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‘Even kijken bij Hart van Nederland wat er zich afspeelt op de Geitenkamp’
Het was een enigszins bevreemde gewaarwording: een kleine week lang domineerden de gebeurtenissen op de Geitenkamp het landelijk nieuws. Het uit de hand gelopen vuur-
werkprotest, waar al snel naar verwezen werd als ‘de vuurwerkrellen’ was daar natuurlijk de aanleiding voor.  Dat vervolgens in de berichtgeving over de wijk Geitenkamp 
woorden werden gebruikt als ‘volksbuurt’ en ‘achterstandswijk’ lijkt al bijna onvermijdelijk, maar omschrijvingen als ‘asobuurt’ en ‘een wijk vol bewoners die overal lak aan 
hebben’, dat doet geen recht aan de vele bewoners die vooral vreedzaam en in goede harmonie met elkaar willen samenleven.

De cameraploegen struikel-
den bijna over elkaar heen 
op het marktplein, de dag 
nadat het tot een confron-
tatie was gekomen tussen 
vuurwerkgooiende jongeren 
en politie. Nog niet eerder in 
haar 100-jarige geschiedenis 
heeft de Geitenkamp zoveel 
aandacht van de media ge-
had als in de week van wat 
de vuurwerkrellen is gaan 
heten. 

Terecht natuurlijk, want er 
was ook wat te vertellen: 
jongeren en jong volwasse-
nen die met illegaal vuur-
werk gooiden dat thuishoort 
in de categorie explosieven, 
ouderen die zich angstig 
voelden in hun eigen huis, 
mensen die vuurwerk naar 
binnen gegooid kregen, een 
burgemeester die zich hard 
maar effectief opstelde en er 
zelfs niet voor terugdeinst 
om woningen van illegale 
vuurwerkhandelaren op 
slot te gooien. In dat opzicht 
is te begrijpen waarom er 
voor de media genoeg aan-
leiding was hier gedurende 
een week aandacht aan te 
schenken. Maar door de 
ongenuanceerde manier 
waarop er over de wijk werd 
gesproken, zou je als buiten-
staander denken dat je bijna 
levensmoe, of anders ge-
stoord moet zijn om nog in 
deze wijk te willen wonen. 

Deels is dat begrijpelijk. 
Journalisten willen het 
nieuws zo smeuïg mogelijk 
verkopen en ‘volksopstand 
in achterbuurt’ verkoopt nu 
eenmaal beter dan ‘klein 
groepje raddraaiers maakt 
het wat ongezelliger’.   

Bovendien ontbreekt het de 
verslaggevers aan tijd om   
op zoek te gaan naar ‘de an-
dere kant van het verhaal’. 
Maar daardoor ontstaat er in 
de landelijke (en de lokale) 
media een erg zwart/wit 
beeld van de Geitenkamp.

‘We worden nu weggezet als 
een wijk waar van alles mis 
is’, zegt Rein van de Worp, 
zelf aangesproken door Hart 
van Nederland om een reac-
tie te geven op het sluiten van 
een woning van een illegale 
vuurwerkhandelaar. Hij is 
73 en is geboren en getogen 
op de Geitenkamp, enige 
kennis van de wijk is hem 
niet vreemd. ‘We zijn geen 
wijk van raddraaiers die 
voortdurend de confronta-
tie met de politie opzoeken, 
de meeste jongeren kwamen 
niet eens uit de wijk. Maar 
ik snap de frustratie van de 
jongeren ook wel. Het was 
ook niet slim van de over-
heid om pas op het laatste 
moment een vuurwerkver-
bod af te kondigen, terwijl 
ze, met al hun experten, dit 

in de zomer al hadden kun-
nen aanvoelen. Als dat toen 
al was gecommuniceerd, 
dan was er veel meer tijd 
geweest om samen naar een 
alternatief te zoeken.’ 

Dat neemt niet weg dat Rein 
ook begrip heeft voor het po-
litieoptreden. ‘Het liep uit de 
hand, dat hoort niet. Als de 
veiligheid in gedrang komt, 
dan moet je ingrijpen, dat 
snapt iedere Geitenkamper. 
Maar dan krijg je dus die ne-
gatieve berichtgeving erbij.’ 

De negatieve verwoordin-
gen van de wijk leken ook 
wel zich ook op te bouwen 
naarmate er meer aandacht 
aan werd besteed: van een 
groep jongeren ging het via 
raddraaiers naar een volks-
opstand vanuit aanvankelijk 
nog een wijk uit Arnhem 
via volksbuurt naar wijk vol 
asocialen. Het begon neu-
traal, maar al vrij snel ging 
er een waardeoordeel in 
zitten waar de wijk en haar 
bewoners totaal geen recht 
mee wordt gedaan.

De opstelling van de media 
is wel begrijpelijk, maar je 
zou wensen dat ze ook meer 
aandacht geven aan de posi-
tieve dingen die in de wijk  
gebeuren. Al was het alleen 
maar om de buitenstaander 
een meer genuanceerd beeld 
te geven. Het zal niet snel 
gebeuren. De media heeft 
meer baat bij de controverse, 
zij zullen liever elk verschil 
onder de loep leggen en 
uitvergroten, dan dat ze op 
zoek zullen gaan naar wat 
mensen samenbrengt. 

Rein wil daar niet aan mee-
werken. Hij blijft positief 
over ‘zijn’ wijk:
 ‘Natuurlijk gaan er wel 
eens dingen mis, en soms 
goed mis, maar dat is in ie-
dere wijk zo. En het is maar 
zo’n klein deel waarbij het 
mis gaat. De meeste men-
sen hier op de bult zijn heel 
betrokken met elkaar. We 
helpen elkaar waar nodig, 
zoveel als het kan. En soms 
doen we gekke dingen, maar 
we houden het veilig. 
Zo is de Geitenkamper’.



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 ieder-
een 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

Er was veel te beleven tijdens de herfstvakantie

Traditiegetrouw verzorgt Sportbedrijf Arnhem in samenwerking met Kinderwerk Rijnstad de herfstactiviteiten. Ook 
dit jaar hebben ze een grote groep kinderen weer een leuke vakantie bezorgd.

Drie activiteiten waren er in 
de herfstvakantie. Dat lijkt 
misschien niet veel, totdat je 
je realiseert dat het allemaal 
in vier dagen tijd gebeurde.
Dan mag de organisatie wel 
een pluim voor krijgen!

