
Wat vindt U van Kracht Op De Bult?
Om een project goed te la-

ten slagen is het natuurlijk 
erg belangrijk dat we weten 
hoe U dit project ervaart. Surf 

daarom naar de website 

van www.geitenkampnet.nl 
en vul de enquête in die links 
op de webpagina staat.  Want 
ook hierbij geldt dat Uw me-
ning telt!

Plan van Aanpak uitgereikt aan Henk Kok

Het plan van aanpak 
voor Kracht op de Bult 
is maandag 17 decem-
ber 2012 aangeboden 
aan wethouder Henk 
Kok door Kayla Smaak, 
Melissa Steinmann en 
Rochella Stoks , die ver-
kleed als kerstengeltjes 
het plan  hebben over-
handigd aan de wethou-
der. Het kerstkoor van 
basisschool De Vlin-
dertuin onder leiding 
van juf Marijke heeft 
dit officiële gebeuren 
opgeluisterd met hun  
prachtige kerstliede-
ren. Mede dankzij dit 
optreden werd het  een 
erg sfeervolle middag.
Na afloop van de uit-
reiking was er gelegen-
heid om onder het genot 
van een hapje en een 
drankje te bekomen 
van alle gebeurtenissen. 

Hoe zat het ook al weer?
Een jaar geleden is het Kracht 
Op De Bult project geïntodu-
ceerd  in de wijk Geitenkamp. 
Door middel van enquêtes, 
die door veel vrijwilligers én 
professionals zijn gehouden, 
is aan de bewoners van Gei-
tenkamp, (Nieuw) Monniken-
huizen en Arnhemse Allee 
gevraagd wat zij belangrijk 
vinden. Uit deze enquêtte 

kwamen een aantal thema’s 
naar voren. Met vijf daarvan 
is aan de slag gegaan en dit 
leidde afgelopen zomer tot 
het verschijnen van de Wijk-
agenda en de Wijkwensen-
poster (zie afbeelding links).
Daarna leek het even  stil te 
vallen, maar achter de scher-
men werd er stevig doorge-
werkt. Dit heeft  onder an-
dere geresulteerd in het nu 
aan wethouder Kok gepre-
senteerde Plan van Aanpak.

Bewoners aan zet
Uitgangspunt van het  Plan 
van Aanpak is dat nu de be-
woners aan zet zijn. Zij heb-
ben mogen bepalen wat de 
vijf thema’s moesten worden 
voor Kracht Op De Bult, aan 
hen wordt nu ook nadruk-
kelijk de uitvoering daarvan 
overgelaten.  De bewoners 
mogen komen met de initia-
tieven en ideeën, de profes-
sionals zullen veel minder 
dan voorheen bepalen wat 

er moet gebeuren. Wel bie-
den zij de ondersteuning die 
vrijwilligers nodig hebben 
om hun plannen te realise-
ren. Ook voor de professio-
nal is dit een nieuwe, uitda-
gende  manier van werken.

Wat gebeurt er al?
Het is misschien niet voor 
iedereen even zichtbaar ge-
weest, maar er zijn al wel de-
gelijk initiatieven gestart. Een 
zeer fraai voorbeeld is natuur-
lijk recentelijk de WinterWon-
derWeek geweest. Tijdens 
deze week stond het in MFC 
De Wetering bol van de acti-
viteiten, waarbij professionals 
en vrijwilligers eendrachtig 
hebben samengewerkt.  Er 
was een kerstmarkt, een groep 
Geitenkampers is met de bus 
naar Antwerpen geweest (zie 
verderop in deze krant) en 
er was een gezellig kerstdi-
ner waar alle wijkbewoners 
gratis konden aanschuiven. 
Deze actie gaat ook in andere 
seizoenen nog een vervolg 
krijgen. In april komt Een 
Nieuwe Lente, Een Nieuw 
Begin, de zomer gaat zwoel 
worden met de Zwoele Zo-
merdagen en in het najaar 
volgt de Stormachtige Herfst.  
Vanzelfsprekend zijn ook 
hierbij vrijwilligers van harte 
welkom om mee te werken.

Braderie
Een ander voorbeeld waar-
bij de Kracht-Op-De-Bult-
gedachte ten volste wordt 
uitgedragen is de  reeds aan-
gekondigde braderie, die in 
de zomer op 1 juni voor het 
eerst sinds drie jaar weer 
wordt gehouden. Ruim 200 
kramen worden beschikbaar 
gesteld om van dit initiatief 
een grootse gebeurtenis te 
maken. De organisatie en 
uitvoering hiervan ligt bij 
een grote groep vrijwilligers, 
die met veel inzet en grote 
betrokkenheid voor de wijk 
aan de slag gegaan zijn. Pro-
fessionals hebben hierbij  
slechts een adviserende rol.

Tijd en aandacht
Hoewel er al veel gebeurd,     
is er ook nog een hoop te 
doen. Zowel voor vrijwil-
ligers als voor professionals 
liggen er nog verschillende 
uitdagingen. Zo moeten som-
mige wijkbewoners er nog 
aan wennen dat er een beroep 
wordt gedaan op de eigen 
kracht. Evenzo is het voor de 
professionals nog wennen dat 
zij hun werk op een andere 
manier moeten beanderen. 
De gewenste omslag vraagt 
dan ook om een lange adem.    
Maar voor alle betrokken 
geldt: gun de wijk de tijd!

Onder leiding van juffrouw Marijke zongen 

de kinderen van basisschool de Vlindertuin 

de (kerst)sterren van de hemel en zorgden 

daarmee voor een heel bijzondere middag.

Kayla, Melissa en Rochella overhandigen het plan van aanpak 

Wijkkrant voor Geitenkamp, (Nieuw)Monnikenhuizen & Arnhemse Allee
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Agendapagina in constructie

Zoals U welt zult merken, is 
de agendapagina anders dan 
voorheen.  Dit brengt helaas 
op dit moment nog wel met 
zich mee dat nog niet alle ac-
tiviteiten juist vermeld zijn. 
Uiteraard zullen wij alles in 

het werk stellen om dit eu-

vel zo snel mogelijk te verhel-
pen. Maar om U toch op de 
hoogte te houden, vermelden 
wij hiernaast enkele handige 
websites.....

De redactie

Enkele handige websites.....
www.geitenkampnet : de meest actuele nieuwtjes en aankondigen voor de Geitenkamp en omliggende wijken.

www.swoa.nl/locaties/de-wetering : de activiteiten van SWOA in De Wetering staan hier vermeld

www.sportinarnhem.nl : hier staat de informatie te vinden van de activiteiten die plaatsvinden op Playground De Rommelkist. 
Kies voor de optie ‘‘ kies je wijk’’ en selecteer ‘‘Geitenkamp’’.  Onder het kopje sportactiviteiten vindt U terug wat voor wie 
gehouden wordt.

Agenda pagina Op De Hoogte
De Wetering

(wekelijks voor 55+)
Spelwerk Geitenkamp

(De Rommelkist)
De Droomfabriek

Open Eettafel
Maandag 12.00 - 13.00 uur, max.€5,75 (opgeven vóór 9.30u)
Woensdag 12.00 - 13.00 uur, max.€5,75 (opgeven vóór 9.30u)
Vrijdag 12.00 - 13.00 uur, max.€5,75 (opgeven vóór 9.30u)
Hobbymiddag 
Maandag 14.00 - 16.00 uur € 2,- per maand
Koffie en creatief
Dinsdag 9.30 - 12.00 uur - € 2,50
Zangkoor De Late Stem 
Dinsdag Repetitie 10.00 - 11.30 uur € 8,- per maand.
Computeractiviteit Seniorweb 
Dinsdag 10.00 - 11.45 uur - € 2,00
Bloemschikken 
14.00 - 16.00 uur 
Elke 1e dinsdag van de maand € 7,50 (incl. materiaal)
Schilderen 
Dinsdag 14.00 - 16.00 uur
Spelletjessoos  
Woensdag 14.30 - 16.00 uur., gratis
Yoga 
Woensdag 19.00 - 20.00 uur. 
Informatie en opgeven via Sportbedrijf Arnhem:026-3775757
Koffie-inloopuurtje 
Donderdag 10.30 - 11.30 uur.
Sjoel ‘m erin!
Donderdag 13.30 - 15.30 uur € 1,50 per maand 
Bingo! 
Vrijdag (alle even weken) 14.00 - 16.00 uur € 3,- per plankje
Spelmiddag
Vrijdag (alle oneven weken)
Bewoners sluiten aan bij de dagopvanggroep

SWOA Locatie ‘De Wetering’ tel. 026 - 377 20 20
Info Sport & Spelwerk Geitenkamp: 
Dirk Leenders ‘De Rommelkist’
of telefonisch 06-26114266
Wil je met de Droomfabriek meedoen, heb je een idee of 
vraag, loop dan eens binnen. 
Ook kun je bellen naar de Droomfabriek: 06-26401752 of 
Marjon Bussink (Rijnstad) 06-52698190
Vraag de digitale nieuwsbrief aan die 3 keer per jaar
verschijnt: Stuur een mailtje naar de cultuurscout. 
bram.kluen@kunstbedrijfarnhem.nl (Ook voor vragen of 
om je op te geven voor één van de projecten)

