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Op De HOOgte 

Lopend door de wijk krijg je 
wel eens van die filosofische 
gedachten. Zo vroeg ik mij 
ineens af of dat verplichte 
eigen risico voor chronisch 
zieken en/of gehandicapten 
wel ‘eerlijk ’is.

Ik vind het een begrijpelijke 
en noodzakelijke discussie, 
maar wat heeft eerlijkheid 
er eigenlijk mee van doen? 
Een discussie moet wel   
zuiver blijven. Vanuit de 
chronische zieken en/of ge-
handicapten gezien kan er 
niet eens worden gesproken 
van een risico, want dan zou 
je  een kans moeten hebben 
dat je het bedrag geheel of 
gedeeltelijk in de zak houdt. 
En dan zonder het mijden 
van zorg, omdat je de dokter 
toch maar niet gebeld hebt 
na het zien van je banksaldo. 

Want waar deze discussie 
eigenlijk om gaat is het on-
vermogen van de politiek 
een collectieve voorziening 
te realiseren waarin ieder-
een gelijkwaardig is. Dat 
was al zo met de ‘zieken-
fonds- en particulier verze-
kerden’, dat is niet anders 
met de zorgwet. Toen werd 
de kille politieke streep ge-
trokken bij het inkomen of 
de pech dat je ambtenaar 
was,  nu wordt diezelfde 
politieke streep ijskoud ge-
trokken tussen gezonde 
mensen en chronisch zieken 
en/of gehandicapten. 
Het zou de wraak van de 
ambtenaren kunnen zijn, 
al bedoel ik dat laatste als 
grapje. Ik kan afsluiten met 
de slotzin van de vorige    
column: waar een klein land 
klein in kan blijven. 

Misschien weet u het nog: 
Vorig jaar zijn de bewoners 
van de Geitenkamp tijdens  
interviews op het Marktplein 
uitgebreid aan het woord ge-
laten over wat zij belangrijk 
vinden en  zouden willen 
voor hun wijk. 
Daarvan is een plan van aanpak 
gemaakt dat in december 2012 
aan de verantwoordelijk wet-
houder Henk Kok is uitgereikt. 
Dat was letterlijk en figuurlijk 
het startsignaal om aan de 
slag te gaan.

Het plan van aanpak kent 5 
onderdelen, die uiteenlopen 
van de staat van onderhoud 
van de wijk tot de wijk-        
economie. Ook het onderdeel 
Samen leuke dingen doen is 
erin opgenomen. 
‘En leuke dingen doen we!’, 
aldus Carla Butzelaar. ’Het is 
burgerkracht ten voeten uit. 

Hoeveel vrijwilligers hebben 
wij inmiddels al, die al dan 
niet met behulp van de pro-
fessionals in de Geitenkamp 
activiteiten draaien? 
Het zijn er talloze en om de 
feestvreugde meer te vergro-
ten: er kan nog meer bij!’

Er gebeurt veel in de wijk  
’We zorgen voor een wijk die 
op orde is, zijn samen met de 
corporaties actief op het ge-
bied van tuinonderhoud, heb-
ben rondom het MFC een haag 

aangelegd om de honden- 
poep tegen te gaan, we hebben 
een kinderwijkteam waarin 
kinderen samen met een aantal 
vrijwilligers de wijk schoon 
houden etc. etc. We kijken, 
samen met de politie naar de 
wijkveiligheid en zetten waar 
nodig acties uit. Er is regel-
matig overleg tussen politie 

en handhavers. Weet u nog: 
de politie heeft elke maan-
dagochtend van 9.00-12.00 
uur spreekuur in het MFC.’ 

Samen leuke dingen doen
Carla vervolgt: ‘Dan na-
tuurlijk het aandachtspunt               
Samen leuke dingen doen 
waar ik het al eerder over had: 
Er worden maaltijden ver-
zorgd in het MFC , we organi-
seren 4 keer per jaar een feest-
week (elk seizoen één: lente, 
zomer, herfst, winter) in het 

MFC. De door bewoners geor-
ganiseerde braderie van 1 juni 
is een groot wijkfeest gewor-
den. SWOA werkt met Intro-
dans aan een dansvoorstelling 
met ouderen. En we werken        
samen met de wijkkrant Op 
de Hoogte aan continuïteit 
van de wijkkrant. Daar kunt u 
ook een rol in spelen als u dat 

leuk lijkt!  Verder hebben we 
met wijkbewoners en trouwe 
bezoekers van het MFC Glas-
in-lood ramen voor het MFC 
gemaakt. Eigenlijk doen we 
nog zoveel meer, maar de lijst 
wordt te groot om op te noe-
men.’