Zwemmen
Voor de eerste activiteit 
gingen de kinderen de wijk 
uit, naar Arnhem Zuid. Een 
groep van 13 kinderen is 
gaan zwemmen in zwembad 
De Grote Koppel, uiteraard 
met begeleiders. In eerste in-
stantie zouden ze meedoen 
aan het NK Watervoetbal, 
maar deze mocht als gevolg 
van de coronamaatregelen 
niet doorgaan. 

Dat heeft het plezier van een 
middagje zwemmen zeker 
niet minder gemaakt. Glij-
den van de glijbaan, door 
de stroomversnelling heen, 
in de golven zwemmen en 
daarna relaxen in het bub-
belbad, het kon deze middag 
allemaal. De kinderen heb-
ben het erg naar hun zin ge-

had en voelden zich als een 
vis in het water. De middag 
vloog voorbij en de kinderen 
hebben zich erg vermaakt. 
Moe maar voldaan keerden 
ze tegen de avond terug naar 
de Geitenkamp.

Jumpsquare
De volgende activiteit stond 
in het teken van springen, 
springen en nog een sprin-
gen! Wat kun je toch lekker 
je energie kwijt bij Jumps-
quare, het indoor trampoli-
nepark aan de van Oldebar-

neveldtstraat. Dat vonden 
de 16 kinderen die mee zijn 
geweest ook. 

Lekker springen op de tram-
polines, in de vlokkenbak 
en zelfs met een wedstrijdje 
basketbal erbij op diezelfde 
trampolines. Of, zoals de 
foto hieronder laat zien, je 
springkracht vergroten én 
je reflexen trainen door over 
een ronddraaiende staaf te 
springen. Het hoeft geen 
betoog dat ook dit herfst-
vakantie-uitje weer erg ge-

slaagd  was en dat de kin-
deren het erg leuk vonden. 
Voor herhaling vatbaar!

Dierenspel in het bos
Na gezwommen te hebben 
als een vis en gesprongen 
te hebben als een kangoe-
roe, kon het niet uitblijven 
dat ook de laatste activiteit 
beestachtig goed was. En dit 
keer met de ouders erbij! 

In het Klarenbeekse bos 
hebben kinderen van 4 t/m 
7 jaar met de ouders meege-
daan aan het dierenbosspel. 
In het bos zaten verschillen-
de ‘dieren’ verstopt, die al-
lemaal een kenmerkend ge-
luid maakten. De kinderen 
mochten in groepjes op zoek 
naar dieren en daar letters 
verzamelen. Met deze letters 
konden zij een woord ma-
ken. Het fantastisch mooie 
herfstweer maakte het feest 
compleet. Zo fijn om dan 
lekker in de natuur te zijn. 

Of, zoals Michiel de Boer 
zou zeggen, Lekker Buiten!

Omgaan met eenzaamheid
• online lezing

Contact op afstand met uw geliefden, vrienden of col-
lega’s. Niet meer naar uw vaste kroeg of sportles kun-
nen. U kunt zich in deze tijd behoorlijk opgesloten en 
alleen voelen.

Speciaal voor inwoners van gemeente Arnhem organise-
ren Indigo, het sociaal wijkteam, team leefomgeving, de 
SWOA en de huisartsenpraktijk een online bijeenkomst 
over het ervaren van eenzaamheid. Ze gaan in gesprek 
over wat eenzaamheid nu precies is en wat u zelf kunt 
doen om deze gevoelens te verminderen.

Tijdens de lezing komen de volgende onderwerpen aan 
bod:
• Het bijstellen van uw verwachtingen, hoe kunt u de 

lat lager leggen voor uzelf en uw omgeving?
• Wat kunt u veranderen en wat niet? Wat moet u       

accepteren en wat kunt u aanpakken?
• De kracht van dankbaarheid
• Hoe het stellen van kleine doelen uw leven meer zin 

kan geven
• Hoe kunt u met anderen in contact komen en blijven? 

De online lezing Omgaan met eenzaamheid vindt plaats 
op dinsdag 15 december van 14.30 uur tot 15.45 uur. 
Meedoen is gratis.

U kunt anoniem aan de bijeenkomst meedoen. Er wordt 
hiervoor gebruik gemaakt van een gemakkelijk te gebrui-
ken programma waarvoor u niets hoeft te downloaden. 

U kunt zich aanmelden bij: Indigo Preventie via 
026 – 312 44 83 of info@indigogelderland.nl. 
Na aanmelding ontvangt u via de mail meer informatie 
over hoe u kunt meedoen.



Kinderen van groep 3 t/m 8 van de Witte Vlinder, Julianaschool en de Boomhut hebben een week lang onder schooltijd kunnen schaatsen bij Playground de Rommelkist. In samenwerking 
met Team Leefomgeving en de Feestcentrale heeft het Sportbedrijf Arnhem daar een ijsbaan neergelegd, waar in de week van 16 t/m 20 november met veel plezier gebruik van gemaakt 
is. Vanwege de coronamaatregelen kon er dit jaar alleen onder schooltijd geschaatst worden. De kinderen kwamen zodoende met de hele klas naar de Rommelkist toe, mochten daar 
schaatsen lenen en kregen een leuk schaatsprogramma aangebonden. Er werd fanatiek meegedaan. Natuurlijk was er ook ruimte om zelf even lekker vrij te schaatsen. 
De schaatsbaan zal de komende 6 jaar bij de Rommelkist komen te liggen. Hopelijk volgend jaar ook na schooltijd en in de avond, als de corona weer achter de rug is.

Plezier op de 
schaatsbaan

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

De Speelmorgen gaat weer beginnen
Na een korte afwezigheid vanwege corona, maar ook door een tekort aan vrijwilligers, lag De Speelmorgen, een acti-
viteit voor peuters van 10 maanden tot 2 jaar én hun ouder (m/v) even stil. In december is het weer van start gegaan.

Voor de ontwikkeling van 
een kind is het goed om met 
andere kinderen te leren 
spelen en samen activitei-
ten te doen. Daar kun je niet 
vroeg genoeg mee begin-
nen. De Speelmorgen biedt 
een veilige en gezellige plek 
om daar samen op speelse 
wijze mee te oefenen.