Run for fun
Maandag 16.00 - 17.00 uur
Gevarieerde hardlooptrainingen met een professionele  
trainer. In samenwerking met Ciko ’66. 8-12 jaar, gratis
Voetbal
Dinsdag 16.00 - 17.00 uur
Bij voldoende kinderen is er een minicompetitie.
Win de penaltybokaal. 9-12 jaar, gratis
Voetbal Streetleague
Dinsdag 16.00 - 17.00 uur
Speel tegen andere wijken, bijv. Klarendal, 13-15 jaar, gratis
Sport- en speluitleen
Woensdag 16.00 - 18.00 uur, 4-12 jaar, gratis
Zaterdag 13.00 – 16.00 uur, 4-12 jaar, gratis
Leen bijv. skelters, ballen, tennisrackets, skates, of diabolo’s.
Bee Ball
Donderdag 16.00 - 17.00 uur
Spectaculaire kindervariant van honkbal samen met Arnhem 
Rhinos. 6-9 jaar, gratis
Kaboutervoetbal
Vrijdag 16.00 - 17.00
Arnhemse voetbalschool met Dennis Benting. 4-7 jaar, €0,50
Tennis (start september)
Vrijdag 17.30 - 18.30 uur
Leer tennissen van een echte tennisleraar, zodat je snel een 
wedstrijdje kunt spelen. 4-12 jaar, gratis

Sport Geitenkamp
(De Wetering)

Pilates 18+
Dinsdag 19.00 - 20.00 
Een training voor lichaam en geest. In samenwerking met 
Budosport Arnhem. 10x = € 10,-
Bodyshape 18+  
Woensdag 9.30 - 10.30
Een combinatie van plezier en sporten. 10x = € 10,-
Sportinloop55+ 
Woensdag 19.30 - 21.00
Gezellig en ontspannen met zeer diverse sporten en spellen 
aan de slag met leeftijdsgenoten. €1,-

Kinderwerk
(De Wetering)

Meidenclub
Dinsdag 15.30 - 17.00 uur
Middag instuif 
Woensdag 14.00 - 16.00 uur
Wijkteam 
Donderdag 15.30 tot 17.00 uur

Activeringsteam
Dinsdag 10.00 - 12.00 uur
Bewoners die zich samen inzetten voor de wijk en daardoor 
bezig zijn hun eigen leven leuker en beter te maken. 
Loop binnen of bel Marjon Bussink 06-52698190
Open inloop
Woensdag 9.30 - 11.30 uur
Tijd voor koffie, ontspanning en een praatje. Gastvrouw is 
Ramza Pekaric. Zij zet zich in vóór en mét moeders in de 
wijk.
Breek van de week
Woensdag 19.30 - 21.00 uur
Gastvrouw is Diana Vos. De open inloop is voor (werkende) 
mensen die zin hebben in nieuwe contacten. Eens per maand 
een themabijeenkomst.
Open inloop
Donderdag 10.00 - 12.00 uur
Tijd voor koffie, ontspanning en een praatje. Gastvrouw is 
Jeanette Geurkink. Zij kan o.a. informatie geven over Versla-
vingszorg.
Open inloop STIP ggz
Donderdag 13.00 - 16.00 uur
Tijd voor koffie, ontspanning en een praatje. Gastvrouw is 
Janite Brands. Zij geeft o.a. informatie over Geestelijke Ge-
zondheidszorg. 
Vertouwenspersonen Huiselijk geweld
Donderdag 13.00 - 16.00 uur
Gastvrouw/heer zijn vertrouwenspersonen uit de wijk.  
Je kunt bij hen terecht voor een luisterend oor en vragen die 
je hebt over huiselijk geweld.
Open inloop Jonge alleenstaande moeders
Vrijdag 12.00 - 14.00 uur
Tijd voor koffie, ontspanning en een praatje. 
Gastvrouw is Jeanette Geurkink.

Circus voor kinderen van 4 t/m 13 jaar

Iedere vrijdagmiddag verzorgt Circus op de bult 
circuslessen in de gymzaal aan de Reigerstraat 11 

Van 15.30 tot 16.45 voor de 4-8 jarigen 
Van 16.45 tot 18.00 voor de 8-14 jarigen

groenten en fruit
levensmiddelen

exotische producten
Turks brood

Köşem Market

groenten en fruit
levensmiddelen

exotische producten
Turks brood

Schuttersbergweg 26
Geitenkamp - Arnhem

REYA LEDER
De goedkoopste tassenwinkel
Iedere week nieuwe tassen, 

portemonnees, riemen of koffers

Een modieuze tas koop je al voor
€ 5,00 of € 7,00

Fred en Truus Hartemink
Schuttersbergweg 8

De kosten zijn € 1,50 per les 
(€ 0,50 voor houders van een Gelre Pas)

Voor meer info: www.circusopdebult.nl 

Openingstijden
 Playground 

De Rommelkist
Maandag t/m Zaterdag 

11.00 -18.00 uur 

De Bakfiets
Dinsdag (behalve schoolvakan-

ties) 15.00 - 17.00 uur.
Schoolplein ‘De Vlindertuin’

4 t/m 12 jaar Gratis 
Donderdag (behalve school- 
vakanties) 15.15 - 17.00 uur.

Grasveld Helsdingenstr./ 
Larikshof. 4 t/m 12 jaar. Gratis

Klachten
Ook voor al uw vragen en/of 
klachten over bijvoorbeeld 
parkeer- of verkeersoverlast 
verkeersonveilige situaties, 
straatverlichting, zwerfvuil, 
groenonderhoud, gaten in 
asfalt, losliggende stoepte-
gels, verstopte straatkolken, 
kapotte speeltoestellen of 
drugsoverlast, bel:

0900 -1809

Afvalwijzer
Er zijn binnen onze wijken 
verschillende data voor het 
afhalen van de diverse soor-
ten afval. Wij raden u aan de 
afvalwijzer van de gemeente 
Arnhem te raadplegen.
www.afvalwijzer-arnhem.nl
Of bel de gemeente Arnhem: 

0900 -1809



Eet gratis mee op het MFC

Samen eten is gezelliger dan 
alleen. Althans, dat is de ge-
dachte die een aantal vrijwil-
ligers van de Koepelkerk had-
den, toen ze het idee kregen 
eens per maand een gratis 
maaltijd aan te bieden op het 
MFC. 
Sinds januari is dit van start 
gegaan. Iedere  eerste zater-
dag van de maand kunnen de 
bewoners van de Geitenkamp, 
Monnikenhuizen, Paasberg 
en Arnhemse Allee gaan eten 
op MFC De Wetering.. Op 
deze wijze kun je met buurt-
genoten in contact komen. 
Dat is ook voor de vrijwilli-

gers het uitgangspunt, maar 
daarnaast houden ze ook van 
koken. Het eten is gratis, al-
leen voor de drankjes wordt 
een vergoeding gevraagd. 

Zaterdag 2 maart is de volgende 

keer. Vanaf 17.30 kun je binnen-

lopen, om 18.00 uur begint het. 

Aanmelden via eten@alpha80.nl 

of 06-11091183.

Nederland en de Geitenkamp doen op 16 maart 2013…..

Het opknappen van tuinen in de Geitenkamp

Op zaterdag 16 maart 2013 gaat in het kader van de landelijke actie NL Doet een team van 
tuinvrijwilligers en wijkbewoners in de Geitenkamp verwaarloosde tuinen opknappen. Dit 
gaan we doen bij mensen die dit zelf niet kunnen. We brengen zo bewoners met elkaar in 
contact en zorgen voor een mooiere en leefbare wijk. Niet alleen degene die hulp vraagt is 
geholpen maar ook de anderen mensen in de straat kunnen genieten van een mooi opgeknapte 
tuin. Helpt u mee? Voor materialen, plantjes, afvoer van tuinafval en een lekkere lunch wordt 
gezorgd!

Het Meldpunt Vrijwillige Thuishulp organiseert deze dag. Doet u ook mee? U kunt zich aan-
melden via de site www.nldoet.nl. U vindt deze klus door postcode 6823 JC in te toetsen.

VIVARE & PORTAAL 
Spreekuur beheerders Vivare en Portaal

voor bewoners van beide corporaties

Woensdagochtend 08.30 - 10.00 uur
Vergaderruimte 0.17 MFC ‘De Wetering’

Bonte Wetering 89, Arnhem
026-3772020

U kunt bij hen terecht met vragen
over uw huis, achterpad of overlast

in uw omgeving

Circus op de bult heeft een nieuwe voorstelling
 
Zondag 16 december speelden de kinderen van 
Circus op de bult voor het eerst hun nieuwe 
voorstelling ‘Andersom’. Het was een proef-
voorstelling, de komende maanden wordt er 
hard geoefend om de voorstelling op Hoogte 
80 uit te voeren.

Er wordt samengewerkt met verschillende 
kunstenaars uit de wijk. Videokunstenaar Ivo 
Konsten maakt samen met de kinderen de vi-
deoprojecties voor ín de voorstelling en the-
atermaker Stefan Papp verzorgt de regie. De 
kostuums worden weer gemaakt samen met 
het naaicafé aan de Rosendaalsestraat.  
 

