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Scala Koffiesalon lichtpunt in donkere tijden
‘Door de samenwerkingen met voedselbank Arnhem én Stevig Arnhem is december echt een succesmaand geweest’, vertelt Sasheen Beek. De samenwerking waar ze het over heeft,
leverde veel eenzame wijkgenoten tijdens de kerstdagen een lekkere maaltijd op. De nieuwe eigenaar van Koffiesalon Scala zette zichzelf hiermee op de kaart.
Sasheen Beek is moeder van
een dochter van 9 en sinds
kort samenwonend met haar
vriend. Haar vader was een
echte Geitenkamper; haar
moeder is op haar 8ste naar
Nederland gekomen vanuit
het toenmalig Nederlands
Indië (nu Indonesië) Koken is er met de paplepel
in gegoten. ‘Mijn moeder
maakte altijd hele rijsttafels
en ik kookte graag mee. De
Hollandse gerechten heeft
zij van haar Nederlandse
schoonmoeder moeten leren. Als we verjaardagen
hadden kwamen de zelfgemaakte loempia’s , risolles,
lemper etc altijd langs’, vertelt Sasheen.
Het leek in eerste instantie
een heel andere richting uit
te gaan: Sasheen ging naar
de kunstacademie (Artez),
afdeling mode. Maar juist in
haar studiejaren, kwam de
passie voor koken goed van
pas. ‘Naast mijn studie had
ik een bijbaantje in de horeca bij Burgers Zoo. Ik stond
altijd in de keuken van het
Bush-restaurant. Dat vond
ik zo leuk dat ik op een gegeven moment fulltime daar
werkte. Daarna heb ik veel
verschillende banen gehad:
kledingboetiekjes, coachen
van medewerkers, bij de
klantenservice van Nuon,
in de ANWB-winkel en later
verschillende restaurants.

Ook kreeg ik hier en daar
een opdracht voor muur- of
een raamschildering.
Maudie heeft mij op een gegeven moment gevraagd om
de zoveel tijd, raamschilderingen te maken bij Scala.
Later hielp ik in de bediening en onderhield Facebook. Iedereen dacht altijd
dat ik bij de familie hoorde.
Niet biologisch, zei ik altijd, de familie heeft mij geadopteerd. Maudie en haar
zussen knikten dan instemmend’
Toen Maudie in augustus
2020 vanwege gezondheidsredenen besloot om Scala
over te dragen, viel de keus
al snel op Sasheen. ‘Ik heb
meteen bij overname Scala
omgetoverd in een Koffiesalon met een Aziatische
Twist: minder broodjes en
iedere dag warme maaltijden. Niet alleen Indische gerechten, ik neem je mee door
heel Azië. ‘
Met de lockdown is Scala
een Take Away geworden
van donderdag tot en met zaterdag van 16 uur tot 19 uur.
Het menu verschilt per week
en soms per dag. (zie ook:
www.scalakoffiesalon.nl.
Hoe gaat het met Maudie?
Lees het vervolg van dit
interview op pagina 6 van
deze krant...
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Wacht dan niet lang
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•

Gratis dakinspectie

•

Dakrenovatie

•

Dak reparatie

•

Lood en zink werk

•

Schoorsteenvegen € 25,00 per kanaal.

•

Dakgoot reinigen € 2,00 per meter

met 1 gratis saus

€ 13,50

10.30 - 17.30 u

Regeling Toekomstbestendig Wonen maakt energiemaatregelen voor huiseigenaren bereikbaar
Provincie Gelderland wil dat zoveel mogelijk woningen in haar gebied toekomstbestendig worden. Daarom is (voor huiseigenaren) de Regeling Toekomstbestendig Wonen ontwikkeld.
De regeling is een initiatief van de provincie Gelderland en wordt uitgevoerd samen met de gemeenten en Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvensting Nederlandse Gemeenten (SVn).
Bij het toekomstbestending maken van een woning kan het om verschillende dingen gaan:
herstel van de fundering, woningisolatie (waardoor deze minder energie verbruikt en op
duurzame wijze zonder aardgas kan worden verwarmd), het verwijderen van asbest van of
uit de woning, het aanpassen van de badkamer voor ouderen en minder validen, zodat zij
langer thuis kunnen blijven wonen etc. Energiemaatregelen zijn bijvoorbeeld spouwmuurisolatie, vloerisolatie, gevelisolatie, dubbel glas of het aanbrengen van een warmtepomp.
Om zoveel mogelijk woningeigenaren in Gelderland te kunnen helpen, zijn er vier verschillende leenvormen. Voor alle leningen geldt als voorwaarde dat minimaal één energiemaatregel onderdeel moet zijn van de voorgenomen investeringen. Bij de gemeente is na te vragen
welke energiemaatregelen gefinancieerd kunnen worden. De verschillende leenvormen zijn:

De Toekomstbestendig Wonen regeling wordt verstrekt
uit een fonds, waar de provincie Gelderland en de gemeente aan meebetalen. U
gaat de lening aan met SVn.
Uw aanvraag start bij uw eigen gemeente of een andere
uitvoeringsinstantie, zoals
bijvoorbeeld, het energieloket. De gemeente of een
andere organisatie namens
de gemeente beoordeelt of
u en/of uw investeringsmaatregelen voldoen aan
de maatregelen zoals de
gemeente deze voor de regeling heeft vastgesteld.
Wanneer de aanvraag wordt
toegewezen ontvangt u van
of namens de gemeente een
toewijzingsbrief, waarmee
u de lening kunt aanvragen
bij SVn. Meer informatie via
www.svn.nl. SVn voert een
krediettoets uit. Bij een positieve beoordeling ontvangt u een offerte van de SVn. In geval
van een negatieve beoordeling ontvangt u een afwijzing van SVn. U ondertekent de offerte
en stuurt deze retour aan SVn. De lening gaat direct in. De leningen worden verstrekt vanuit
een bouwdepot. Dat betekent dat facturen door middel van declaraties worden uitbetaald. U
‘krijgt’ het geleende bedrag dus niet in één keer op uw rekening gestort. U kunt deze Toekomstbestendig wonen lening / duurzaamheidslening aanvragen in de gemeente Arnhem.
Alle informatie over de lening, de Verordening, de lijst met maatregelen en het digitale aanvraagformulier is te vinden op de website www.Arnhem.nl onder “duurzame subsidies voor
uw woning”. Wilt u meer informatie over energiemaatregelen of maatregelen om langer
zelfstandig thuis te wonen kijk dan op www.arnhemaan.nl en www.mijnhuisopmaat.nl.
Heeft u een vraag over de lening neem dan contact op met medewerkers van Subsidiebeheer
van de gemeente Arnhem via: toekomstbestendigwonen@arnhem.nl
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

Grootse plannen voor De Kleine Moestuin
•

kindermoestuin Geitenkamp verhuist naar de Vlindertuin

Na zes jaar gastvrij te zijn ontvangen door De Rommelkist werd de kindermoestuin van Het Groente Gilde gesloten
vanwege corona. Het hele plantseizoen ging verloren. Natuurlijk werd er doorgewerkt in de moestuin door Kim en
Jeannette en wat vrijwilligers. Maar er waren geen kinderen die deel mochten nemen. Dat gaf gek genoeg wel ruimte
om na te denken over de toekomst.
Moestuinieren met anderen
is namelijk een hele fijne en
verbindende activiteit. Zeker als je van lekkere groenten houdt en van groen.
Maar op een paar vierkante
meter kun je als je afstand
moet bewaren niet met anderen samenwerken. Na een
paar weken hebben Kim en
Jeannette besloten om te onderzoeken of een doorstart
mogelijk was op een nieuwe
plek. Ze namen daartoe contact op met Geert Driebergen en Dirk Jan Riphagen
van Buurtmoestuin De Vlindertuin. De Vlindertuin zit
immers op dat enorm grote
schoolplein aan de Sperwerstraat. Wie weet was er daar
een stukje over om te gaan
moestuinnieren met kinderen van 4 t/m 12 jaar.

Leergeld: Alle kinderen mogen meedoen!
Leergeld wil dat alle kinderen meedoen, op school en de
vrije tijd. Als ouders een laag inkomen hebben, wil Leergeld
ondersteuning geven. Het kan hierbij gaan om activiteiten
voor kinderen op het gebied van onderwijs, sport, cultuur of
welzijn, bv. schoolreisjes, muziekles of lid worden van een
sport- of scoutingvereniging. Wanneer een kind wat verder
naar school of sportvereniging moet kan Leergeld ook een
fiets verstrekken. Voor het maken van huiswerk kan een laptop of computer ter beschikking gesteld worden. Leergeld
biedt deze kinderen daarmee de mogelijkheid tot samen spelen, samen leren en samenwerken.
Elk kind is de moeite waard om mee te doen!
•

Kim Lagerweij bekijkt de plek waar De Kleine Moestuin gaat komen

In De Vlindertuin is het op de dagen dat er getuinierd wordt een komen en gaan van betrokken mensen. ‘Precies wat we
zo leuk vinden aan moestuinnieren’, aldus Kim en Jeanette. Na goed overleg heeft de Vlindertuin ruimte gemaakt voor De
Kleine Moestuin van Het Groente Gilde.
‘We zijn heel blij dat we aan mogen schuiven op het plein’, vertellen Kim en Jeanette over de verhuizing. En met de verhuizing kwamen ook weer nieuwe ideeën. ‘Toen we wisten dat we een plek hadden om opnieuw te beginnen, zijn we plannen
gaan maken en plattegronden gaan tekenen en dromen over wat er allemaal in deze kindermoestuin zou kunnen komen:
een tunnel met druiven, een snoephaag met bessen, een kleine bosrand met echte bosaardbeitjes. En een tipi van levende
wilgentakken Ja, maar natuurlijk ook kweekbedden voor groente en compostbakken. De tuin wordt op basis van permacultuur opgezet. Dit is een zo natuurlijk mogelijke manier van tuinieren, waarin ook plaats is voor kleine vijverbakken. Maar
eerst moet er goede grond komen, vruchtbare tuinaarde. Dus dat betekent grondverzet met een machine. Dan planten, compost een hekje en kindergereedschap. Dat brengt de nodige kosten mee. Daarom hebben we subsidie aangevraagd bij de
Gemeente Arnhem en Wijkbudget. En we hebben subsidie gekregen. Bovendien kregen we ook nog een gift van ’t Arnhems
Hert. Een mooi bedrag dat we kunnen besteden bij een Arnhems Hert ondernemer, zoals De Groene Vos.
Deze zomer stonden we op het plein van De Vlindertuin, met een krijtje de eerste schets op de tegels te maken. Met grote
passen berekenden we de meters van De Kleine Moestuin. Uiteindelijk kregen we de zandbak erbij. Een gek, maar prachtig
omheind stukje met herinneringen aan onze eigen schooltijd. We kijken heel erg uit naar februari waarin de grond wordt
afgegraven en nieuwe aarde wordt opgebracht.’