De ontmoetingen zijn op 
maandagochtend in MFC 
De Wetering. Tijdens een 
Speelmorgen speel je actief 
met je kind, ga je knutselen, 
zingen en eet je samen je 
meegenomen fruit.
Ook voor ouders is het een 
fijne plek om andere ouders 
te leren kennen en ervarin-
gen over opvoeding met el-
kaar te delen.
Helaas mogen de groepen 
niet te groot zijn, er kunnen 
maar 5 ouders met hun kind 
aanwezig zijn en er moet  
vooraf aangemeld worden 
via n.gaafar@rijnstad.nl, 
tel 06 4505 5060

Deelnemen aan De Speel-
morgen kost €1,00 per keer 
en een stuk fruit.

De activiteiten bij de Speel-
morgen worden verzorgd 
door vrijwilligers, maar 
krijgen daarbij begeleiding 
van Nevien Gafaar. 
‘We kunnen nog wel vrij-
willigers gebruiken’, vertelt 
ze, ‘mensen die het leuk 
vinden om met kinderen te 
werken, maar ook makke-
lijk in gesprek kunnen gaan 
met de ouders. Mensen die 
zelf willen meedenken over 

activiteiten die uitgevoerd 
kunnen (en mogen) worden 
en zelfstandig kunnen func-
tioneren. We kunnen nu wel 
van start, maar mogelijk 
gaan we meer rouleren of 
een tweede groep beginnen, 
als er veel aanmeldingen 
komen’.
Enthousiast geworden? 
Neem dan contact op via 
n.gaafar@rijnstad.nl,
tel 06 4505 5060.



Vol gezelligheid met:
Kerststukken, 

Kerstcadeautjes,
Kerstbomen ...

Kom gerust binnen!

Natuurlijk
Lekkerder

Smakelijker
www.slagerijvanegmond.nl

E-Mail: info@slagerijvanegmond.nl

Bestel tijdig 
uw salalade!

Fijne feestdagen!

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

GRATIS PARKEREN OP HET MOOISTE MARKTPLEIN VAN ARNHEM

Tuindorp bij de stad Arnhem
Het had zo mooi moeten zijn: op 29 november was het officieel de 100e geboortedag 
van de wijk Geitenkamp. De wijk wilde daar uiteraard feestelijk bij stilstaan, maar 
helaas gooide corona roet in het eten. Niettemin werd op zondag 29 november in MFC 
De Wetering een feestelijke presentatie gegeven van het door Twan Peters geschreven 
boek Geitenkamp - Tuindorp bij de stad Arnhem.

Door de coronamaatregelen 
had de presentatie van het 
boek helaas niet het open 
karakter wat het had willen 
zijn. Dat is, zeker voor dege-
nen die er ook wel bij hadden 
willen zijn, altijd een spijtige 
zaak. Desondanks maakte 
Eduard Schoevaarts, voor-
zitter van de stichting Mo-
nuscript, die de presentatie 
aan elkaar praatte, er een 
heuglijke middag van. De 
stichting  Monuscript is ver-
antwoordelijk voor de uit-
gave van het boek, dat mede 
door een financiële bijdrage 
van het Bewonersoverleg 
Geitenkamp-Monnikenhui-
zen tot stand gekomen is. 

In aanwezigheid van iets 
minder dan 20 wijkbewo-
ners werd het eerste exem-
plaar overhandigd aan wet-
houder Hans de Vroome. 
Hij zou eigenlijk samen met 
wethouder Jan van Dellen 
komen, maar deze bleek op 
het laatste moment verhin-
derd. Het bleek geen ver-
plicht nummertje te zijn voor 
de wethouder: al jarenlang is 
hij een vaste bezoeker van 
de zaterdagmarkt op de Gei-
tenkamp en voelt daardoor 
grote betrokkenheid met 
wat er in de wijk gebeurt. 
De ontwikkeling rondom 
het marktplein houdt hij ook 
nauwlettend in de gaten.

Nadat de wethouder het 
boek in ontvangst geno-
men had, gaf de schrijver 
van het boek, Twan Peters, 
de aanwezigen een korte 
presentatie over de inhoud 
van het boek Geitenkamp 
- Tuindorp bij de stad Arn-
hem. Peters, die onlangs de 
studie Kunst- en Cultuur-
wetenschappen heeft afge-
rond, belicht in zijn boek de 
bijzondere architectuur van 
de Geitenkamp en de rol 
die de verzuiling daarbij in 
het begin van de 20e eeuw 
heeft gespeeld. De bijzon-
dere architectuur heeft ertoe 
geleid dat de wijk in 2007 de 
status van beschermd stads-
gezicht heeft gekregen. Ook 
de omstandigheden van die 
tijd, de woningnood van de 
jaren vlak na de Eerste We-
reldoorlog, de hoogtever-
schillen die de bouw inge-
wikkeld maakte, maar ook 
de ideeën en visies die men 
vanuit verschillende kanten 
had voor de inrichting van 
de Geitenkamp worden naar 
voren gehaald. De invloed 
van deze verschillende om-
standigheden op de uitein-
delijke uitwerking van de 
ideeën vormen de basis van 
zijn boek. Maar hij heeft niet 
alles verteld (en dat gaan wij 
hier ook niet doen) want: er 
moet nog iets te lezen over-
blijven.

Maar wat zeker nog wel de 
moeite waard is om te ver-
melden is dat ook nog enige 
aandacht gegeven wordt aan 
bekende Geitenkampers (zo-
als bijvoorbeeld Theo Bos) 
en gebeurtenissen die van 
grote invloed zijn geweest, 
zoals uiteraard de Tweede 
Wereldoorlog.

Wat overigens leuk is om te 
weten: de deelnemers van 
de Gilde Stadswandelingen 
hebben in de dagen ervoor 
met eigen ogen kunnen zien 
wat het boek van Twan Pe-
ters beschrijft. 

Geitenkamp - Tuindorp 
bij de stad Arnhem is voor  
€9,95 verkrijgbaar bij Slij-
terij van Baal en bij Het 
Gulden Bloemetje aan het 
marktplein.

Verhalen bij de Buren wint GGZ Herstelspecial
Verhalen bij de Buren, onderdeel van beweging Meet This van Rozet, is één van de 
winnaars van de GGZ Herstelspecial 2020. Verhalen bij de Buren is een platform be-
staande uit mensen die GGZ ervaringskennis hebben en/of naaste zijn en die theater 
inzetten om stigma in de GGZ en herstel bespreekbaar en bewust te maken. 
De GGZ Herstelspecial is een initiatief van Mind en VGZ. De online uitreiking was op 
dinsdag 10 november.