 Voor meer informatie; www.circusopdebult.nl 
of 06-24936113 (Ilse Beers)
 

Circus op de bult nu gratis voor houders Gelre Pas

 De lessen van Circus op de bult zijn nu gratis 
voor kinderen met een GelrePas.
Iedere vrijdagmiddag oefenen we in de gym-
zaal van De Radar aan de Reigerstraat 11. Je 
leert er kunsten aan de trapezes en doeken, 
jongleren, steltlopen, bal lopen, fietsen op een 
eenwieler, akrobatiek en nog veel meer. Re-
gelmatig verzorgen we optredens op verschil-
lende plaatsen in de wijk.
 

De lessen zijn op vrijdagmiddag:
15.30-16.45 voor 4-8 jarigen
16.45-18.00 voor 8-14 jarigen
De kosten zijn €1,50 per les en gratis voor hou-
ders van een GelrePas
 

Voor meer informatie; www.circusopdebult.nl 
of 06-24936113 (Ilse Beers)

De Droomfabriek verhuist naar MFC De Wetering

De Droomfabriek gaat het 
pand op de Geitenkamp 51 
verlaten. Vrijdag 1 febru-
ari heeft met de projectgroep 
Jonge Alleenstaande Moeders 
de laatste activiteit plaatsge-

vonden. De maand februari 
wordt gebruikt om te verhui-
zen naar het MFC, en vanaf 1 
maart is het de bedoeling dat 
de diverse activiteiten van De 
Droomfabriek op het MFC 

zullen gaan plaatsvinden. Op 
dit moment is er nog geen 
duidelijkheid over het pro-
gramma, maar zodra dit hel-
der is, zal het bekend gemaakt 
worden aan de wijkbewoners.

Inrichting binnenterrein gestart
Op maandag 7 januari is 
’s ochtends vroeg en nog 
in het donker gestart met 
de nieuwe inrichting van 
het binnenterrein achter de 
Schuttersbergweg, Zaslaan, 
Tiendweg, Sperwerstraat en 
Fokke Noordhoffstraat. 
Rondom het terrein staan 
maar liefst 95 wonin-
gen die nu uitkijken op 
een vlakte waar nog 
veel moet gebeuren. De 
eerste drie weken worden 
besteed aan het opruimen 
van de oude schuren, groen, 
struiken, schuttingen en nog 
veel meer. 

Ontwerpen met bewoners

Het afgelopen jaar hebben 14 
bewoners samen met Volks-
huisvesting en adviesburo 
BuitenRuimte voor Con-

tact een nieuwe ontwerp 
voor het terrein gemaakt. 
Als het weer meezit dan 
is het eind maart klaar en 
kunnen bewoners komend 
 

v o o r - j a a r 
en zomer genieten van een 
prachtig nieuw en groen bin-
nenterrein. 

We zijn nog op zoek naar een 
leuke naam.

Het nieuwe ontwerp in het 
kort

De oude schuren worden ver-
vangen voor nieuwe schuren. 
Een deel van de grote achter-
tuinen van bewoners wordt 

toegevoegd aan het terrein 
en daardoor komt er in 
het midden een grote 
groene ruimte met pa-
den, planten, grassen 

en nieuwe bomen. Alle 
bewoners met een achter-

tuin krijgen een nieuwe erf-
afscheiding. Het terrein wordt 
goed verlicht en is afsluitbaar 
met hekwerken. 

Heeft u vragen, opmerking of een 

goed idee neem contact op met pro-

jectleider Sociale Ontwikkeling van 

Volkshuisvesting, Yvonne Bierings, 

telefoon (026) 3 712 768 of mail 

y.bierings@volkshuisvesting.nl.

Kerstshoppen in Antwerpen
Een reisverslag vanuit het activeringsteam
Vorig jaar was het activeringsteam erg laat met het plannen van de jaar-
lijkse busreis naar de kerstmarkt, waardoor er veel mensen niet mee konden. 

Maar op donderdag  20 de-
cember  vertrok de bijna volle 
bus richting Antwerpen voor 
een gezellige dagje shoppen. 
De reis verliep vlot en om 
11.45 werden we keurig af-
geleverd in de buurt van het 
centrum. Onderweg was het 
al gaan regenen en dat heeft 
het de hele dag gedaan. Bij 
aankomst bleken nog niet alle 
kerstkramen open te zijn, dus 
dan maar een rondje door de 
stad. Wat een leuke stad is 
Antwerpen, leuke sfeervolle 
straatjes en prachtige monu-
mentale panden. Maar ja, die 
regen, je loopt toch anders te 
shoppen. Af en toe even bijko-
men en wat warms drinken en 
dan weer verder. Ondertussen 

waren de kerstkramen open 
maar dat viel een beetje tegen. 
Veel kramen met eten en drin-
ken en weinig kerstspullen, 
jammer! Wel leuke winkels en 
lekkere friet. Om 19.00 was 
het weer verzamelen bij de 
bus en richting Arnhem. De 
reacties in de bus op deze dag 
waren: Een leuke stad, wei-
nig kerst maar we gaan zeker 
nog eens terug om met mooi 
weer de stad te bekijken. Bij 
thuiskomst was er nog een 
verassing , er was voor ie-
dereen een boeketje met thee 
en koekjes als kerstgeschenk 
gemaakt door het  activerings-
team. Evenals voorgaande ja-
ren was deze activiteit weer 
prima verzorgd door het ac-

tiveringsteam en mede mo-
gelijk gemaakt door de bij-
drage van het Wijkplatform.

Dit jaar zal het eerder ge-
pland worden, zodat er meer 
mensen mee kunnen met de 
altijd heel gezellige busreis. 

Wandelen met Ton

Bent U 55 jaar of ouder, en 
heeft U zin in een wande-
ling, maar wilt U niet alleen 
gaan.? Dan kunt U sinds 
kort iedere eerste dins-
dag van de maand (behalve 
augustus) met Ton mee. 

Hij organiseert dan vanuit het 
MFC een rustige wandeltocht.  
De eerstvolgende tocht op de 
agenda is op dinsdag 5 maart. 
De start van de wandeling is 
14.00, maar er wordt al vanaf 
13.30 uur verzameld in MFC 
De Wetering. De kosten zijn 
2.50 EUR, maar dat is dan 
wel inclusief consumptie.

Wilt U meedoen of meer weten? 

Mail naar irutgers@swoa.nl of 

bel naar 026-3772025.

Meer informatie is ook te vinden 

op www.swoa.nl

Het kerstkado



Bloemenverkoper Willem Wegman bijna 30 jaar op de markt

‘Marktkoopman zijn is een manier van leven’
In de vorige editie van Op de Hoogte kon u lezen over twee nieuwkomers op de markt van de Geitenkamp, maar 
over de koopman die het langst op deze markt vertoeft, las u nog nooit iets in dit blad!
Hoog tijd dus om de schijnwerper eens te richten op Willem Wegman, de bloemenman van onze markt, want 
Willem staat al 29 jaar op deze plek.

Hij werd geboren op een kwe-
kerij in Aalsmeer, groeide 
dus op tussen de bloemen en 
wilde aanvankelijk ook kwe-
ker worden.
Op zijn 18e kwam hij door 

zijn hobby (paarden) in de 
paardenhandel terecht.

Over paard en bloem
 Toen er in het oosten van het 
land een manege te koop
was, verhuisde Willem naar 
deze kant van het land. Hoe-
wel Willem veel plezier be-
leefde aan zijn manege kroop 
het bloed toch waar het niet 
gaan kon: naar de bloemen.
In 1982 had Willem liefst drie 
winkels in Arnhem, aan de 
Hommelstraat, het Graaf Ot-
toplein en aan de Spijkerlaan.

Bij het 750-jarig bestaan van 
Arnhem (in 1983) nam de 
hoofdmarktmeester contact 
met Willem op om een paar 
marktkramen in te richten. 
De mooie uitstallingen in 

Willems winkels waren de 
marktmeester opgevallen en 
hij zag zoiets ook wel zitten 
op de markt.

Naar de Bult
Op de Geitenkamp was toen 
juist Kees van Soest met zijn 
bloemenhandel gestopt en 
Willem kon die plaats over-
nemen. De markt beviel hem 
uitstekend en nu staat hij op 
markten in Rheden, Wester-
voort, Zelhem en Zevenaar, 
zijn woonplaats. 
“De Geitenkampse markt is 

een fijne markt”, zegt Willem, 
“maar het liefst sta ik toch in 
Zevenaar, omdat ik daar al 
heel lang woon en er dus veel 
mensen ken, een soort gezel-
lige thuiswedstrijd.

Ik doe de vijf markten in de 
week overigens niet alleen, 
want mijn zoon Roy zit ook in 
de bloemenhandel. We verde-
len de werkzaamheden.

Willem, en co
Hier op de Geitenkamp is  
Willem Durant altijd mijn 
hulp, al 27 jaar lang. Via vis-
handelaar Degen hebben wij 
elkaar leren kennen. Deze 
Willem woont op de Geiten-
kamp en kent hier dus veel 
klanten. En ook mijn dochter 
Joyce steekt vaak de handen 

uit de mouwen.

Hoe het gaat
Wij merken wel dat de omzet 
de laatste jaren wat daalt. Ik 
denk dat dat komt door een 

andere samenstelling van de 
Geitenkampse bevolking. 
Veel ouderen zijn naar bv. 
bejaardenhuizen gegaan en 
de jongeren rijden met auto’s 
naar winkelcentra en kopen 
daar hun bloemen en andere 
zaken.”