Aandacht voor jongeren 
’Ook voor de jongeren is er 
veel aandacht. Naast super-
leuke kinderactiviteiten in 
het MFC/de Rommelkist heb-
ben we er ook voor kunnen 
zorgen dat de Rommelkist 
6 dagen per week open is. 
Veel speelplezier dus. Dat 
willen we ook proberen te 
realiseren voor de ‘oudere‘ 
jongeren onder ons door de 
Sperwer vaker open te stellen. 
Er is een initiatief ontplooid 
vanuit de Sperwer en Sport- 
en Spel Werk om een aantal 
jongeren een opleiding te la-
ten volgen. Deze is met goed 
resultaat afgerond, zij hebben 
een diploma en kunnen ermee 
aan de slag.’

Denktank Gildenwijk
‘Tenslotte, maar zeker niet 
minder vermeldenswaard: 
alle activiteiten die rondom 
het Marktplein gebeuren van-
uit de Denktank Gildenwijk.  
De Geitenkampshopper, een 
electrische bus, de ambachten- 
markt etc. Meer hierover is  
elders in deze krant te lezen.

Lijkt het u leuk om met een 
activiteit mee te helpen?  Dat 
kan natuurlijk, graag zelfs. 
Een belletje met de opbouw-
werker Rob Klingen is genoeg 
(06-55321664), of kom eens 
gezellig langs in het MFC aan 
de Bonte Wetering 89. 
De koffie staat voor u klaar!.’

Bruisende acticiteiten brengen leven in de wijk

Vele handen maken licht werk. Dit aloude spreekwoord is op de Geitenkamp een realiteit geworden.  
Steeds vaker weten professionals, vrijwilligers en ondernemers elkaar te vinden met als gevolg een wijk 
die bruist van de activiteiten. Wijkregisseur Carla Butzelaar en opbouwwerker Rob Klingen benoemen 
de rol van Kracht Op De Bult hierin.

Burgerkracht wordt steeds zichtbaarder

De onlangs gehouden braderie is een uitstekend voorbeeld van burgerkracht. 
Verder in de  krant meer over dit door vrijwilligers uitgevoerde volksfeest.

026-4424910 |  boerma-arnhem.nl

Plakplinten 
cadeau

bij aanschaf laminaatvloer

Just Henry

Column

Deze goed ogende 
jongeman streek 
halverwege de 
jaren 60 neer op 
de Geitenkamp. 
Sindsdien is hij 
uitgegroeid tot 
een bekende 
Geitenkamper. 
Wie hij is? 
U leest het 
verderop in deze 
krant.
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Houdt ook de website in de gaten
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 Wilt u uw activiteiten ook 
vermeld zien op deze pagina, 
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maandag 15 juli
maandag 12 augustus
maandag 9 september

Spreekuren MFC De Wetering
Bonte Wetering 89

Politie Arnhem: Wijkagenten 
Eric Hortensius en Femke van de Berg

Maandag 9.00-12.00
Telefoon 0900-8844

Sociale Raadslieden 
& Maatschappelijk Werk

Dinsdag 13.30-16.00  
Donderdag 9.00-10.30
Telefoon 026-3127999

E-mail mwsr@rijnstad.nl

Corporaties Vivare en Portaal

Woensdag 8.30-10.00
Telefoon 026-3772020

MFC De Wetering 026-3772020

SWOA 026-3772025

Politie 0900-8844

Gemeente Arnhem 0900-1809
(voor vragen en klachten)

Participatiecoach Maria van der Post 
06-50740120

Winkelbus  06-16994057

Vertrouwenspersonen Huiselijk Geweld
06-16717596

J.C. De Sperwer 026-4456603

Gildenhuis60  026-3510735

SITA (grofvuil) 026-4460490

2Switch (inzameling textiel) 0900-0205

Stichting Het Vincentrum 
(inzameling goederen) 026-3512783

WIJKNUMMERS

Activiteitenpagina
SWOA Gildenhuis60

De Droomfabriek
(souterrain MFC De Wetering)