Verhalen bij de Buren is een initiatief van Serge Metselaar, inwoonster van de Geitenkamp. 
Zij startte in 2017 met Verhalen bij de Buren om stigma bespreekbaar te maken en om het 
bewustzijn hieromtrent te verhogen. Verhalen bij de Buren doet dit door middel van inter-
actief theater. Lidwin van Grunsven (cultuurmakelaar) ondersteunde haar namens Rozet 
hierbij. In de afgelopen drie jaar is Verhalen bij de Buren gegroeid en maken zij naast thea-
tervoorstellingen ook interactieve workshops.

En ja, toen kwam dat bekende virus. Ook Verhalen bij de Buren werd hierdoor afgeremd. 
Maar... zij bedachten nieuwe manieren om stigma onder de aandacht te brengen en te hou-
den. Hiervoor kregen zij een prijs: De GGZ Herstelspecial 2020. Met deze prijs belonen 
Mind en VGZ jaarlijks een aantal initiatieven die elk op hun eigen manier stigma bestrijden. 
Stigma in de breedste zin van het woord: denk aan LHBTQ, verslaving, geloof, verstande-
lijke en/of lichamelijke beperking, vluchtelingen, etc.

Met het aan de prijs gekoppelde geldbedrag kan Verhalen bij de Buren zich nu richten op 
het digitaliseren van de workshops, interactief straattheater met 1,5 meter kostuums verder 
ontwikkelen en een online platform ontwikkelen voor allerlei kunstenaars die zich in willen 
zetten voor stigmabestrijding. 

Meer weten? Neem dan contact op via: verhalenbijdeburen@gmail.com

• Er zijn weer oliebollen op het marktplein! Van woensdag tot en 
met zaterdag is De Gebakkraam tegenover de Coop en bakkerij 

Hilvers van 11.00 tot 18.00 uur geopend.

Foto: 
Janite Brands



BRANDTBRANDT
Daktechniek & Onderhoud

Mob. (06) 51 16 48 51 
Tel. 0317 - 844 453 

www.bdto.nl

•    Gratis dakinspectie

•    Dakrenovatie

•    Dak reparatie

•    Lood en zink werk

•     Schoorsteenvegen € 25,00 per kanaal.

•     Dakgoot reinigen € 2,00 per meter17

STEUN DE ONDERNEMERS EN DOE UW BOODSCHAPPEN LOKAAL!

Het Zorgplein Geitenkamp 2.0
Er zijn veranderingen gaande bij Het Zorgplein Geiten-
kamp, de zorgwinkel aan het Marktplein. Bres Hulpmid-
delen is inmiddels verhuisd en Wonderrijk, de praktijk voor 
systeemtherapie vertrekt vanaf 31 december.
Maar sinds kort zit er wel Fysio Nova, een praktijk voor fy-
sio/manuele therapie. Daarnaast zijn Toegang Ergotherapie 
en diëtistenpraktijk Vitasens ook nog actief. ‘We zijn eigen-
lijk een Zorgplein 2.0 geworden’, zegt ergotherapeute Irene 
Wasmann. 

Waarom ze dat vindt, legt ze in de volgende editie uit.

Showroom Zeuner voor publiek?
In de vorige editie werd vermeld dat de leegstaande 
ruimte van voormalig autobedrijf Zeuner tijdelijk ter 
beschikking zou worden gesteld aan kunstenaars uit de 
wijk. In plaats van auto’s zouden er kunstwerken te be-
wonderen in Showroom Zeuner. 

Helaas voor stichting Kunst op de Bult mag het, ondanks de 
enthousiaste inzet van Team Leefomgeving, van de gemeente 
niet doorgaan: er word - voorlopig - geen toestemming gege-
ven voor nieuwe activiteiten op nieuwe locaties. Een flinke 
domper voor Annet, Ineke, Dieneke en Heidi, die al druk 
bezig waren met de voorbereidingen van de openingsdag die 
in december zou gaan plaatsvinden.

Enjoy & Learn en Scala slaan de handen ineen
Het kan inmiddels niemand meer ontgaan zijn dat de horecazaken in Nederland zware tijden doormaken. Ook de 
twee naast elkaar gelegen zaken Enjoy & Learn en Scala ontkomen daar niet aan. Niettemin hebben zij de handen 
ineen geslagen om wijkgenoten een heerlijke kerstmaaltijd te bezorgen.

In beide zaken is er de afge-
lopen maanden het één en 
ander veranderd. Bij Enjoy 
& Learn is Kumar Poot zich 
nog meer gaan richten op het 
thuis bezorgen van maaltij-
den. Ook heeft hij zijn zaak 
inmiddels omgetoverd van 
restaurant naar proeflokaal. 

Koffiesalon Scala heeft in de 
zomer een nieuwe eigenaar 
mogen begroeten: Sasheen 
Beek heeft het stokje over-
genomen van Maudie Smith.
Zij verzorgt nu de Indische 
maaltijden die op bestelling 
af te halen zijn. 

Beide ondernemers kennen 
elkaar al enige tijd. Het is 
daarom niet verwonderlijk 
dat zij nu met kerst de han-
den ineen hebben geslagen. 
Want: bijzondere tijden zor-
gen voor bijzondere samen-
werkingen. 

‘We willen graag van waar-
de zijn voor de wijk’, vertelt 
Sasheen, ‘omdat wij met 
kerst niet open kunnen zijn, 
maar toch iets willen doen. 
En dan het liefst voor de 
mensen die het óók moeilijk 
hebben. Zo kwamen we al 
snel bij de voedselbank uit 
en hebben contact met hun 
opgenomen. Er blijken 60 
huishoudens, met 120 be-
woners op de Geitenkamp 
te zijn die afhankelijk zijn 
van de voedselbank. Rond 
de feestdagen kunnen zeker 

deze mensen een extraatje 
goed gebruiken. We heb-
ben daarom met elkaar een 
super leuk idee bedacht: we 
gaan allebei een heerlijke 
verse maaltijd koken. De 
bewoners krijgen dan begin 
december een voucher in 
hun voedselbanktas. Deze 
voucher kunnen ze naar 
keuze inruilen bij Scala voor 
een kipsaté met gewokte 
groenten en nasi goreng of 
bij Enjoy & Learn voor een 
boerenkoolstamppotje met 
rookworst, spekjes en ta-
felzuur.’ (er wordt ook een 
folder toegevoegd met uitleg 
over hoe te bestellen, red)
Natuurlijk hangt er ook een 

prijskaartje aan deze actie. 
Maar niet voor de mensen 
die de voucher krijgen. Ku-
mar legt uit: ‘Deze maaltij-
den verkopen we voor €10,-/
stuk. De helft van de kosten 
worden betaald door het 
Bewonersoverleg van Gei-
tenkamp e.o. Aan ons dus nu 
de opdracht om de andere 
helft binnen te halen. En hoe 
mooi zou het zijn om dat sa-
men met de wijkgenoten te 
doen?’