Bent u de vrijwilliger die we zoeken?
Leergeld Arnhem is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers
voor het doen van huisbezoeken bij de gezinnen. In Coronatijd worden de vragen telefonisch met de gezinnen doorgenomen. Meer informatie op www.leergeldarnhem.nl. U
kunt ook bellen via 026 4455572 (bereikbaar op dinsdag t/m
donderdag tussen 09.00 en 10.00 uur.)

Vitale Wijkschool

Wil je meer informatie over de plannen van De Kleine Moestuin, wil je jouw kind opgeven om een moestuinnier te worden
of helpen als vrijwilliger? Mail dan naar Kim en Jeannette: groentegilde@gmail.com.

Help mee om De Kleine Moestuin in te richten
De Kleine Moestuin heeft zich ook aangemeld bij NL Doet, de landelijke, jaarlijkse vrijwilligersactie van het Oranjefonds. Er zijn helpende handen nodig om de Kleine Moestuin in te richten voor de kinderen.
Het Groente Gilde wil met
De Kleine Moestuin een
alternatief bieden voor het
opgroeien in een versteende omgeving, zoals ze zelf
zeggen. Ze willen daarom
een plek inrichten waar
kinderen zelf kunnen ervaren hoe leuk het is om zelf
groente te verbouwen.
Maar voordat dat kan, moet
de tuin nog ingericht worden. Zo moeten er compost-

bakken getimmerd wordem
em hekwerken met een
poortje geplaatst worden.
Verder moeten er vijvertjes
worden gegraven en beplant, kweekbedden in orde
worden gemaakt en een
tunnel voor klimplanten in
elkaar gezet worden met
behulp van stijgermateriaal.
En natuurlijk moeten er ook
struiken en vaste planten
aangebracht worden om de
diversiteit te waarborgen.

Kinderwerk Stichting Rijnstad:
MFC De Wetering, Bonte Wetering 89
Danique Dijk, 06-11095941
d.dijk@rijnstad.nl
Michiel de Boer, 06-53524949
m.boer@rijnstad.nl

De vrijwilligersactie van
NL Doet wordt gewoonlijk
in het tweede weekend van
maart gehouden. Vanwege
de coronamaatregelen is
het dit jaar verzet naar (in
het geval van deze actie)
zaterdag 29 mei, van 9.00
tot 16.00 uur aan de Sperwerstraat.

heeft, meld je dan aan via
de website van nldoet, of
via een mail naar:
groentegilde@gmail.com

Heb jij zin om de helpende
hand te zijn waar De Kleine
Moestuin nu behoefte aan

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

Vitale Verbindingen organiseert iedere maandag van
14.00 tot 16.00 uur een Inloopmiddag in de Beijer. Deze
Vitale Inloop staat vaak in het teken van een thema of
activiteit. Op maandag 25 januari werd iets ‘nieuws’ gepresenteerd: De Wijkschool.
De Wijkschool van Vitale Verbindingen is eerder al begonnen in de wijken St. Marten en Malburgen en start nu ook op
de Geitenkamp, Iedere vierde maandag van de maand zal
tijdens de inloop in de Beijer Wijkschool gehouden worden.
Deze middagen zullen als thema herstel en zelfregie hebben.
Dit gebeurt dan door middel van een voorlichting en/of dialoog met de deelnemers.
Helemaal nieuw is de Wijkschool niet: tijdens de Vitale Inloop zijn er in het verleden al meerdere malen voorlichtingsmiddagen en dialogen geweest.
Iedereen kan zich aanmelden voor de wijkschool (helaas is
dat i.v.m. de coronamaatregelen verplicht) via
info@vitaleverbindingen.nl

Telefonisch spreekuur voor vragen over het OV
Bent u 55+ en heeft u vragen over reizen met het OV?
Maak dan gebruik van het telefonisch spreekuur.

Hoogte80 Festival zet in op 1,5 meter editie
Hoewel er op dit moment nog helemaal niet te zeggen valt of, en wanneer er weer een festival mag plaatsvinden, is de
organisatie van het Hoogte80 Festival toch al begonnen met de voorbereidingen voor de editie van 2021. Het festival
voor theater, muziek, dans en ontmoeting staat gepland zoals altijd op Hemelvaart en loopt van 13 t/m 16 mei 2021.
Het wordt echter een andere editie dan de bezoekers gewend zijn.
De organisatie gaat namelijk
uit van een anderhalve meter editie. Daartoe heeft het
Hoogte80 Festival een eigen routekaart ontwikkeld,
gekoppeld aan de risiconiveaus van het RIVM.