Woensdag 26 juni om 14.00 - 16.00 uur
Zwoele Zomer Week (€2,50)
Themaweek. Een huisvrouwenorkest uit Dieren komt met 
gezellige muziek en  meezingliedjes.
Iedere maandag om 14.00 - 16.00 uur
Creatief (€2,50)
Een mogelijkheid om creatieve vaardigheden met elkaar te 
delen. Er is een vrijwilliger aanwezig.
Iedere dinsdag om 09.30 - 12.00 uur
Creatief (€2,50)
Een mogelijkheid om creatieve vaardigheden met elkaar te 
delen. Er is een vrijwilliger aanwezig.
Iedere woensdag om 18.45 - 19.45 uur
Yoga
Yoga als ontspannende bewegingsactiviteit
Donderdag 27 juni om 10.30 - 11.30 uur
Koffie en thee uurtje
Wijkbewoners kunnen tegen geringe bijdrage koffie of thee 
komen drinken
Donderdag 27 juni om 13.30 - 15.30 uur
Sjoelen
Genieten van dit oud-Hollandse spel
Vrijdag 28 juni om 17.00 - 20.00 uur
Bingo
Een spel waar iedereen aan deel kan nemen
Zondag 30 juni om 14.00 - 16.00 uur
Dansmiddag
Voor iedereen die van dansen houdt
Dinsdag 2 juli om 09.30 - 12.00 uur
Teken & Schilderclub De Wetering
Onder begeleiding verschillende technieken leren.
Dinsdag 2 juli om 10.00 - 12.00 uur
Bloemschikken (€5,00)
Een mooi bloemstukje maken onder begeleiding
Donderdag 4 juli om 13.30 - 15.30 uur
Sjoelen
Genieten van dit oud-Hollandse spel
Vrijdag 5 juli om 14.00 - 16.00 uur
Spelmiddag
Wijkbewoners kunnen zich aansluiten bij dagopvanggroep; 
inclusief koffie, thee of een drankje.
Dinsdag 9 juli om 09.30 - 12.00 uur
Teken & Schilderclub De Wetering
Onder begeleiding verschillende technieken leren.
Dinsdag 16 juli om 09.30 - 12.00 uur
Teken & Schilderclub De Wetering
Onder begeleiding verschillende technieken leren
Dinsdag 23 juli om 09.30 - 12.00 uur
Teken & Schilderclub De Wetering
Onder begeleiding verschillende technieken leren
Dinsdag 30 juli om 09.30 - 12.00 uur
Teken & Schilderclub De Wetering
Onder begeleiding verschillende technieken leren

Gildenhuis60 heeft van 16 juli t/m 4 augustus een 
vakantierooster betreft openingstijden.
Neem een kijkje op de website www.gildenhuis60.nl of bel 
voor meer informatie: 026 - 351 07 35.

MAANDELIJKS PROGRAMMA
Iedere eerste maandag v/d maand v.a. 14:00 uur (m.u.v. augustus)

Solidus ABC, financieel advies inloopspreekuur
Iedere tweede donderdag v/d maand v.a. 19:00 uur
Ondernemersvereniging Geitenkamp Gildenwijk
Iedere tweede donderdag v/d maand v.a. 19:30 uur
Inloopspreekuur notaris Fechner
Iedere laatste vrijdag v/d maand om 09:00 - 16:30 uur
FlexFriday: flexwerken, gezamenlijke lunch & wandeling (€15,00)
Gelieve aanmelden uiterlijk dinsdag vóór FlexFriday

Maandag 19:00 - 22:00 uur
‘Perfect in balans’
Op ontspannen en leuke manier worden verschillende 
thema’s en workshops gericht op de alternatieve geneeswijze 
aangeboden. Gastvrouwen: José, Yvonne, Lida
Dinsdag 09:30 - 12:00 uur
Het activeringsteam
Onder professionele begeleiding wordt samengewerkt aan 
activiteiten en je persoonlijk plan. Gastvrouw: Marjon
Woensdag 19:00 - 21:00 uur
Breek de week
Voor wijkbewoners die behoefte hebben aan een luisterend 
oor en een kopje koffie.
• 3 juli bingo met eigen inleg
• 10 juli sieraden maken
• 17 juli wandelen met Marjolijn
• 24 juli culturele breek de week avond

Gastvrouwen:, Diana, Marjolijn
Donderdag 13.30 - 16.00 uur
Open inloop Vertrouwenspersonen huiselijk geweld/STIP Ggz
Een inloop voor wijkbewoners met vragen of behoefte aan 
laagdrempelige hulp en steun door vrijwilligers die weten 
waar je het over hebt. 
Gastvrouwen: Janite, Aletta & Marjolijn

Informatiebijeenkomst:
29 augustus 2013 om 20.00 uur

MFC De Wetering



De elektrische winkelbus 
is een klantendienst van de 
winkeliers. Klanten van het 
Marktplein worden thuis op-
gehaald en weer met hun bood-
schappen naar huis gebracht. 
Vanwege het milieuvriende-
lijke karakter is er gekozen 
voor een elektrische Win-
kelbus. Volgens wethouder 
Margreet van Gastel, die bij de 
onthulling van de nieuwe bus 
namens de gemeente aanwe-
zig was, sluit dit naadloos  aan 
bij de aandacht voor groene 

energie die de gemeente 
heeft. ‘’Het enige wat er nog 
aan ontbreekt zijn zonnepane-
len op het dak’’, grapte ze. 
Namens de ondernemersver-
eniging heeft voorzitter Rob 
Nuijten de winkelbus  aan de 
aanwezige belangstellenden 
geïntroduceerd. ’Een lang 
gekoesterde wens is in ver-
vulling gegaan’, zei hij. Jan 
Lareman kan dat beamen. 
Als medeinitiatiefnemer is hij 
ruim twee jaar bezig geweest 
om het van de grond te krijgen. 