Kumar en Sasheen een 
mooie kerstgedachte uit: 
‘Mocht u deze kerst een goe-
de daad willen doen, koop 
dan één of meerdere vou-

chers voor onze maaltijden 
voor deze doelgroep die het 
iets minder breed heeft. U 
helpt daar driedubbel mee: 
Koffiesalon Scala, Proeflo-
kaal Enjoy & Learn en 120 
mensen die afhankelijk zijn 
van de voedselbank!’

Als u wilt meehelpen om de 
kerstgedachte van Kumar en 
Sasheen uit te voeren, dan 
kunt u mailen naar 
info@enjoyenlearn.nl 

Betaling gaat contactloos 
via een tikkie. (een ‘tikkie’ is 
een vrij eenvoudige manier 
om via internet betalingen 
uit te voeren). 

Stichting Kunst op de Bult zoekt actief bestuurslid
Stichting Kunst op de Bult 
is op zoek naar verster-
king van haar bestuur. Dit 
is geen bestuur op afstand 
maar een actief en organi-
serend bestuur. De stichting 
regelt en organiseert activi-
teiten en plant het gebruik 
van de ruimtes in de Beijer. 
Verder moet de boekhou-
ding gedaan worden, de 
website bijgehouden en zijn 
er interne en externe over-
leggen. Er wordt gezocht 
naar een praktisch ingesteld 
persoon die van aanpakken 

weet en die, in overleg, één 
of meer van deze taken op 
zich wil nemen. De tijds-
investering is eveneens in 
overleg en kan variëren van 
een paar uur per maand tot 
een dagdeel per week. Er is 
geen vergoeding, maar er 
staat wel lol, gezelligheid 
en inspiratie tegenover. 

Bekendheid met de wijk 
is niet vereist, wel handig. 
Maar de wil iets leuks te 
betekenen voor de wijk is 
van veel groter belang.

Stichting Kunst op de Bult 
is ontstaan vanuit een buurt-
initiatief van wijkbewoners 
en richt zich op sociale en 
culturele activiteiten in de 
wijk. Ze zijn onder meer 
bekend van het Herfstthe-
ater GEITenBULT en van 
de wijktent op het Hoogte 
80-festival. De activiteiten 
worden georganiseerd van-
uit de buurt-huiskamer De 
Beijer. Hier is ook een wijk-
bieb van Rozet gevestigd is, 
één van de samenwerkings-
partners in de wijk. Maar 

de activiteiten worden 
vooral mogelijk gemaakt 
met behulp van actieve vrij-
willigers en subsidies. Hier-
door blijven de kosten laag, 
want de doelstelling is om 
het aanbod zo laagdrempe-
lig mogelijk te houden.

Meer weten?
Informatie is te vinden op 
www.kunst-op-de-bult.nl 
of op www.debeijer-geiten-
kamp.nl.

Bij vragen en interesse graag contact opnemen met de voorzitter:
 Annet Tomasini, tel. 026-4432138 of mail annettomasini@gmail.com

• Kumar Poot en Sasheen Beek

Herstart Vitale Inloop
Vanaf maandag 21 december herbegint Vitale Verbin-
dingen met haar wekelijkse inloopmiddag in buurthuis de 
Beijer. Van 14.00 tot 16.00 uur is er ruimte om met wijk-
bewoners in gesprek te gaan over bepaalde thema’s, of om 
gezellig samen een activiteit te doen. 

De maandagen in december zullen vooral gericht zijn op de 
kerstdagen en de dagen rond oud en nieuw. Vragen als ‘hoe 
om te gaan met eenzaamheid?’ en ‘hoe maak je op een vei-
lige manier van de dagen een feestdag?’ kunnen daarbij aan 
bod komen.

De inmiddels welbekende coronamaatregelen worden ge-
hanteerd, De Beijer is immers een publiek gebouw. Ook 
moet er helaas een maximum van 8 bezoekers worden in-
gesteld. Aanmelden vooraf is dus gewenst, dat kan via 
info@vitaleverbindingen.nl of, voor wie daarin zit, via de 
groepsapp.

Showroom Zeuner voor publiek!
Het was even een domper dat er geen exposities gehouden 
mochten worden in Showroom Zeuner (zie hierboven), maar 
het heeft ook meteen weer geleid tot een nieuw idee. Want 
er mogen dan wel geen mensen binnen, maar ze kunnen ook 
vóór de Showroom staan. Het zou immers jammer zijn als 
de fraaie ruimte, maar ook de fraaie etalage onbenut gaan 
blijven. En dus gaat er nu een raamexpositie komen in het 
pand van Zeuner. Later in deze maand zullen werken van 
kunstenaars in de wijk in de etalage te bewonderen zijn. 
Welke kunstenaars dat zijn, blijft nog even een verrassing. 
Binnenkomen kan dan niet, maar er langs lopen en even blij-
ven kijken mag altijd. Letterlijk, want er zijn geen openings-
tijden (of, zo je wilt: geopend van 0.00 tot 24.00 uur).
Ben je benieuwd wat deze wijk aan kunst te bieden heeft? 
Loop dan vanaf half december (ongeveer) eens langs de eta-
lage van Zeuner aan de Schaepmanlaan, tegen die tijd zullen 
de eerste kunstwerken er hangen!



‘Het contact dat je opbouwt met mensen, dat is de mooiste beloning die je kunt krijgen’
Rond deze tijd van het jaar is Jan Lareman met zijn stichting Stevig doorgaans druk bezig met het organiseren van de jaarlijkse kerstmiddag voor jong en oud. Dit jaar is al-
les anders en kan de gezellige middag voor jong en oud vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. Maar dat betekent niet dat Jan Lareman thuis op de bank blijft zitten.