Reizen met het openbaar vervoer is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Provincies Gelderland, Flevoland en Overijssel vinden het belangrijk dat iedereen met het openbaar
vervoer veilig en gemakkelijk kan reizen. Daarom geven
OV-ambassadeurs, vrijwilligers en zelf ook op leeftijd, uitleg over reizen met trein en bus.
De maandelijkse inloopspreekuren voor 55-plussers, die
meer willen weten over reizen met het openbaar vervoer,
zijn helaas tot nader orde geannuleerd. De coronamaatregelen laten het niet toe. Met uw vragen over het gebruik van
het OV kunt u wel terecht tijdens het telefonisch spreekuur.
Wilt u weten hoe u een OV-chipkaart aanvraagt of hoe de
40% korting voor samen reizen werkt? Wilt u meer weten
over de Coronamaatregelen in het OV of juist informatie
over verlenging van abonnement, keuzedagen en/of bent u
(onverwacht) noodgedwongen afhankelijk van OV maar u
weet nog niet hoe het werkt?
Bel dan met een OV-ambassadeur tijdens het telefonisch
spreekuur.
Wanneer: dagelijks van dinsdag tot en met vrijdag
Hoe laat: 10.00-12.00 uur
Telefoonnummer: 038-303 7010
Meer informatie: www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur
De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg!

Ze zijn er weer!!

Onze zelfgemaakte

stamppotten

Natuurlijk
Smakelijker
Lekkerder
www.slagerijvanegmond.nl
E-Mail: info@slagerijvanegmond.nl

Harold Oddens, de organisator van het festival, legt uit:
‘In de geplande opzet gaan
wij uit van risiconiveau
waakzaam. We zullen werken met reserveringen om
een veilige omgeving te creëren voor artiesten, publiek
en medewerkers. We willen
zoveel publiek als mogelijk
bereiken, daarvoor is het
belangrijk dat we kunnen
opschalen als het kan, maar
ook afschalen als het moet.’
Wanneer er geen sprake is
van een risiconiveau dan
komen daar extra sideshows
en straattheater en installaties bij die interactie aangaan met een groter publiek.
Is het risiconiveau ernstig
dan wordt het programma
zoveel als mogelijk naar een
digitale omgeving gebracht.
De ervaringen van het Theater Terras, wat het festival
eind augustus organiseerde,
worden meegenomen naar de
festivalformule voor 2021.

Een belangrijk uitgangspunt
is dat bezoekers op meerdere locaties veilig kunnen
genieten van theater, dans,
muziek en andere culturele
én culinaire verrassingen.
Het festivalterrein wordt
in de nieuwe opzet een festivalhart aangevuld met
meerdere voorstellingen in
de nabijheid van het park.
In dit hart is er plek voor
onder andere het Theater
Terras, een muziekpodium
en een podium speciaal voor
Gelderse Talenten. Harold

Oddens licht toe : ‘Wij zijn
een sponsorovereenkomst
met de provincie Gelderland
aangegaan omdat wij beiden geloven dat het ondersteunen van talenten juist in
deze tijd belangrijk is.’
Hoogte80 Festival in Arnhem trekt normaal 26.000
bezoekers over 4 dagen. Harold Oddens rekent er niet op
dat dit in 2021 haalbaar is.
‘Binnen elke variant streven
wij naar een maximale capaciteit en publieksbereik,
wij willen tenslotte zoveel

mogelijk publiek bereiken
en artiesten een volwaardig
podium bieden. Als het moet
dan verlengen wij het festival t/m Pinksteren’.
Het lijkt erop dat de organisatie voor alle mogelijke
scenario’s een oplossing
achter de hand heeft. Helaas
leert covid ons dat er ook
nog onmogelijke scenario’s
denkbaar zijn. Maar met de
creatieve blik waarmee de
organisatie kijkt naar wat
wel mogelijk is, is dat hooguit een extra uitdaging.

Soap rond Paasbergflat lijkt voorbij
Half januari nam de Arnhemse gemeenteraad het besluit om de maatschappelijke bestemming van de Paasbergflat te gaan veranderen van zorg naar wonen. Hiermee komt er definitief een streep door de plannen van stichting
Onderdak om een 40-tal zorgcliënten in de flat te huisvesten.
De komst van stichting Onderdak naar de Paasbergflat
in de zomer van 2019 veroorzaakte veel onrust in de
wijken Paasberg en Geitenkamp. Er werd een protestactie georganiseerd en ook
de gemeente liet weten het
niet met de plannen van de
stichting eens te zijn. Belangrijkste argument daarbij was dat het onwenselijk
werd geacht om zo’n grote
groep geconcentreerd bij elkaar te hebben. De gemeente verbood verdere opvang
in het pand, wat uiteindelijk
tot het vertrek van stichting
Onderdak leidde. De stich-

ting spande echter wel een
rechtszaak aan tegen het
besluit van de gemeente.
De rechter oordeelde dat de
gemeente de stichting ten
onrechte had verboden om
zorgclienten in de flat te vestigen.
De gemeenteraad nam kort
hierna een Voorbereidingsbesluit aan om de bestemming van de Paasbergflat te
wijzigen.
Bij de bewoners zorgt dit
voor opluchting. Maar ook
de eigenaar is blij met de
veranderde bestemming van
zijn flat.