Marktkoopman
We hebben het al eerder ver-
meld: marktkoopman zijn is 
een afwisselend, maar zwaar 
beroep. Willem staat bij voor-
beeld op vrijdag in Zevenaar 
en die markt gaat door tot in 

de avond. Dan is hij pas om 
10 uur thuis en moet hij op za-
terdag weer om 5 uur opstaan 
om zijn spullen in te laden, 
richting Geitenkamp te rijden 
en in anderhalf uur zijn kraam 
op te bouwen. “We werken 
zeven dagen in de week”, ver-
telt Willem. 

Bloemen
“De bloemen moeten name-
lijk ook ergens vandaan ko-
men! We (Roy en ik) rijden 
twee keer in de week om 3 
uur in de nacht via Venlo 
naar Herongen in Duitsland 
naar de veiling, dat kost ook 
een hele dag.  Dan zijn we 2 
dagen in de week druk met 
boeketten maken, samen met 
5 part timers. De bloemen lig-
gen opgeslagen in een koelcel 
in ons grote pakhuis, waar we 
milieuvriendelijk werken, ge-
scheiden afval etc.

Onze boeketten worden ook 
verkocht bij 18 tankstations 
van Ede tot Zwolle, en bij 2 
supermarkten. Die bloemen 
moeten afgeleverd worden en 
dat kost ook tijd.
Per week rijden we minstens 
1000 km! 
Bloemen zijn een “levende 
handel”, het zijn geen sokken 
die je ergens kunt neerleg-
gen. Bloemen moeten goed 
verzorgd worden, daar zijn 
we druk mee. En vergeet de 
boekhouding niet.  Markt-
koopman zijn is een beroep en 
een manier van leven, 7 dagen 
in de week!”
Zevenaarse Willem en Arn-
hemse Willem zeggen het met 
bloemen, ga de twee Willems 
en hun bloemen eens bekijken 
op zaterdag!

DrieGasthuizenGroep  
zoekt vrijwilligers

 
Bent U degene die iets voor 
zijn of haar medemens 
wil doen, behulpzaam wil 
zijn? Dan is dit mogelijk hét 
moment om tot actie over te 
gaan. U kunt zich nu opge-
ven als vrijwilliger binnen 
de DrieGasthuizenGroep. 

Er worden vrijwilligers ge-
zocht die de oudere mede-
mens willen helpen,om net dat 
stukje extra’s te bieden. Het 
gaat hierbij namelijk om het 
sociale contact dat u van bui-
ten mee naar binnen neemt, 
aandacht voor het persoon-
lijke leven en ondersteuning 
bieden bij het deelnemen 
aan activiteiten binnen- en 
buitenshuis. Door uw hulp 
kunnen de bewoners van de 
DrieGasthuizenGroep hun 
leven zoveel mogelijk naar 
eigen inzicht inrichten, zo-
als zij ook zouden doen 
als ze nog thuis woonden. 
 
Voorbeelen van activiteiten 
waarmee U als vrijwilliger 
kunt helpen en ondersteu-
ning kunt bieden zijn o.a; 
zangmiddag, koffieschenken, 
shopmiddag,stadswandeling,-
koken,-barwerkzaamheden, 
recreatie- en- fdelingsactivi-
teiten. Maar ook wandelen, 
computerles, piano spelen, 
chauffeur rolstoelbus, tuintjes 
opknappen en onderhou-
den, tekenen en schil-
deren of gewoon gezel-
lig kletsen bij iemand 
behoort tot de mogelijkheden. 

Voor verdere informatie kunt 
U bellen naar: 026 354 90 90 
 
Wilt U niet nu, maar later 
eens hierover contact opne-
men, bel of mail dan gerust 
naar de DrieGasthuizen-
Groep. Goede vrijwilligers 
zijn namelijk altijd welkom! 
Maar ook als U zelf iets 
te bieden hebt, zoals bijvoor-
beeld Uw hobby houtbewer-
king of iets anders, neem 
dan ook gerust contact op. 
 
Bel 026 354 90 90 en vraag 
naar de coördinator vrij-
willigerswerk, aanwezig 
op ma-, di-, wo, en donderdag. 
 
Of mail: Pieta.vander-
donk@drie-gasthuizen.nl



De Witte School bij Z@PPLIVE 

Op donderdag 24 januari was groep 7/8  van de Witte School 
te gast in het programma Z@PPLive! 
Samen met een aantal ouders 
zijn de leerlingen en de juf 
naar de studio’s in Hilversum 
gereden voor de opnames van 
het programma. 

Superspannend natuurlijk, al 
die camera’s, bekende men-
sen, een echte tv-studio en 
natuurlijk......DE DERRIE 
DOUCHE! 

Remi en Mauricio hebben 
tijdens het ZAPPDUEL ont-
zettend hun best gedaan om 
de vragen te beantwoorden 
zodat de juf geen derrie over 
zich heen kreeg. Het was su-

perspannend, en het spel werd 
uiteindelijk beslist met een 
“shoot-out vraag”. 
En tjsah...natuurlijk weten de 
jongens niet hoeveel volgers 
Justin Bieber op twitter heeft 
en dus...kreeg juf Kim een 
bak met derrie over zich heen! 

Heb je het gemist en wil je het 
terugzien en lachen? Klik dan 
op deze link:

http://www.uitzendinggemist.
nl/afleveringen/1321403

Hoeden en petten
Na de oproep in Op De Hoogte om nieuwe ideeën aan te dragen voor het kunstproject dat 
we als wijk voor het theaterfestival maken, is gekozen voor het thema ‘‘Hoeden & Petten’’. 
We gaan dit idee op twee ma-
nieren uitwerken. Ten eerste 
komen er workshops waarin 
iedereen in   drie tot vier keer 
zijn/haar eigen hoed of pet 
maakt. Natuurlijk maakt ie-
dereen een hoofddeksel, dat 
bij hem of haar past en uniek 

is. We organiseren een mooie 
optocht, waarmee we feeste-
lijk getooid de opening van 
het festival bezoeken.

Daarnaast willen we een 
aantal hoeden en petten op 
mega formaat maken, die als 

parasol op het festivalterrein 
geplaatst gaan worden. De 
werkavonden (en –middagen) 
zijn in april en worden nog 
bekend gemaakt. Opgeven is 
nu al mogelijk: Bram.kluen@
kunstbedrijfarnhem.nl / 06-
2320138.

Vlindertuin en Blokkendoos samen

Basisschool de Vlinder-
tuin en peuterspeelzaal de 
Blokkendoos gaan samen 
in één gebouw. Begin janu-
ari zijn de schilders begon-
nen met het opknappen van 
de bovenverdieping van de 
school. Nog dit schooljaar 
verhuist peuterspeelzaal 
de Blokkendoos naar ba-
sisschool De Vlindertuin. 

Dit heeft voor beiden veel 
voordelen. Voor peuters 
wordt zo de stap van peuter-
school naar groep 1 een stuk-
je makkelijker en het contact 
tussen de peuterleidsters en 

leerkrachten is intensiever 
om de doorgaande lijn te 
waarborgen.   Het gaat goed 
op de Vlindertuin. Het leer-
lingaantal groeit en daar zijn 
we heel blij mee.  Het bestuur 
van de Vlindertuin heeft dan 
ook bij de Gemeente kenbaar 
gemaakt dat zij graag het 
gebouw aan de Ds. Becht-
laan wil gaan betrekken. 

De winkel op de hoek
Wie op de Schuttersbergweg 26 het bescheiden Turkse winkeltje binnenloopt, waant zich 
een klein beetje in verre oorden. Tussen de sinaasappels en bananen liggen de kaki’s en de 
groene pepers, naast de ham kun je er knoflookworst vinden. En allemaal vers, want zo wil 
de nieuwe eigenaar van Koşem Market het graag hebben.

Kösem/ Koşem
De naam Koşem Market roept 
al meteen vraagtekens op. Een 
snelle blik op internet leert dat 
Kösem Sultan een der mach-
tigste vrouwen was in het 
vroegere Ottomaanse rijk. De 
vraag of zij iets met de naam-
geving van de winkel te maken 
heeft, levert grote hilariteit op. 
‘’ Koşem is heel eenvoudig 
het Turkse woord voor hoek’’, 
aldus Özgül Ataç, de vriende-
lijke jongeman die in de win-
kel de klanten welkom heet. 
‘’Koşem Market is dus ge-
woon de winkel op de hoek.’’  

Meteen gezellig
Na deze korte uitleg vertelt 
Özgul over zijn ervaringen 
met de Geitenkamp, die hij 

nu heeft als verkoper in het 
van eigenaar veranderde win-
keltje. ‘’Een half jaar geleden 
werd ik gevraagd om verkoper 
te worden. Ik woonde al wel 
in Arnhem, maar kende de 
Geitenkamp alleen van naam. 
Ik wist toen niet wat ik ervan 
moest verwachten, maar had 
wel zin om het te proberen.’’,  
begint Özgül zijn verhaal. ‘’Ik 
vond het al meteen gezellig. 
Het was zomer, iedereen zat 
buiten en de mensen waren 
al meteen vriendelijk.’’  De 
eerste kennismaking met de 
Geitenkamp was positief. 