‘Wil je me nou weer in de 
krant hebben? Voor mij 
hoeft al die aandacht niet, 
hoor!’, begint Jan Lareman, 
wanneer ik hem voorstel een 
artikel te schrijven. Maar de 
eerlijkheid gebied te zeggen 
dat er ook maar een handje-
vol mensen zijn die zich vrij-
willig zo actief inzetten voor 
de wijk als Jan Lareman. En 
de coronatijden hebben het 
juist drukker gemaakt voor 
hem. ‘Je kunt nu niet sa-
menkomen, dus ga ik naar 
de mensen toe. Ik wil niet 
het contact met ze verliezen 
door deze rare tijd.’, begint 
Jan. ‘In december hebben 
we het weer druk met een 
aantal acties om de feestda-
gen wat op te vrolijken’

Wat gebeurt er precies 
met de feestdagen?
‘We hebben cadeautjes aan 
kinderen gegeven, in sa-
menwerking met de Lion’s 
Club. Deze zijn door een 
aantal Lions hulpsinten 
bezorgd. En samen met de 
stichting Kinderhulp doen 
we de actie Pepernoot, 
waarbij kinderen een code 
kregen en voor €20,00 per 
code aankopen kunnen 
doen bij V&DOnline. Ook 
gaan we tegen kerst bij een 
aantal ouderen in de wijk, 

mede namens de Riki stich-
ting een kerstpakket be-
zorgen. Normaliter zouden 
ze die meekrijgen tijdens 
de kerstmaaltijd. Tenslotte 
kunnen we ook dankzij Riki 
stichting een 100 gezinnen 
een kerstattentie aanbie-
den, waarin o.a. een Jumbo 
boodschappen tegoedbon 
van € 50, = bijgesloten was.’

Hoe weet je nou bij wie 
je moet zijn?
‘Ik overleg veel met het soci-
aal wijkteam, Mobility Men-
toring en kinderwerk van 
Rijnstad alsmede met basis-
school De Witte Vlinder, dit 
om te voorkomen dat men-
sen niet dubbel ontvangen of 
vergeten worden. En ik heb 
ook nog mijn voelsprieten 
in de wijk. Maar helaas kun 

je fouten niet voorkomen en 
blijven er altijd mensen die 
buiten beeld blijven van wie 
dan ook’

Druk, druk, druk...
Dat was wat je Jan het af-
gelopen jaar het meest kon 
horen zeggen. De lockdown 
heeft daar weinig aan ge-
daan, terwijl daardoor juist 
de wekelijkse bijeenkomsten 
en de uitstapjes wegvielen.
‘Een dagje naar Volendam 
organiseren of een uitstap 
naar een museum zat er dit 
jaar niet in, nee. Maar ik, of 
eigenlijk moet ik zeggen wij, 
want Ans heeft ook enorm 
meegeholpen, zijn eigen-
lijk op een andere manier 
aan de slag gegaan. Zeker 
tijdens de eerste lockdown 
waren er nog veel men-
sen bevreesd de deur uit te 
gaan. Dus hebben we vanaf 
het begin naar de senioren 
in de wijk  leuke en nuttige 
presentjes gebracht, daarbij 
gesponsord door de pro-
vincie en grote landelijke 
instanties’. ‘We maakten er 
ook steeds kaartjes bij, met 
persoonlijke of grappige 
teksten’, neemt Ans, zijn 
vrouw, even over. ‘Dat was 
niet alleen leuk om te doen, 
maar werd ook enorm ge-
waardeerd’. 

‘Dat kon je ook merken’, 
pakt Jan weer terug, ‘toen 
wij begonnen met presentjes 
te bezorgen, deden de mees-
ten heel voorzichtig de deur 
op een kiertje open, gaven 
we ze het presentje en hiel-
den we 1,5 meter afstand. 
Na enkele bezoeken ging de 
deur langzamerhand steeds 
verder open en werden de 
gesprekjes langere gesprek-
ken. We werden een ver-
trouwd gezicht voor de men-
sen in deze voor hen lastige 
tijd. Uiteindelijk hadden we 
er een hele dagtaak aan’. 
Jan klaagt niet, integendeel: 
‘Het contact dat je opbouwt 
met mensen, alleen maar 
door iedere week even langs 
te gaan en een fijn gesprekje 
te houden, dat is de mooiste 
beloning die je kunt krijgen.’

In de zomer werd het door 
de versoepeling wat rusti-
ger, waardoor Jan en Ans 
even wat gas terugnamen. 
‘We stopten met de present-
jes en praatjes bij de senio-
ren. Noodgedwongen, want 
ik moest een knieoperatie 
ondergaan’, Maar ook dit 
betekende uiteindelijk niet 
dat hij achterover ging leu-
nen. Ans, die hem tot grote 
steun is bij zijn werkzaam-
heden voor de stichting, 
nam de chauffeurstaken 
van Jan over en bracht hem 
overal waar hij zijn moest. 
‘We hadden immers ook nog 
de dagelijkse boodschappen 
voor gezinnen die eveneens 
in een moeilijke positie ver-
keerden, we konden daar 
toch niet mee stoppen. We 
hebben dankzij de gratis 
boodschappen van COOP 
Geitenkamp veel gezinnen 
kunnen ondersteunen. Mede 
door diverse organisaties, 
niet alleen uit Arnhem, maar 
uit het hele land, hebben we 
nog verschillende leuke din-
gen kunnen doen.’
Bijzonder was ook de toe-
nadering van voetbalclub 
Vitesse. ‘Via Vitesse Betrok-
ken wilde deze haar betrok-
kenheid met de wijk laten 
blijken en hebben vervol-
gens een groot aantal (90) 
pakketten met zelf te berei-
den complete maaltijden be-
schikbaar gesteld. Dat was 
echt geweldig! En zo waren 
er meer: met hulp van de 
Arnhemse uitdaging die de 
Jumbo aan de Rosendaalse-
weg inschakelde, hebben 
we ontbijtpakketten voor 
de senioren samengesteld, 
al dient de eerlijkheid wel 
te zeggen dat, door de tijd 
die we ermee bezig zijn ge-
weest, in sommige gevallen 
hebben gevraagd om het als 
een lunchpakket te beschou-
wen, haha’

Dat de betrokkenheid uit het 
hele land komt, had Jan al-
leen maar kunnen hopen, 
toen hij 3 jaar geleden met 
Stevig begon. ‘Ik weet niet 
hoe ze me vinden, maar ze 
vinden me. En niet alleen 
maaltijdpakketten en bood-
schappen: tijdens de eerste 
lockdown heeft de Leesmap 
tijdschriftpakketten samen-
gesteld, zodat mensen toch 
wat vertier hadden. Nieuwe 
kleding, geen tweedehands, 
gebruiksartikelen voor in 
het huis of gewoon simpel-
weg kleine attenties: je kan 
het zo gek niet verzinnen 
of het wordt wel aangebo-
den. Wij hebben er een hele 
dagtaak aan om ervoor te 
zorgen dat het zoveel moge-
lijk op de juiste plek terecht 
komt’. Ook hierbij heeft Jan 
hulp van de al eerderge-
noemde sociale partners in 
de wijk.