Deze had al eerder aangegeven dat er plannen zijn
om zo’n 60 appartementen
te herbergen in de flat, variërend in grootte, voor alleenstaanden, starters en
ouderen.

Wanneer de verbouwing
van start gaat en voor welke
doelgroep de appartementen gemaakt worden, is nog
niet bekend. Het Voorbereidingsbesluit moet eerst nog
definitief gemaakt worden.

Open voor al uw bloemwerk.
Bloemen zorgen voor blijheid
en zelfs minder stress en pijn.
Wij bezorgen bestellingen
ook aan huis.
Een bloemenrijk 2021!

Tel: 026 8484748

GRATIS PARKEREN OP HET MOOISTE MARKTPLEIN VAN ARNHEM

(Oproep)
Student Natuurvoedingsadviseur zoekt proefcliënten
Wil jij meer regie over jouw eigen vitaliteit en gezondheid maar weet je niet goed hoe je dit moet aanpakken?
Natuurvoeding kan hierbij een grote rol spelen!
Natuurvoeding staat voor een bewuste manier van voedselproductie en voedselkeuze, zoals onbewerkte pure
voeding uit het seizoen en de regio. De basisprincipes
van natuurvoeding zijn vers, puur, eerlijk, variatie en biologisch.
Voor haar opleiding tot natuurvoedingsadviseur zoekt
Karen de Boer proefcliënten om haar kennis en vaardigheden te oefenen. Wat houdt dit in?
‘Samen nemen we je huidige eetgewoonten door en kijken we met welke aanpassingen jij kunt werken aan een
vitaler en gezonder voedingspatroon. Dit werk ik vervolgens uit in een advies. Van jou ontvang ik na afloop graag
feedback op dit advies en op mijn rol als natuurvoedingsadviseur (in opleiding)’
•

Dankzij de assistentie van Gesine Lange van Het Gulden Bloemetje kon de prijs coronaproof overhandig worden.

In de vorige editie stond een prijsvraag, waarmee een uniek kortverhaal van Suske en Wiske te winnen was. Uit de inzendingen kwam Marjon Böhmer-de Rooy als winnaar naar boven. ‘Ik hoorde van een vriend, die groot Suske en Wiske-fan
is, dat het betreffende plaatje uit De Stemmenrover is en dat die van 21 januari 1957 is, bijna 64 jaar geleden dus. Het
kortverhaal geef ik aan die vriend, die er vast heel blij mee zal zijn!’

Dus heb jij een adviesvraag op het gebied van voeding
(niet medisch) en lijkt het je wat om dit nieuwe jaar te
gaan werken aan jouw vitaliteit, dan kun je contact opnemen met Karen de Boer, via de mail:
karendeboer1968@gmail.com of
telefonisch op 06-51164640.

Onderaf.nl biedt antwoorden op vragen van vrijwilligersorganisaties

(Gedicht)

Praktische Zaken, de AdviesBrigade en de Ideeënmakelaars Arnhem werken sinds 2020 nauw samen en bundelen hun
informatie op Onderaf.nl, een kennis- en inspiratiebank voor burgerinitiatieven en vrijwilligersorganisaties. Alle
drie de organisaties – ieder met zijn eigen expertise - ondersteunen, motiveren en inspireren initiatieven om Arnhem
een stukje mooier te maken.
Terwijl veel vrijwilligersorganisaties in Arnhem enthousiast bezig zijn, lopen
ze wel eens ergens tegenaan.
Ze zoeken een goede adviseur om even mee te sparren. Ze willen hun initiatief
laten groeien, maar kunnen
geen vrijwilligers vinden.
Het lukt niet om een goed
overzicht te krijgen van de
financiën. Of financiering
is überhaupt een probleem.
Gaandeweg is het soms best
lastig om enthousiast te blijven en de energie niet te
verliezen aan allerlei randV.l.n.r.: Caroline Hofstra, Annet Elzinga
zaken. In Arnhem zijn veel
en Karin Huibers
mensen en organisaties die
Foto: Zefanja Hoogers
kunnen helpen. Op Onderaf.
nl worden ze overzichtelijk
in kaart gebracht. Er wordt ook veel kennis en nieuws gedeeld van al bestaande initiatieven. Omdat de organisaties er van
overtuigd zijn dat Arnhemmers ook van elkaar kunnen leren, en bij kunnen dragen aan een participerende samenleving.
De kennisbank wordt de komende jaren steeds verder aangevuld. Organisaties kunnen ook een verzoek doen voor specifieke kennisartikelen. De vrijwilligersorganisaties hoeven niet alleen maar zelf en online antwoord te krijgen op hun vragen.
Ze kunnen gemakkelijk contact opnemen via het gezamenlijk telefoonnummer 026-2340111 of het contactformulier op de
website. De medewerkers en vrijwilligers van Ideeënmakelaars (helpen je verder met je idee), Adviesbrigade (adviseren
bij ingewikkelde vraagstukken) en Praktische Zaken (lossen bedrijfsvoeringsvraagstukken op) helpen de organisaties dan
graag persoonlijk verder.