Tevreden klanten
Ook de ervaringen in de win-
kel zelf zijn goed. ‘’Wij heb-
ben wekelijks verse groenten, 
en dagelijks vers brood.’’, 

gaat Özgul verder., de kwali-
teit staat bij ons erg hoog in 
het vaandel. En hoewel wij 
natuurlijk ook in onze winkel 
te maken hebben met de ge-
volgen van de crisis, is de aan-
loop toch redelijk te noemen.’’ 
Dat de winkel het beter doet 
dan onder haar voorganger, 
blijkt ook uit de reacties van 
de klanten. ‘’Voorheen gingen 
we altijd naar de stad, maar 
nu zitten er weer fijne men-
sen in de winkel, bij wie we 
graag onze boodschappen ha-
len.’’, aldus een van de klan-
ten van de Koşem Market. 
Met zulke tevreden klanten 
blijft er weinig te wensen over.  
Of het moet dan misschien zijn 
dat Özgül nog graag naar deze 
wijk zou willen verhuizen.

Ken uw 
“Dat raak je aan de straatste-
nen niet kwijt, je eigen straat-
je schoonvegen, dat past pre-
cies in mijn straatje...”
Wie kent ze niet deze uit-
drukkingen? Maar wie kent 
de betekenis van de naam van 
de straat waarin hij woont?
Vele namen zijn gemakkelijk 
te herleiden, zoals bij voor-
beeld van de vogelnamen op 
Monnikenhuizen en van de
kloosterordes op Nieuw 
Monnikenhuizen: Jezuieten, 
Benedictijnen, Franciscanen, 
Augustijnen.
Op de Arnhemse Allee vin-
den we vooral bomennamen, 
de ene naam klinkt ons be-
kender in de oren dan de an-
dere.
De abeel is een zilverpopu-
lier, die wordt gerekend tot de 
wilgenfamilie. 
De pijnboom is eigenlijk ge-
woon een grove den.

De naam pijnboom of mast-
boom werd vroeger gebruikt. 
Het Mastbos bij Breda staat 
vol met mastbomen. Deze 
bomen werden o.a.
gebruikt voor het stutten van 
de kolenmijnen en voor het 
maken van masten op boten.
En dan zijn er nog mooie exo-
tische straatnamen als Acaci-
astraat en Magnoliaplein. De 
acacia heeft veel dorens en is 
genoemd
naar het Griekse woord akis, 
dat doorn betekent. 
Van magnolia’s bestaan 
wel 300 soorten. In het 
Nederlands kan ook de 
naam”beverboom” gebruikt 
worden, maar dat doet eigen-
lijk niemand.
Het woord “magnolia” werd 
bedacht door de Franse bo-
tanicus Plumier, die de soort 
voor het eerst zag op het ei-
land Martinique rond 1700 en 

hem de naam gaf van een 
andere beroemde Franse bo-
tanicus: Pierre Magnol.
En wist u dat de fluweelboom 
ook “azijnboom” genoemd 
mag worden? Dat komt door 
de zure rode vruchten die aan 
deze boom groeien.
Gelukkig wordt altijd de 
naam fluweelboom gebruikt, 
anders zouden de bewoners 
van die straat in de Azijn-
straat wonen!
Een olm is een salamander, 
die in grotten leeft, maar de 
Olmstraat heeft zijn naam 
van de boom, die zo genoemd 
wordt en ook “iep” genoemd
mag worden.
Waar de naam Purperregen-
straat vandaan komt is de 
redactie niet bekend. We ken-
nen wel een “gouden regen” 
en een “blauwe regen”.
Is er misschien een bewoner 
van deze straat die ophelde-
ring kan geven?

Winterse feestdagen op de Geitenkamp
Tijdens de feestdagen zijn er 
op de Geitenkamp diverse 
activiteiten georganiseerd. 
Eerder in deze krant kon U 
al een verslag lezen van de 
busreis naar Antwerpen, die 
door het activeringsteam 
werd begeleid. Maar ook op 
andere locaties ging Kerst-
mis niet ongemerkt voorbij. 

De Winter Wonder Week op 
MFC de Wetering was daar 
natuurlijk een van de meest in 
het oog springende voorbeel-
den van. Tijdens deze week 
werden op het MFC diverse 
activiteiten gehouden, waar-
onder ook een druk bezochte 

kerstmarkt. Maar ook het tra-
ditionele kerstdiner trok veel 
wijkbewoners en werd in hoge 
mate gewaardeerd, niet in de 
laatste plaats door de vee lek-
kere hapjes die door enthousi-
aste vrijwilligers zijn bereid. 

Winnares wensboom

En er stond ook een fraaie 
kerstboom, waarin bewoners 
van de Geitenkamp een wens 
voor een andere bewoner inde 
wijk konden hangen. De mooi-
ste wens  zou worden beloond 
met een mooie prijs  voor 
beiden. Na een lange periode 
van beraad is er een winnaar.
gekomen. Het is  mevrouw 
Kerstens die haar zoon toe-
wenst een baan als leerling-
schilder te vinden, zodat hij 
aan een opleiding kan begin-
nen en zij bedankt hem omdat 
hij haar zoveel steunt  in een 

voor haar moeilijke tijd. Me-
vrouw Kersten mag samen 

met haar zoon lekker gaan 
genieten van een diner bij 
Eetcafe Rubens te Arnhem. 
De medewerkers Rijnstad 
Maatschappelijk werk en Soci-
aal Raadsliedenwerk van MFC 
De Wetering, wensen haar 
en haar familie dan ook een 
mooi en bijzonder 2013 toe.

Kerst op de markt

Maar er viel meer te bele-
ven tijdens kerstmis. Op het 
Marktplein werd door In-
eke Visscher van boekhandel 
De Poort samen met enkele 
wijkbewoners een gezellige 
kerstborrel georganiseerd. 
En hoewel het weer niet echt 
meewerkte - het miezerde een 
beetje - kon er toch van een 
gezellige en knusse samen-
komst worden gesproken. Er 
kon een hapje worden gege-
ten en een drankje worden 
gedronken. Ook werd e r 
een leuk kerstverhaal 
verteld door een verhalen-
verteller, en dit bracht  an-
dere wijkbewoners  er weer 
toe spontaan zelfgeschreven 
gedichten op te dragen. Dit 
werd door de aanwezigen met 
belangstelling aangehoord.. 
Het geheel was zeer geslaagd 
en Ineke van boekhandel De 
Poort vond het dan ook ze-
kervoor herhalng vatbaar.

De door De Brullende Leeuwen uit-

genodigde Kerstman is ook Op De 

Hoogte...

Glas in Lood ramen 
voor MFC De Wetering: 

Doe mee op 13 maart!

Afgelopen maanden is in de 
nu nog lege ruimte naast de 
ingang van het MFC hard 
gewerkt aan de glas-in-
loodramen, die straks weer 
te bewonderen zijn in het 
trappenhuis van het MFC. 
Glaskunstenaar Frederik 
Rombach heeft met zijn as-
sistent Bryan Kasteel hard 
gewerkt om de ramen zo 
goed als af te maken. Nu is 
de werkruimte tijdelijk leeg 
vanwege de afwerking door 
de aannemer.

 Op 13 maart is van 12.00 tot 
17.00 uur een grote workshop 
georganiseerd voor iedereen 
uit de wijk. Daarin kan ieder-
een zijn of haar verhaal over 
de wijk verbeelden met be-
hulp van Frederik en Bryan. 
Als alle afbeeldingen in de 
oven op schijven zijn gebrand 
worden de ramen geplaatst en 
feestelijk onthuld. Kom naar 
De Wetering en vertel je ver-
haal op woensdag 13 maart 
van 12.00 tot 17.00 uur.

Voor meer informatie: Bram 
Kluen, cultuurscout, Bram.
kluen@kunstbedrijfarnhem.
nl / 06-2320138.



Ervaringsdeskundigheid in de wijk.

Op dinsdag 22 januari is er op De Droomfabriek een bijeenkomst geweest waarbij ervaringsdeskundigheid centraal stond. Voor een gevariëerd gezelschap 
van professionals, vrijwilligers, ondernemers en wijkbewoners hield ervaringsdeskundige Janite Brands namens STIP-ggz een zelf ontwikkelde presentatie 
over ervaringsdeskundigheid in de wijk. 

De presentatie viel uiteen in 
twee delen. Het begon met 
een uitleg over ervaringsdes-

kundigheid, vervolgens ging 
het over de inzet van erva-
ringsdeskundigen in de wijk. 
De toehoorders waren en-
thousiast over de uitleg die zij 
te horen kregen en na afloop 
van het presentatiegedeelte 
ontstond er – vooral onder 
professionals – een levendig 
gesprek over de mogelijk-
heden die de inzet van erva-
ringsdeskundigheid biedt.

Ervaringsdeskundigheid? 
Ervaringsdeskundigheid is 
een veelgebruikte term, die 
tegenwoordig te pas en te 
onpas wordt gebruikt. Veel 
mensen noemen zichzelf er-
varingsdeskundige als ze ooit 
eens iets meegemaakt hebben. 
Maar ervaringsdeskundig-
heid is meer dan alleen maar 
iets meegemaakt hebben. Het 
begrip ervaringsdeskundig-
heid is ontwikkeld door Wil-
ma Boevink. Het heeft vooral 

betrekking op mensen die zelf 
ervaringen hebben binnen de 
ggz. Centraal hierbij staat de 

kracht van de cliënt, en niet 
zijn of haar tekortkomingen. 
Binnen deze filosofie hante-
ren we drie onderscheidende 
begrippen. 