Het vergt ook flexibiliteit. 
‘In de Bongerd hebben we in 
de zomer kersen kunnen ko-
pen om aan de senioren uit 
te delen. Daar moet je dan 
geen weken mee wachten, 
Dus ga je die dezelfde dag 
nog bezorgen. Dat is even 
hard werken, maar we heb-
ben daarmee toch weer een 
aantal mensen in de wijk met 
een bak verse kersen kunnen 
verrassen’

Het moge duidelijk zijn: dit 
coronajaar zijn Jan en Ans 
niet bij de pakken neer gaan 
zitten. Onvermoeibaar blijft 
hij zich inzetten voor zijn 
doelgroepen: de ouderen, 
die een beetje extra aan-
dacht wel kunnen gebrui-
ken. En dit jaar was dat meer 
dan hard nodig.

Aan stoppen denkt Jan dan 
voorlopig ook niet. ‘Ik ben 
niet iemand die stil kan blij-
ven zitten, Er zit nog veel 
energie in mij en ik moet wat 
te doen hebben. En voor me-
zelf hoef ik het niet te doen, 
ik verdien hier ook niet aan. 
Wat is er dan mooier om 
me in te kunnen zetten voor 
de mensen en de wijk waar 
ik me betrokken bij voel en 
waar ik zoveel fijne mensen 
heb mogen leren kennen. 
Kijk, ik mag dan 71 zijn, 
maar ik ben nog gezond van 
geest en leden en vind het 
ontzettend leuk om te doen. 
En zolang ik er nog plezier 
in heb en de energie die ik 
erin steek kan opbrengen, 
blijf ik ermee doorgaan.’ 
‘En ik ook’, zegt Ans er nog 
achteraan.
En dat is maar goed ook, 
want het is dankzij Ans dat 
Jan er stevig tegenaan kan!



Wordt de groene bunker een duurzame stadsboerderij?
Groente verbouwen, zorgen voor werkgelegenheid, en het organiseren van educatieve programma’s over voedselpro-
ductie. Waar? In de groene bunker op het Saksen Weimarterrein. Zomaar een greep uit de bijzondere plannen van 
initiatiefnemers Erik van den Brink, Derk van den Berg, Ibrahim Akkul, Bart van Veen en Barbara Kalkman van 
De Groene Bunker, waar ze sinds afgelopen zomer mee aan de slag zijn gegaan. Welke plannen hebben zij nog meer?

De groene bunker aan de In-
fanteriestraat staat verscho-
len onder struiken, planten 
en bomen én is een leuke 
speelplek voor kinderen. 
Tijdens de koude oorlog was 
de bunker het communica-
tiecentrum van het telefoon-
verkeer van de luchtmacht. 
Nu staat ie in een woonwijk 
te midden van 400 wonin-
gen. Normaal sluit de ge-
meente een bunker herme-
tisch af, maar de Groene 
Bunker denkt daar anders 
over. Zij willen graag onder-
zoeken of de bunker omge-
vormd kan worden tot een 
duurzame stadsboerderij.

Paddenstoelen
De temperatuur in de don-
kere en vochtige bunker is 
volgens de initiatiefnemers 
goed geschikt om bijvoor-
beeld paddenstoelen te kwe-
ken op groen afval uit de 
wijk en nabijgelegen hore-
cagelegenheden en ook wit-
lof groeit in het donker. Dit 
geldt ook voor het telen van 
bladgroenten. ‘Dat is waar 
we naar kijken’, vertelt Bart 
van Veen, ‘in een bunker is 
het donker en vochtig. De 
uitdaging die wij nu hebben 
is: hoe kunnen we het kli-
maat van de bunker zo goed 
mogelijk gebruiken en zo 
ontdekken wat er nog meer 

geteeld kan worden in de 
bunker. Daarbij gebruiken 
we compost als grondstof’.  
Deze manier van telen past 
bij een circulaire economie 
waarin afval zoveel moge-
lijk hergebruikt wordt.

Experimenteren
Verder denken zij dat de 
bunker een sociale rol kan 
spelen zoals het aanbieden 
van educatieve programma’s 
en sociale werkplaatsen. ‘We 
willen geen overlast zijn 
voor de buurt, integendeel, 
we willen ze juist zoveel mo-
gelijk betrekken, al is dat nu 
wel wat lastiger in corona-

tijd. We hebben nauw con-
tact met de gemeente via het 
wijkteam Leefomgeving. We 
zoeken juist ook naar wat 
past in de wijk’, aldus Bart. 
Of hun plannen haalbaar 
zijn wordt het komend jaar 
onderzocht, onder andere 
in samenwerking met de 
universiteit in Wageningen 
en de Hogeschool Arnhem 
Nijmegen.

Klimaatverandering
Bart en Barbara zijn van 
oorsprong bewegingsweten-
schappers Tijdens een fiets-
reis in het Midden-Oosten 
werden ze zich bewust van 

het probleem van de kli-
maatverandering. Ze zagen 
onderweg veel droogte en 
afnemende regenval. 

Zij denken dat duurzame 
voedselproductie een sleu-
telrol kan spelen in het 
tegengaan van klimaat-
verandering. Lokaal gepro-
duceerd voedsel kan bijdra-
gen aan een gezondere en 
socialere samenleving, ook 
omdat je minder transport 
hebt. Bovendien worden af-
valstromen op een efficiën-
tere manier hergebruikt. Zo 
dragen Bart en Barbara op 
hun manier een steentje bij. 