t e rug i n d e tijd
e ens, sa m e n
i n het hi e r e n n u
e e nza m e n
di e p v e rborge n acht e r
e e n mas ke r va n vrolijkh eid
sc h u il t het v erd riet
d e v e rbinding t e n s p ijt
d e afstand die zic h e erd e r
e e n st e e nworp wist
is n u e e n nagenoeg
onov e rb rugba re hind e rnis
toc h
zu l l e n d e e e nza m e n
e ens sa m e n zijn

Onderaf.nl richt zich niet op vrijwilligers die aan een initiatief mee willen doen, dat is meer de hoek van de Vrijwilligerscentrale.
Doelgroep van Onderaf.nl zijn mensen die zelf iets (willen) organiseren of een vrijwilligersorganisatie coördineren.
Dat kan natuurlijk wel één persoon zijn, al zal een initiatiefnemer vaak samenwerken met anderen om het van de grond te krijgen.
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alléén geopend als
afhaalpunt voor
bibliotheekboeken en puzzels
di, vr, za van 10.00 tot 14.00 uur

STEUN DE ONDERNEMERS EN DOE UW BOODSCHAPPEN LOKAAL!

Scala Koffiesalon lichtpunt in donkere tijden
• vervolg van voorpagina
•
Sasheen hoefde niet lang na
te denken toen Maudi met
de vraag kwam of zij de koffiesalon wilde overnemen.
‘Ik heb altijd de droom gehad om mijn eigen restaurant te beginnen. En Scala
voelt voor mij toch als een
tweede huiskammer. Maudie en ik waren buurtjes, al
voordat zij met Scala begon.
Vanaf het moment dat zij de
deur opende was ik één van
haar vaste gasten, ik kwam
wel 2 a 3 keer in de week.
Maudie had lichamelijke
klachten en had al voordat
de coronapandemie begon
met mij besproken hoe ik
het bedrijf kon overnemen.
En Scala is ondertussen een
begrip in de wijk Het is de
enige lunchroom op de Geitenkamp, met veel vaste gasten, dankzij Maudie. En hoe
mooi is het dat Scala in de
‘ familie’ is gebleven.’
De lockdown maakt het niet
eenvoudig. Daarbij ontvangt
Sasheen ook geen steun van
de overheid, omdat ze de
zaak in augustus overgenomen heeft, en niet vóór 15
maart (ëén van de voorwaarden om voor steun in aanmerking te komen). ‘Het is
overleven, maar ik kijk naar
mogelijkheden, dat is altijd
mijn sterke punt geweest.
Doorgaan in het nieuwe,
en optimistisch blijven. Het
is hard werken voor weinig
geld. Toch ben ik zo blij dat
ik nog steeds open mag zijn
voor Take Away, al wordt
het wel spannender naarmate de lockdown langer
duurt’
Sasheen en Maudie spreken
elkaar nog steeds regelmatig. Maudie, die aan het
revalideren is van een geslaagde rugoperatie, is ook
zeer te spreken over haar
opvolgster; ‘Ze is een kanjer! Ik heb het niet zomaar
aan haar overgedragen! Als
ik deze zaak aan iemand gun
en die het ook kan, dan is
het Sasheen wel! Het is een
vrouw met veel creativiteit,

Sudoku

iets wat je nu in de coronatijd écht nodig hebt. Ze heeft
lef, positiviteit. Ze heeft de
drive om de nieuwe Scala
nog meer leven in te blazen’
Niettemin was het geen gemakkelijke beslissisng voor
Maudie om ‘haar’ Scala los
te laten. Maudie: ‘Ik heb in
augustus 2014 Scala KoffieSalon opgestart en het werd
een succes. Mede dankzij
alle lieve gasten en vaste
gasten die ik in de loop der
tijd mocht ontvangen, die
er ook vertrouwen in hadden en het me gunden. Met
de meeste gasten heb ik dan
ook een goede en vertrouwelijke relatie opgebouwd.
Het was altijd een gezellige
en vrolijke boel. Ze kwamen
graag in ‘hun’ huiskamer.
En dan komt langzaam het
besef dat het niet vol te houden is. Ik ben in 2014 gediagnostiseerd met RA, reumatoïde artritis. De laatste
drie jaar waren zeer heftige
jaren, Dan wordt het wikken
en wegen: ‘Doe ik er nog
goed aan, ik kan mijn gasten
toch niet in de steek laten of
ze teleurstellen? Zelf wilde
ik hun ook niet missen! Maar
op een gegeven moment kom
je jezelf tegen. Ik moest uiteindelijk een knoop doorhakken. Ik heb om me heen
gekeken en rond gevraagd
hoe ik deze klus zou klaren.
Want Scala moest blijven
bestaan voor de buurt, voor
de mensen die hier graag
komen. Het is immers een
begrip geworden. Dát wilde
ik achterlaten. Gelukkig
hebben Sasheen en ik een
modus gevonden die op beider wensen aansloot. Dat
hebben we afgelopen augustus bezegeld.’
Maudie is aan het bijkomen
van de afgelopen rugoperatie en de beslommeringen
die bij het afsluiten van een
zaak horen. ‘Je krijgt ineens
een zee van tijd. Dan heb je
tijd om alles de revue te laten passeren. Gedachten als
‘heb ik het goed afgesloten,

wat kon beter?’. Een soort
zelfreflectie’. Maar Maudie
zou Maudie niet zijn als ze
niet een laatste woord tot
haar voormalige gasten zou
richten:

‘Aan alle gasten, vaste gasten, wie ik de boodschap om
te stoppen niet persoonlijk
heb vertelt: ‘Mijn oprechte
excuses hiervoor ‘. Ik wil
iedereen die in mij en in

Scala geloofden heel erg bedanken voor het vertrouwen
en de jarenlange gezelligheid! Het gaat jullie goed!
En, Sash, veel succes verder, je doet het supergoed!