Drie stadia
Het eerste stadium is ervaring 
hebben: ervaring hebben met 
hulpverlening, psychische 
problemen en ziektes, thera-
pie, medicatie enzovoort. Het 
meegemaakt hebben van een 
bepaald probleem is hierbij 
het belangrijkste uitgangs-
punt. Het volgende stadium 
is ervaringskennis. Deze gaat 
een klein stapje verder. Niet 
het hebben van een ervaring 
staat hierbij centraal, maar 
het delen van de kennis die 
je hebt opgedaan met ande-
ren (lotgenoten) is hierbij het 
uitgangspunt. Er wordt vooral 
uitgegaan van de eigen kracht 
die je hebt om weer de regie 
over je eigen leven op te pak-
ken. Tenslotte kom je dan bij 

het laatste stadium uit: de 
ervaringsdeskundigheid. Ac-
ceptatie en herstel van je ei-

gen problematiek staat dan 
voorop. De eigen ervaring is 
naar de achtergrond verdwe-
nen en het gaat er  vooral om 
om de kennis opgedaan door 
eigen ervaring in te zetten, 
dit in combinatie met de ken-
nis die door andermans er-
varingen is verkregen. Deze 
wordt dan weer gebruikt om 
andere mensen te helpen met 
de problemen die zij op hun 
levensweg tegenkomen. Er 
is een gelijkwaardig contact 
tussen cliënt en ervaringsdes-
kundige. De aansluiting en 
het wederzijds begrip is dan 
ook vaak groter dan bij een 
contact van een cliënt met een 
reguliere hulpverlener. Erva-
ringsdeskundigheid mag dan 
ook zeker niet te licht worden 
opgevat en is vaak een zinvol-
le toevoeging op het werk van 
een professional.

Overigens, zo benadrukt Ja-
nite, zijn de verschillende sta-

dia niet statisch, dat wil zeg-
gen, je kan ook, als je in fase 
van ervaringsdeskundigheid 
door omstandigheden weer 
terugvallen in een van de eer-
dere stadia. Het herstel gaat 
dan vaak wel sneller, omdat 
je immers de diverse stadia al 
doorlopen hebt.

Positief
Iedereen die zijn of haar er-
varingen wil inzetten voor 
een ander kan ervaringsdes-
kundige worden, Waar je er-
varing mee hebt is niet eens 
zo belangrijk, van veel groter 
belang is dat je er op een posi-
tieve manier weer uitgekomen 
bent, en vervolgens iets wil 
doen met je eigen ervaring. Je 
kunt op verschillende manie-
ren ervaringsdeskundige wor-
den. Het meest voor de hand 
liggende is natuurlijk een 
training of opleiding tot er-
varingsdeskundige. Maar ook 
door persoonlijke ontwikke-
ling of door contacten met 
andere ervaringsdeskundigen 
of reguliere hulpverleners kun 
je je ervaringsdeskundigheid 
ontwikkelen. Zelfs reguliere 
hulpverleners kunnen zich op 
deze manier ontwikkelen tot 
ervaringsdeskundige. Erva-
ringsdeskundigen zijn er voor 
een ieder die contact wil met 
een (vrijwillige) hulpverlener 
die zelf ook weet waar je het 
over hebt, omdat hij of zij het-
zelfde heeft meegemaakt. Ze 
houden, zoals Janite onder 
andere ook doet, spreekuur, 
doen aan trajectbegeleiding, 
geven voorlichting aan cli-
enten, aan hulpverleners, op 
scholen, er worden spelthema-
bijeenkomsten georganiseerd, 
lotgenotencontacten worden 
gehouden enzovoorts. In de 
praktijk is het zo dat iedere 
ervaringsdeskundige een spe-

cifiek talent heeft en dit dan 
op eigen wijze invult. De één 
is beter in trajectbegeleiding, 
een ander heeft het houden 
van presentaties als grootste 
kracht. Ervaringsdeskundig-
heid is dus op vele manieren 
inzetbaar. 
De inzetbaarheid van er-
varingsdeskundigen wordt 
steeds zichtbaarder. Instellin-
gen als MEE Gelderse Poort, 
Pro Persona, Iriszorg, RIBW 
en WoonZorgNet maken 
reeds gebruik van ervarings-
deskundigen en een groeiend 
aantal instellingen heeft be-
langstelling hiervoor. 

STIP-ggz en WMO
STIP-ggz, de organisatie die 
enkele jaren gelden is opge-
richt om ervaringsdeskundig-
heid te bevorderen, timmert 
hard aan de weg en is al in 
vele wijken op vele manie-
ren actief, onder andere door 
in samenwerking met wo-
ningcorporaties ervarings-
deskundigen in te zetten bij 
het opknappen van tuinen. 
De gedachte hierbij is dat 
mensen met problemen snel-
ler ‘gevonden’ kunnen wor-
den, zodat zij, indien nodig 
én indien zij dat willen, deze 
sneller op weg geholpen kan 
worden naar de reguliere 
hulpverlening. Daarin is de 
toegevoegde waarde van een 
ervaringsdeskundige zicht-
baar. De gemeente zet in het 
kader van de nieuwe WMO-
wetgeving hier hoog op in. 
Zij hoopt dan ook dat de er-
varingsdeskundigen in een 
wijk en de professionals in 
een wijk op een goede manier 
leren samenwerken. 
Discussie
Na afloop waren de aanwe-
zigen vol lof waren over het-
geen dat Janite had gepresen-

teerd. Mensen gaven aan dat 
zij nu een beter zicht hadden 
op wat ervaringsdeskundig-
heid inhield. In de gesprekken 
die volgden werd vooral posi-
tief gesproken over de moge-
lijkheden die de inzet van er-
varingsdeskundigheid biedt. 
Hierbij nam ook Sacha van 
Geel, coördinatrice van STIP-
ggz deel, die meer uitleg gaf 
over de werkzaamheden van 
STIP-ggz in de diverse wij-
ken en de mogelijkheden die 
STIP-ggz voor de wijk Gei-
tenkamp ziet.

Kracht Op De Bult
Janite richt zich vooral op 
het leggen van verbindingen. 
Zij wil verbindingen bewerk-
stelligen tussen mensen met 
problemen en hulpverleners 
(indien gewenst) maar ook 
tussen de verschillende or-
ganisaties in een wijk. Het 
thema ‘we weten elkaar te 
vinden’ uit het Kracht Op 
De Bult project spreekt haar 
dan ook erg aan. Maar ook 
op andere terreinen van het 
Kracht Op De Bult-project 
ziet zij mogelijkheden. Tui-
nenprojecten, een voor- of 
achterdeur zijn voor het maat-
schappelijk werk, mensen 
motiveren voor en begeleiden 
naar vrijwilligerswerk; het 
zijn enkele voorbeelden waar 
Janite mogelijkheden voor de 
ervaringsdeskundige ziet lig-
gen. Ze is dan ook zeer lovend 
over Kracht Op De Bult: ‘’Het 
is een zeer dynamisch project, 
waar ik als ervaringsdeskun-
dige graag een positieve bij-
drage aan wil leveren’’.

Meer informatie over  STIP-
ggz : www.stipggz-arnhem.nl 

Meer informatie over erva-
ringsdeskundigheid :
www.hee-team.nl

Janite Brands tijdens haar presentatie

Gezocht: Gastvrouw of gastheer voor Gildenhuis60
Gildenhuis60 is een ondernemershuis op de Geitenkamp. Het is een centrale plek in de wijk Geitenkamp waar ZZP-ers en on-

dernemende bewoners terecht kunnen voor een professionele werkplek en ontmoeting met als doel stimuleren 
van lokaal ondernemerschap. 

Daarbij ligt de 
nadruk op sa-
m e n w e r k i n g , 

kennis delen, elkaar inspireren en el-
kaar enthousiasmeren. Deze bevlo-
genheid heeft een positief effect op de 
wijk. Het beheer van Gildenhuis60 is in 
handen van een ondernemer en 2 vrij-
willigers. Zij samen zijn verantwoor-
delijk voor het reilen en zeilen van het 
huis. Na 4 maanden blijkt dat het team 
behoefte heeft aan uitbreiding waar-

mee de continuïteit van bezetting beter 
kan worden gegarandeerd. Zeker nu er 
steeds meer activiteiten in de avond-
uren en weekenden worden geboekt.  

Gildehuis 60 is op zoek naar een vrij- op zoek naar een vrij-
williger die zelfstandig werkt in een 
team van andere vrijwilligers. Je bent 
aanspreekpunt voor de bezoekers, je 
verbindt mensen en je regelt de facili-
taire zaken die het huis c.q. de activi-
teiten met zich meebrengen. Het is een 

veelzijdige functie met ruimte voor 
eigen persoonlijke ontwikkeling. Con-
crete taken die de functie kent zijn; ont-
vangen en rondleiden mensen tijdens 
kantooruren, administratieve taken, er-
voor zorgen dat de ruimtes opgeruimd 
en schoon zijn, verzorgen van koffie en 
thee, klaarzetten van stoelen en even-
tueel benodigde apparatuur, binnen-
laten van gasten buiten kantoortijden. 

 

Voor de functie is het nodig dat je 
meerdere uren per week beschik-
baar bent en bereid bent om in de 
avonduren en/of weekend te werken. 

