dat vrouwen als 
gelijkwaardig aan mannen 
moesten worden gezien. 
Iets wat nu heel normaal 
is, maar een kleine 150 jaar 
geleden een gedachte waar 
je je bij de heersende poli-
tieke elite niet populair mee 
maakte. Met andere vrou-
wen uit de radicale en soci-
alistische hoek begon ze het 
weekblad De Vrouw en met 
vrouwen uit de kringen van 
de Sociaal-Democratische 
Bond (een voorloper van 
de PvdA) richtte ze in 1889 
de Vrije Vrouwen Vereeni-
ging (VVV) op. Eén van de 
speerpunten van de VVV 
was gelijk kiesrecht voor 
mannen én vrouwen. In die 
tijd konden namelijk alleen 
mannen stemmen, en dan 
ook nog alleen mannen met 
een bepaalde status en maat-
schappelijk aanzien. Hoe-
wel er onder de politici wel 
vooruitstrevende mannen 
waren die haar intellectuele 
capaciteiten bewonderden 
en oprecht geïnteresseerd 
leken in haar ideeën, bleken 
de meeste daarvan haar toch 
te willen vermannelijken 
(dat wil zeggen: ze wilden 
haar ervan overtuigen dat 
politiek alleen aan mannen 
voorbehouden moest zijn). 
Wilhelmina liet zich hier 
echter niet door weerhou-
den en in 1894 richtte zij de 

Vereeniging voor Vrouwen-
kiesrecht (VVK) op. Deze 
Vereeniging was politiek 
neutraal en voor iedereen 
toegankelijk, vrouw én man, 
op voorwaarde dat het be-
ginsel van de Vereeniging 
– volledige gelijkwaardige 
behandeling van de vrouw – 
onderschreven zou worden.

Aanvankelijk had Drucker 
ook in Pieter Jelles Troel-
stra, de socialistenleider 
die begin 20e eeuw politiek 
furore maakte, een bond-
genoot, maar deze maakte 
op een gegeven moment de 
strijd voor algemeen kies-
recht voor de man (dus ook 
de onderklasse) belangrijker 
dan de gelijkstelling van 
het kiesrecht voor man en 
vrouw. Ook andere politieke 
partijen, die niet eens afwij-
zend stonden tegen het idee 
om vrouwen een beperkte 
mate van kiesrecht te geven, 

lieten zich afschrikken door 
de compromisloze houding 
van Wilhelmina. Toen in 
1919 uiteindelijk kiesrecht 
voor vrouwen een feit werd, 
bleef Wilhelmina kritisch 
omdat mannen en vrouwen 
nog niet gelijkgesteld wer-
den, zij verkoos liever het te 
hebben over mensen. Op 5 
december 1925 overleed de 
moeder van alle feministes.

De radicale en vaak com-
promisloze houding van 
Wilhelmina Drucker was 
niet alleen voor tijdgeno-
ten een bron van inspiratie. 
Toen rond 1970 de ‘tweede 
feministische golf’ ont-
stond, gaven zij zichzelf de 
geuzennaam Dolle Mina’s, 
daarmee verwijzend naar 
de strijdlustige en parmante 
dame, die van de strijd tegen 
de onderdrukking van de 
vrouw haar levensdoel ge-
maakt had. 

Eten met Petra & Margreet 
Bah, nog steeds corona en het is nog niet voorbij ... 
oppassen dus!

Gezond eten is altijd belangrijk. Zo bouw je voldoende 
weerstand op tegen de gevolgen van het koude en vaak 
natte jaargetijde. Petra en Margreet weten inmiddels 
aardig te variëren op bekende winterkost als zuurkool- 
en boerenkoolstamppot, en hutspot. Daarom bleeksel-
derij met winterwortel en kaas.

Ingrediënten voor vier personen: 

• 1 ui
• 1 struik bleekselderij
• 2 winterwortels 
• 50 gram boter of margarine
• zout en peper
• 5 eetlepels geraspte kaas

Voorbereiding en bereidingswijze

De ui pellen en snipperen. Van de bleekselderij het blad 
verwijderen. De bleekselderij wassen en in stukken van 
circa 2 centimeter snijden. Dan de wortel schrappen, 
wassen en in niet te dikke plakken snijden of gehalveerde 
plakken. 
De bleekselderij en de wortel in pan 3 minuten koken. 
In een pan de boter smelten en de ui in circa 3 minuten 
glazig fruiten. Voeg bleekselderij, wortel, zout en peper 
toe. Smoor dit geheel ongeveer 30 minuten met het dek-
sel op de pan op een laag vuur Af en toe omscheppen.

Schep de kaas erdoor en smullen maar!

Petra & Margreet