Scala Koffiesalon
Tel: 026 2134705
do t/m za van 16.00-19.00 u
(Take Away, alleen afhaal)
www.scalakoffiesalon.nl

horizontaal, vertikaal en per vierkant van 0 vakjes mogen de getallen 1 t/m 9 slechts 1 keer voorkomen. De sudoku’s lopen op in moeilijkheidsgraad.

Dickensiaans

Eten met Petra & Margreet
Koolhydraatarme quiche met spinazie en kaas
Nou, die decembermaand bracht een hoop lekkers met
zich mee. En omdat de beide meiden toch een beetje op
hun gewicht wilden letten, hebben ze zich wat meer verdiept in koolhydraatarme producten. Dat scheelt weer in
het lijnen in de eerste drie maanden van het nieuwe jaar.
Daarom een quiche met spinazie en kaas.
‘Maar je zegt quiche? Was dâh? Joh, dat is gewoon Frans
voor een hartige taart’...
Ingrediënten voor twee personen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

300 gram diepvriesspinazie
200 gram champignons
3 eieren
olie
50 gram fetakaas
4 eetlepels Parmezaanse kaas
2 teentjes knoflook
peper
snufje zout
150 milliliter (kokos)melk
eventueel een salade erbij

Foto: Janite Brands

Winter mag je het niet noemen, die éne avond dat er sneeuw te bewonderen was.
Maar het levert wel een heel fraai winters plaatje op van een sfeervol marktplein,
dat hiermee bijna een decor wordt voor een verhaal van Charles Dickens.
En gelukkig maakte een attente wijkgenoot er een foto van!

Arnhem heeft een échte Mountainbike vereniging
Op de Posbank, richting Ede en Doorwerth, liggen prachtige mountainbike routes. Een waar MTB paradijsje. Met
on-Nederlandse hoogtemeters kan de sportieve fietser zich uitleven. Het enige dat ontbrak voor Arnhem en omgeving was een vereniging voor de mountainbiker.
AirborneMTB is eind 2020 van start gegaan. De eerste leden zijn al met meerdere ritten het bos in gegaan. Met voorrijders
zijn op de zondag diverse groepen gaan fietsen. Voor ieder wat wils. Er wordt met verscheidenheid in tempo en techniek
gefietst. De mtb-er die uitgedaagd wil worden komt aan zijn trekken, ook degene die een rustiger tempo fietst. Er worden
skills bijgebracht waar het nodig is. Vooral saamhorigheid zie je terug in iedere groep. Of het nu de wedstrijdrijders zijn of
de mountainbiker die geniet van de natuur, er wordt met plezier gereden.
Manege de Waterberg aan
de Schelmseweg is de uitvalsbasis voor de mountainbikevereniging: hier starten
en eindigen alle trainingen
van de vereniging. Iedere
zondag wordt er gefietst,
en wanneer de maatregelen
weer versoepeld worden zal
er ook door de weeks gefietst worden. Voor de jeugd
vanaf 12 jaar komt er een
trainingsprogramma. Hier
wordt meer nadruk gelegd
op technieken en conditie.
Het enige dat nodig is, is een
mountainbike en een helm.
Voor de toekomst heeft
AirborneMTB een lokale
wedstrijd en toertocht in de
planning. Voor de leden zullen er evenementen in binnen- en buitenland georganiseerd worden.
Wil je meer weten? Ga naar
www.airbornmtb.nl
Wil je lid worden? Stuur een
mail naar
info@airbornemtb.nl

Bereidingswijze:
Verwarm de oven alvast voor op 220 graden. Ondertussen snij je de champignons en de knoflook in stukjes of
doe je ze door de knoflookpers.
Pak een pan en doe hier een scheut olie in. Bak hierin de
champignons en de knoflook.
Neem een bakblik en vet dit in met wat olie. Ontdooi
nu de spinazie in de magnetron en laat het daarna heel
goed uitlekken in een zeef (je kunt ook met een lepel het
vocht eruit duwen). Eventueel kun je wat paneermeel erbij doen. Leg de spinazie vervolgens op de bodem van
het ingeoliede bakblik en doe de champignons en de fetakaas erbovenop.
Neem een kom en doe hier de eieren, de melk en de Parmezaanse kaas in. Mix het door elkaar met een garde.
Voeg er flink veel peper en een snufje zout aan toe. Voeg
daarna het eimengsel toe aan het bakblik.
Laat de oven 35-45 minuten zijn werk doen, maar houd
het wel goed in de gaten tussendoor, Zodra de quiche
goudbruin is kun je de oven uit doen.
Bij ons werd de quiche echt bol, heel leuk. Wij aten er
een salade bij. Smaakvol!