 

Ben je geïnteresseerd of heb je vragen 
over deze functie neem dan contact 
op met Marion Gerrits, 026 371 27 
94, of loop eens binnen bij het Gil-
denhuis60 aan Schuttersbergplein 60.



Inzamelingsactie Kerstmarkt voor Dierenmissies 

Winkeliers bedankt!

Vrijdag 7 december 2012  
heb ik samen met een aantal 
familieleden, spulletjes ver-
kocht op de Kerstmarkt in het 
wijkgebouw de Wetering voor 

de stichting Dierenmissies. 

Dierenmissies is een stichting 
die een asiel in Spanje steunt 
waar zwerfhonden opgevan-

gen worden. Veel winkeliers 
van de Geitenkamp hebben 
mij geholpen door middel van 
mooie artikelen (uit hun win-
kel) te sponsoren! Ook heb ik 
zelf met familieleden kerst-

stukjes gemaakt. Deze artike-
len hebben we  voor een spot-
prijsje verkocht op de kraam! 

Het was een groot 
succes!! Er is een bedrag van 
233,40 opgehaald. Dit bedrag 
hebben we aangevuld tot een 
bedrag van 250,-- euro!!!  

Hierbij wil ik alle winkeliers 
bedanken die mij geholpen 
hebben, met name: Albert 
Heijn, Olliebollenkraam, 
Gulden Bloemetje, Cissors 
Kapsalon, John’s Dierenwin-
kel, Tabakzaak Speklé, Slijte-
rij Van Baal, Reezo-Electro, 
Reerink Rijwielen, Postkan-
toor De Poort, Wilri Bloemen, 
C-1000, Fashion For All, 
Drogist Berendsen, ’t Hob-
byhuis Geitenkamp, de men-

sen van de organisatie van 
de Kerstmarkt (Oranjevereni-
ging de Brullende Leeuwen) 
en alle andere mensen die ik 
vergeten ben te noemen! 

Maar ook natuurlijk alle men-
sen die de artikelen bij mij 
aan de kraam gekocht hebben 
voor dit goede doel! Dankzij 
al deze mensen is deze inza-
melingsactie een groot succes 
geworden!

Gaby Zweers

info: www.dierenmissies.nl

Themazondag ‘Over Bronbeek’

Het 150-jarig bestaan van Bronbeek is aanleiding om op de 
themazondag ‘Over Bronbeek’ op 17 februari 2013 in te gaan op 
de historische achtergronden van het tehuis en museum Bron-
beek. Sprekers zijn ing. N.B. Ravensbergen, prof. dr. A.H.M. 
Kerkhoff, drs. J.L.P. van den Akker en drs. P.J.C Verhoeven.

Plaats en tijd
De themadag vindt plaats in het reünie- en congrescentrum 
Kumpulan op het Landgoed Bronbeek, Velperweg 147 Arn-
hem. Ontvangst is vanaf 10.00 uur, zaal open 10.30 uur. Het 
programma duurt van 11.00 uur tot 15.00 uur, inclusief lunch-
pauze met Indisch lunchbuffet. Honden zijn niet toegestaan. 

Voorinschrijving
Een toegangkaart à € 25,-  is inclusief koffie/thee met spekkoek,
Indisch buffet en een consumptie; de kaart biedt op deze zon-
dag tevens vrij toegang tot de jubileumtentoonstelling ‘150 jaar 
Bronbeek’. Voorinschrijving is vereist; er is geen kaartverkoop.

Na anderhalf jaar improviseren

Feestelijke heropening Omroep Gelderland
Het was onlangs een drukte van belang bij Omroep Gelderland aan de Rosendaalseweg. Na een verbouwing, die anderhalf jaar duurde, en een nieuwe aanbouw kwamen op zaterdag 
19 januari eerst zo’n 100 buurtbewoners kijken. Op zondag de 20e was er een open dag voor het personeel met hun families en  maandag 21 januari was de dag van de officiële opening.  
 
Op deze dag waren 40 fans 
van de omroep uitgeno-
digd. Fans, die via facebook, 
twitter, radio, tv, internet 
livestream de hele dag met de 
omroep in contact zijn. 

Het echtpaar Wonnink uit 
Arnhem bijvoorbeeld luistert 
al 35 jaar de hele dag naar ra-
dio Gelderland. Ze doen mee 
aan belspelletjes en soms aan 
een quiz. José Wonnink:  “Als 
ik iets bijzonders zie, bel ik 
eerst Omroep Gelderland in 
plaats van de politie! Laatst, 
bij die grote brand bij ProLab 
aan de Leemansweg, zag ik 
vanuit mijn flat de vlammen 
en meteen pakte ik de telefoon 
om de redactie te bellen.”

Trots van de wijk
Bij een rondleiding die alle 
bezoekers krijgen, vallen de 
mooie, functionele ruimtes 
op: prachtige regiekamers, 

een fraaie journaalstudio, een
kleurig ingerichte studio waar 
uitzendingen met publiek 
worden opgenomen, en een 
ruime personeelskantine.
Een bedrijf met maar liefst 

180 medewerkers op de Gei-
tenkamp! Bij Omroep Gel-
derland is dat het geval. Onze 
wijk kan daar trots op zijn.

Het lijkt allemaal zo simpel, 
als je vanaf de bank naar het 
Gelders journaal kijkt, maar 
voor elk onderdeel zijn wel 5 
tot 6 medewerkers nodig.
Behalve een journalist en 
een cameraman zijn ook een 
regisseur, een geluidsman en 
een producent onontbeerlijk.
Er zijn vier camera’s op 
een dag beschikbaar en de 
producent(e) moet bepalen, 
waar en wanneer een camera 
ingezet kan worden. Een puz-
zelstukje!

Calamiteitenzender
“We zijn ook een calamitei-
tenzender (rampenzender) 
van de overheid”, zegt Wilma 
Luckel van de afdeling public 

relations. “Dat wil zeggen dat 
wij bij ernstige, onverwachte 
gebeurtenissen vooral via de 
radio adviezen geven en pro-
gramma’s kunnen onderbre-
ken om elke nieuws brengen. 
Een voorbeeld: in november 
vorig jaar was er een enorme 
ontploffing in de Electrabel-
centrale in Nijmegen. Elec-
trabel is een leverancier van 
stroom en gas. Er was al snel 
bekend dat wij via internet 
live beelden vertoonden. 
Onze site werd toen zo vaak 

bezocht, dat hij overbelast 
was en niet te bereiken.’’

Populariteit
‘‘Er kunnen ongeveer 10.000 
bezoekers tegelijk op de site 
terecht. Dat zegt dus wel iets 
over de “populariteit” van 
onze website. Mensen wil-
len bv. weten of er gevaar is, 
of ramen en deuren gesloten 
moeten blijven en dat kunnen 
ze dan via onze nieuwsvoor-
ziening te weten komen.

En in januari is ook ons logo 
veranderd. We hebben af-
scheid genomen van de vos, 
die er 10 jaar trouwe dienst op 
had zitten. We hebben nu een 
fris, kleurrijk baken, waarbij 
je in één oogopslag ziet: dit 
is Omroep Gelderland. Het 
logo is veranderd, maar ons 
karakter niet. We blijven wie 
we zijn: betrouwbaar en su-
persnel.”

Harm Edens
Harm Edens, bekend als pre-
sentator van o.a. Gelderse 
Koppen en van de Vierdaagse, 
praatte het officiële gedeelte 
voorafgaand aan de opening, 
aan elkaar.
Dat is hem wel toevertrouwd. 
Hij drukte op een vrolijke ma-
nier de D66-gedeputeerde van 
Provinciale Staten, Annemie-
ke Traag, op het hart om zich 
toch vooral in te zetten voor 
een goed budget voor Omroep 

Gelderland, nu er ook daar 
bezuinigd moet worden.
En de directeur van de om-

roep, Guus van Kleef, kon-
digde hij aan als “de man met 
de glimlach van een schlager-
zanger en met het doorzet-
tingsvermogen van een trek-
paard”. 

Van Kleef sprak met trots over 
het mooie nieuwe gebouw en 
over zijn medewerkers, die 
anderhalf jaar hebben moe-
ten improviseren tijdens de 
verbouwing. Hij vertelde dat 
er aanvankelijk verhuisplan-
nen waren om meer ruimte te 
hebben, maar dat er uiteinde-
lijk toch besloten is om in een 
Arnhemse volkswijk te blij-
ven, omdat vooral daar vele 
luisteraars en kijkers van de 
omroep zijn.

Programmering
Edens vestigde ook nog aan-
dacht op nieuwe program-
ma’s, die te zien zijn.
Angelique Krüger gaat vanaf 
3 februari wekelijks het pro-
gramma “Een goede buur” 
presenteren, een feel good 
programma. De vraag die in 
dit programma centraal staat,
is: zijn wij nog bereid voor 
een ander klaar te staan, om 
een probleem van een buurt-
genoot op te lossen?
U kunt zelf kandidaten aan-

melden voor dit programma. 
Hebt u een goede buur of bent 
u zelf een goede buur, bel dan 
3713713 om dit door te geven!