Suske en Wiske feliciteren de Geitenkamp
Suske en Wiske zijn in een vrolijke bui, want deze maand vieren ze officieel hun 75e verjaardag. Maar dat neemt niet weg 
dat zij niet aan de andere jarigen denken: zij feliciteren de Geitenkamp dan ook met hun 100-jarig bestaan!

Om dat nog feestelijker te 
maken, geven ze gratis een 
album weg. Zomaar? Nee, 
niet zomaar, je moet er wel 
wat voor doen!
Op het plaatje zie je dat ze 
Jerom gevraagd hadden de 
titel van het (destijds) nieu-
we verhaal samen te stellen. 
Jerom had daar niet zoveel 
zin in. Maar als jij kan 
zien welk verhaal bedoeld 
wordt, dan maak jij kans op 
het gratis kortverhaal De 
Microkomiek. Dit album is 
niet in de winkel verkrijg-
baar!

En om het nog spannender 
te maken, mag je er ook bij 
schrijven waarom je Suske 
en Wiske leuk vindt.

  Mail je antwoord naar redactie@geitenkampnet.nl

De redactie wil graag 
alle bezorgers 

bedanken voor hun 
onvermoeibare inzet 

om de krant dit jaar te bezorgen. 
Wij wensen jullie dan ook een 

ge lukkig en gezond 2021!

Foto: 
Martien Kalkman

Eten met Petra & Margreet 
Eten met Petra & Margreet

Hoewel corona ons blijft bezighouden, zo dachten de 
beide meiden Margreet & Petra, moeten we wel lekker 
eten. Daarom nu een snel en lekker toetje, met de groot-
ste trooster van deze tijd: chocola!

Recept voor een snelle chocolademousse. 
De ingrediënten:

• 2 delen eiwit
• 2 eetlepels fijne kristalsuiker
• 50 gram slagroom
• 75 gram chocola (puur)
• 75 gram chocola (melk)
• Geraspte chocola & slagroom 
• eventueel een vruchtje als garnering

Bereidingswijze

Split de eieren, het eigeel gaan wij in dit recept niet ge-
bruiken. Voeg het eiwit toe aan een vetvrije kom. De kom 
maak je vetvrij door eventueel een stukje citroen door de 
kom te halen. De citroen neemt het vet op.

Klop dan de eiwitten stijf en voeg tijdens het kloppen de 
suiker toe.

Snijd dan de chocola in stukjes en smelt deze door mid-
del van de magnetron of au bain marie. Zodra de chocola 
gesmolten is, meng je de slagroom er doorheen. Blijf roe-
ren tot het een samenhangend geheel is.

Spatel als laatste de gesmolten chocola met slagroom 
rustig door de eiwitten. Blijf roeren, niet te snel, tot de 
chocola zich heeft gemengd met de eiwitten.

Schep de chocolademousse in de glaasjes en garneer 
deze met een toefje slagroom, een beetje chocolade-
snippers en/of een vruchtje. Smaakvol!

Petra & Margreet



Colofon
Op De Hoogte is een onafhankelijk 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 vormgeving: Mark Ormel
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Bram Moorman, Mark Ormel, Petra & Margreet, Elaine 
Smissaert en ingezonden

Fotografie: Janite Brands, Martien Kalkman, Mark Ormel 
en ingezonden

Informatie en vragen over de bezorging: 
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tel: 06- 2473 4823
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(data onder voorbehoud)

Ingezonden brieven en artikelen zijn welkom en vallen onder verantwoor-

delijkheid van de schrijver. De redactie behoudt zich het recht voor stuk-

ken te redigeren, in te korten of te weigeren zonder opgaaf van redenen. 

Door toezending aan het redactieadres verklaart u zich akkoord met 

plaatsing van tekst en foto’s. In geval van twijfel kan een aanvullende 

verklaring worden gevraagd.

Op De Hoogte wordt mogelijk gemaakt dankzij financiële 
ondersteuning van het Bewonersoverleg Geiten-
kamp, (Nieuw)-Monnikenhuizen, Arnhemse Allee & 
Saksen Weimar

Financiëel beheer: Stichting Playground De Rommelkist
Druk: DKZET Offsetrotatie Hapert; oplage: 4.300

Foto: Frans Schneider

Foto’s uit de oude doos
Iedereen heeft nog wel ergens bijzondere foto’s in een ouwe doos liggen. En 100 jaar Gei-
tenkamp heeft in ieder geval duidelijk gemaakt dat er belangstelling is voor de geschiede-
nis van de Geitenkamp. De redactie van Op De Hoogte wil daarom enkele malen per jaar 
een fotocollage in de krant zetten met foto’s uit de oude doos. Maar dan moeten we die 
wel hebben!Daarom doen wij een oproep aan (oudere) wijkbewoners: heeft u nog leuke 
foto’s van lang vervlogen tijden? Foto’s die een leuk tijdsbeeld geven of waar u wellicht 
zelfs nog een mooi verhaal bij heeft? Laat het ons weten en stuur een mail naar
 redactie@geitenkampnet.nl, of bel naar 06-2473 4823. 

De foto’s op deze pagina zijn vlak voor 2000 gemaakt.

Het is nauwekijks voor te stllen nu, maar de zaterdagmarkt werd druk bezocht

Nee, hier wordt geen 
kerstboom omver gelo-
pen... de mannen van 
de gemeente waren juist 
bezig om de boom mooi 
rechtop te zetten

Sommige mensen zien in de afvalbergen overal in de 
stad het bewijs dat Diftar niet werkt. Maar eind jaren 
90 waren die afvalbergen er al, terwijl Diftar nog be-
dacht moest worden. Zou er dan een andere reden zijn?

Nog vóór de Coop er was, zelfs nog voor Albert Heyn 
er was werd aan het marktplein de supermarktfunc-
tie vervuld door Golff. Wat ook opvalt is de bestrating. 
De bakstenen hebben plaats gemaakt voor asfalt, maar 
gaan weer vervangen worden door ... bakstenen!
Dat zal Golff toch niet bedoeld hebben met haar slogan 
‘meer plezier van je gulden!’?

Deze trotse Geitenkamper woonde op de Rommelkist

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

Kindergezondheidscoach Go! :
Helen van der Meijden : 06-2029 8771 
 helenvandermeijden@go-nl.nl

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

Live+ :
06-4866 5006
 info@live-nederland.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; 

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)

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