Pe tra & Margreet

‘Voor sommigen voelt elke dag als Blue Monday’
•

Arnhemse zorg- en welzijnsinstanties zetten zich in voor openheid over depressie onder jongeren

Uit onderzoek blijkt dat één op de vijf jongeren te maken krijgt met een depressie. Om het taboe te breken neemt
Stichting Rijnstad het initiatief om in samenwerking met zorg- en welzijnsinstanties in Arnhem het thema depressie
onder jongeren bij het grote publiek onder de aandacht brengen.

Het Wijk ABC
Vanwege de coronamaatregelen worden er geen spreekuren 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

Vanaf 2 februari schenken zij met een (voornamelijk digitaal) interactief programma drie weken lang de aandacht aan
het herkennen en bespreekbaar maken van mentale kwetsbaarheid. De rode draad van het programma - gericht op zowel
jongeren, professionals en ouders - is de buitenlucht-expositie ‘OPEN over depressie’ die op het Audrey Hepburnplein in
Arnhem-stad door wethouder Martien Louwers zal worden geopend. Deze expositie van Stichting Open Mind bestaat uit
zuilen met persoonlijke portretten en verhalen van jongeren die ons vertellen hoe zij hun depressie ervaren, hoe ze hiermee
omgaan en wat hun omgeving daarin betekent.

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

Dat de expositie vanwege de geldende maatregelen minder bekijks zal hebben maakt het initiatiefnemers niet uit. ‘Juist in
die leegte van de stad - een aanblik die dit tijdperk woordeloos uitbeeldt - willen we die dappere gezichten laten zien die
hun verhaal over depressie openlijk delen, juíst ook voor die eenling op straat.’ Aldus Joke Wisseborn, directeur-bestuurder
bij Rijnstad. Ook wijst Wisseborn erop dat de aandacht voornamelijk ligt op een bijbehorend programma dat voornamelijk
online zal plaatsvinden.

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

Uit de online overleggen met de betrokken instanties zijn de meningen unaniem het erover eens: de sleutel voor openheid
ligt in de kwetsbaarheid van herkenbare, eerlijke verhalen. En dus vullen de organisaties een programma met niet enkel
experts en zorgprofessionals
maar vooral ook met ervaringsdeskundigen. ‘Het programma volgt,’ vertelt Wisseborn, ‘maar dit is de dag
dat we de vooraankondiging
naar buiten brengen, want
de realiteit is dat het voor
veel te veel jongeren elke
dag Blue Monday is.’ (de
expositie werd op maandag
18 januari - Blue Monday aangekondigd, red.)
Meer
informatie
over
‘OPEN over depressie’ en
het bijhorende programma:
is te vinden op :

Stichting Kunst op de Bult zoekt actief bestuurslid
weet en die, in overleg, één
of meer van deze taken op
zich wil nemen. De tijdsinvestering 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 buurtinitiatief van wijkbewoners
en richt zich op sociale en
culturele activiteiten in de
wijk. Ze zijn onder meer
bekend van het Herfsttheater GEITenBULT en van
de wijktent op het Hoogte
80-festival. De activiteiten
worden georganiseerd vanuit de buurt-huiskamer De
Beijer. Hier is ook een wijkbieb van Rozet gevestigd is,
één van de samenwerkingspartners in de wijk. Maar

de activiteiten worden
vooral mogelijk gemaakt
met behulp van actieve vrijwilligers en subsidies. Hierdoor blijven de kosten laag,
want de doelstelling is om
het aanbod zo laagdrempelig mogelijk te houden.
Meer weten?
Informatie is te vinden op
www.kunst-op-de-bult.nl
of op www.debeijer-geitenkamp.nl.

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

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:

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 NoordOost John Wijnbergen, Marlies Hallingse, Paulien Toonen, Arno van Geel; 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

stichtingopenmind.nl/open

Stichting Kunst op de Bult
is op zoek naar versterking van haar bestuur. Dit
is geen bestuur op afstand
maar een actief en organiserend bestuur. De stichting
regelt en organiseert activiteiten en plant het gebruik
van de ruimtes in de Beijer.
Verder moet de boekhouding gedaan worden, de
website bijgehouden en zijn
er interne en externe overleggen. Er wordt gezocht
naar een praktisch ingesteld
persoon die van aanpakken

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

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
Tekstbijdragen:
Mark Ormel, Petra & Margreet, Elaine Smissaert en ingezonden
Fotografie: Janite Brands, Zefanja Hoogers, Mark Ormel
en ingezonden
Informatie en vragen over de bezorging:
tel: 026-3772020

Adverteren: redactie@geitenkampnet.nl
tel: 06- 2473 4823

De volgende
Op De Hoogte
verschijnt op
10 maart 2021
inzendingen
uiterlijk
26 februari 2021
(data onder voorbehoud)
Ingezonden brieven en artikelen zijn welkom en vallen onder verantwoordelijkheid van de schrijver. De redactie behoudt zich het recht voor stukken 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 Geitenkamp, (Nieuw)-Monnikenhuizen, Arnhemse Allee &
Saksen Weimar
Financiëel beheer: Stichting Playground De Rommelkist
Druk: DKZET Offsetrotatie Hapert; oplage: 4.300

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
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)
Tijdelijk gesloten
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