Een ander nieuw programma 
is “Het blijft toch familie”, 
dat elke vrijdag door Irene 
ten Voorde en Rob Kleijs op 
de buis gebracht wordt. Dit is 
een familiequiz, waarin twee
families met elkaar de strijd 
aangaan, maar vooral ook 
veel lol hebben in de studio. 
Wilt u de Gelderse kijkers 
kennis laten maken met uw 
familie? U kunt zich aanmel-
den via familie@gld.nl.

Opening
Na al deze informatie van 
Harm Edens was het tijd voor 
fan Maureen van Goethem uit 
Hoevelaken om het nieuwe 
gebouw van Omroep Gelder-
land officieel te openen.
Zij drukte op een knop en er 
kwam een prachtige licht-
show op de gevel van de 
nieuwbouw: dit is Omroep 
Gelderland!

Nieuwsgierig geworden naar 
de mooie, nieuwe inrichting 
van het gebouw? U kunt een 
afspraak maken om rondge-
leid te worden: tel. 3713713.

Het nieuwe logo



Ik heb het op deze plek al eerder over vrijwilli-
gers gehad, en wellicht zal het ook niet de laat-
ste keer zijn. Vrijwilligers zijn immers een 
apart slag mensen.. Het zijn mensen die uit be-
trokkenheid hun enthousiasme, welwillend-
heid en deskundigheid willen inzetten voor 
het doel waar zij zich aan hebben verbonden.
Meer en meer worden vrijwilligers ingezet 
om taken uit te voeren die voorheen door be-
taalde beroepskrachten werden uitgevoerd. 

Nu is het natuurlijk heel fijn dat de dienstverle-
ning op peil blijft door de inzet van de vrijwilli-
gers, maar hier schuilt tevens een gevaar in. Nog 
heel dikwijls wordt er met een vrijwilliger omge-

gaan zoals voorheen met een bepaalde collega. 
Er wordt gezegd wat ze mogen doen, en wordt 

voorgeschreven wat ze niet mogen doen. De na-
druk ligt dan te veel op het vrij willige, te weinig 
wordt er gelet op de vrije wil. Dit kan – zeker in 
de nieuwe aanpak, waarbij uitgegaan wordt van 
het initiatief van de vrijwilliger, nog wel eens voor 
problemen – of uitdagingen, zo U wilt – zorgen. 
Te vaak worden vrijwilligers nog beschouwd als 
mensen die hun tijd en daadkracht willen inzet-
ten, maar daarin vooral aansturing nodig heb-
ben. Te weinig nog wordt er gekeken naar de 
kracht die een vrijwilliger ook kan hebben. Vaak 
hebben ze goede ideeën en goede initiatieven, 
en hebben ze een helder en concreet beeld over 
hoe ze deze ideeën willen vormgeven. Nog vaker 
krijgen ze vervolgens te maken met een gebrek 
aan waardering voor de ideeën die ze hebben. 

Op dit punt is dan ook nog veel te winnen voor 
de vrijwilliger, maar ook voor de professional. 
Vrijwilligers zijn – zeker in de nieuwe aanpak – 
niet langer meer mensen die de taken opvullen die 
voorheen door professionals werden uitgevoerd, 
het zijn veel meer mensen die een aanvulling kun-
nen zijn op de werkzaamheden die nu door een 
professional worden aangeboden. Op dit terrein 
ligt een grote uitdaging: het beschouwen van vrij-
willigers als mensen die ideeën hebben, initiatie-
ven tonen én verantwoording willen nemen voor 
datgene wat ze zelf in gedachten hebben. Wan-
neer alle betrokken hier zorgvuldig mee omgaan, 
voorspelt dat veel goeds voor Kracht Op De Bult.

Colofon
‘Op De Hoogte’ is een onafhanke-
lijk wijkblad voor de Geitenkamp, 
(Nieuw) Monnikenhuizen en 
Arnhemse Allee en verschijnt mi-
nimaal 7 keer per jaar. 

Redactie: Ans van Elden, Mark 
Ormel en Yvonne Jacobs.

Ondersteuning vanuit Stichting 
Rijnstad: Rob Klingen

Foto’s: Redactie en ingezonden. 

Eindredactie en vormgeving: 
Mark Ormel

Advertentiebeheer: 
advertenties@geitenkampnet.nl

Financiëel beheer: 
Stichting De Rommelkist

Druk: VDA-groep Arnhem

Oplage: 4.200

Vragen over bezorging:
JC ‘De Sperwer’ 026-4456603

Redactie-adres: 
redactie@geitenkampnet.nl

‘Op De Hoogte’ wordt mede mogelijk 
gemaakt dankzij financiële ondersteu-
ning van het Wijkplatform.

Ingezonden brieven en artikelen zijn 
welkom en vallen onder verantwoor-
delijkheid van de schrijver. De redac-
tie behoudt zich het recht voor stukken 
in te korten of te weigeren zonder op-
gaaf van reden. Anonieme brieven 
worden niet geplaatst, behalve in bij-
zondere situaties en op voorwaarde dat 
naam en adres bij de redactie bekend 
zijn. Ingezonden stukken maximaal 
150 woorden. 
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De winterse dagen lieten veel creativiteit zien, getuige deze sneeuwpoppen die door 
bewoners van de Willem Beijerstraat is gemaakt.

Huisbezoeken-project bij ouderen in Monnikenhuizen

een initiatief van en voor wijkbewoners!

Professionals en wijkbewo-
ners hebben in april 2012 
korte interviews gehouden 
in de wijken Geitenkamp, 
Monnikenhuizen en Arn-
hemse Allee om wijkwen-
sen en mogelijke burger-
kracht inzichtelijk te krijgen.
Een wijkbewoner, Fred Fonk, 
vroeg daarbij aandacht voor 
het welzijn van ouderen in 
de wijk Monnikenhuizen. 
Om de vraag van de oude-
ren zelf duidelijk te krij-
gen, is het idee ontstaan om 
wijkinterviews te houden.
Een andere wijkbewoner, 
Michiel van der Molen, gaf 
aan met een buurtteam van 
vrijwilligers graag iets te 
willen betekenen voor an-
dere bewoners in de wijk.

Dit tiental vrijwilligers gaat 
in samenwerking met SWOA, 
een welzijnsorganisatie voor 
ouderen, circa 200 huisbezoe-
ken afleggen bij ouderen in de 
wijk. Deze zullen plaatsvin-
den tussen half februari en 
half april 2013. Hierin kun-

nen een aantal onderwerpen 
besproken worden zoals ge-
zondheid, sociale contacten, 
woonomgeving, hobby’s en 
zingeving. De (vrijwillige) 
medewerkers zullen zich legi-
timeren met een SWOA-pas.
Uit deze gesprekken verzamelt 
en inventariseert het team in 
april de behoeften/vragen van 
ouderen. Vervolgens maakt 
het een wijkplan met activi-
teiten voor en door ouderen, 
in samenwerking met andere 
organisaties en wijkbewoners.

Binnenkort ontvangen oude-
ren in Monnikenhuizen hier-
over een informatieve brief.
Als u graag een gesprek wilt 
over deze onderwerpen met 
een van de (vrijwillige) me-
dewerkers, kunt u bellen met 
het CIA (centraal informatie 
en adviespunt) van SWOA 
voor een afspraak. Het is te 
bereiken op werkdagen tus-
sen 9.00 -12.00 uur, tele-
foonnummer 026 – 4459999.

Dit project is onderdeel van 

het gemeentelijke Plan van 
aanpak Kracht op de Bult 
2013, waarin de wijkwen-
sen uit de interviews in 2012 
zijn gebundeld. Vanuit MFC 
de Wetering ondersteunen 
Hedy Schäperkötter, Mina 
Yacoub en Ina Rutgers de 
betrokken wijkvrijwilligers.

SWOA nodigt de ouderen 
van Monnikenhuizen uit 
om hieraan mee te doen, 
want ieder verhaal is belang-
rijk om gehoord te worden. 
Het kan uw welzijn en dat 
van uw wijk bevorderen!

De betrokkenen (van boven naar 

beneden, van links naar rechts ):

Michiel, Marijke, Hedy, Mina, Ton, 

Willemieke, Trijntje, Ina, Geert 
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Bewonerscommissie Monnikenhuizen en Portaal samen aan de slag

De bewonerscommissie van 
Monnikenhuizen heeft zich 
erg sterk gemaakt voor een 
gratis tuinaktie. Dat begon 
eerst met het informeren van 
de huurders, het controleren 
van de tuinen door gebieds-
beheerder Daan Roozenboom 
van Portaal en het aanbieden 
van de gratis tuinhulp. In de 
wijk wonen veel ouderen en 
ongeveer 70 ouderen hebben 
gebruik gemaakt van deze 

hulp. Begin dit jaar  zullen 
op verzoek van de bewoners 
de grote heesters en bomen 
door Portaal gratis verwijderd 
worden. 
Isolatie van de woningen
Na overleg gaat de bewoners-
commissie in 2013 en 2014, 
samen met Portaal,de voorbe-
reidingen treffen om een isola-
tieplan in 2014/2015 door Por-
taal uit te gaan voeren. Hier is 
een bedrag van ongeveer Euro 

2.500.000,- beschikbaar ge-
steld op de begroting van Por-
taal. Dit gaat een behoorlijke 
impact krijgen voor de huur-
ders. De commissie roept dan 
ook huurders, die geïnteres-
seerd zijn om dit verder vorm 
te gaan geven, op om zich aan 
te melden .

Contact: fredfonk@live.nl