De Winkelbus biedt vooral 
voor vele minder valide wijk-
bewoners in Geitenkamp en 
de omliggende wijken en zorg- 
instellingen voor ouderen in 
de buurt een uitkomst.

De winkelbus heeft ook een 
sociaal effect: langdurige 
werklozen en vrijwilligers 
uit de wijk kunnen zich als 
chauffeur inzetten en daar-
mee vanuit betrokkenheid 
maatschappelijk geactiveerd 
worden. 

’We hebben al twee vrijwil-
ligers’, aldus Jan Lareman, 
’maar we zijn nog steeds 
op zoek naar betrouwbare,        
integere en sociaal ingestelde 
mensen die willen helpen.’’ 
De winkelbus is een initiatief 
van ondernemers dat tot stand 
gekomen is door samenwer-
king van het  Ondernemers-
fonds Arnhem, Albert Heijn, 
de Winkeliersvereniging 
Geitenkamp, de corporaties 
Portaal, Volkshuisvesting en 
Vivare en  gemeente Arnhem. 
Alle partijen toonden zich 

verheugd over het resultaat 
dat door deze samenwerking 
is behaald.
De winkelbus rijdt op dins-
dag, donderdag en zaterdag, 
van 10.00-12.00 uur en 14.00 
tot 16.00 uur. Op deze dagen 
worden vaste routes gereden 
door Geitenkamp, Arnhemse 
Allee, (Nieuw)-Monniken-
huizen, Valkenhuizen en 
de Paasberg. Op maandag, 
woensdag en vrijdag worden 
themadagen georganiseerd 
waarvoor klanten naar het 
plein worden vervoerd. 

Met dit initiatief wil men het 
ondernemers- en bezoekers-
klimaat van het winkelplein 
verbeteren.
Het reisschema van de oude 
bus wordt aangehouden. De 
extra ophaalpunten worden 
later op basis van de behoefte 
van de klanten bepaald. Tot die 
tijd kunnen mensen bellen 
om te worden opgehaald 
naar 06-16994057, het liefst 
in groepjes van vier, vanaf 
één adres. U kunt dit nummer 
ook bellen wanneer u zich wilt 
aanmelden als vrijwilliger.

Electrische winkelbus voor bezoekers van winkelcentrum Geitenkamp

Met de electrische winkelbus wordt winkelen op de Geitenkamp gemakkelijker en aantrekkelijker,               
aldus Rob Nuyten (r), voorzitter van de Ondernemersvereniging

De betrokkenen bij dit initatief op een rijtje: ondernemers, vrijwilligers en (namens de gemeente) 
wethouder Margreet van Gastel (2de van rechts)

Sinds woensdag 5 juni beschikt winkelcentrum Geitenkamp over een eigen, 100% electrische winkelbus. Met dit groene initiatief, dat tot stand gekomen is door een goede 
samenwerking van ondernemers, vrijwilligers, gemeente én woningcorporaties, wordt boodschappen doen voor ouderen en minder validen comfortabeler.

Sinds 1 mei werkt Anneloes 
Voorberg als Gebiedsadviseur 
voor Portaal Arnhem. 
Ze werkt onder andere in de 
Geitenkamp. Anneloes heeft 
hiervoor ruim anderhalf jaar 
op de afdeling Strategie en 
Vastgoed van Portaal Arnhem 
gewerkt, en kent de stad en 
Portaal goed. Duurzaamheid 
en vergrijzing zijn actuele 
thema’s die haar interesseren.

In haar nieuwe functie is    
Anneloes het aanspreekpunt 
voor de bewonerscommissies 
en neemt ze deel aan de ver-
schillende overleggen in de 
wijk, zoals het Wijkplatform.
Daan Roozenboom blijft ge-
woon de Gebiedsbeheerder 
voor Portaal. 

Anneloes is bereikbaar via 
Anneloes.Voorberg@portaal.nl.

Nieuwe gebiedsadviseur Portaal

Anneloes Voorberg
Speelstoet is een stichting die 
(ouders van) kinderen van 0 
tot 14 jaar de mogelijkheid 
biedt om een aantal keer per 
jaar gratis speelgoed uit te 
zoeken. Ook krijgt ieder kind 
een boek mee naar huis. 
Je moet wel in het bezit zijn 
van een GelrePas of een door-
verwijzing hebben van een 
officiële instantie of huisarts 
en een legitimatiebewijs mee- 
nemen. Het speelgoed hoeft 
niet teruggegeven te worden. 

Speelstoet is in december 
2012 opgericht door een aantal 
enthousiaste vrijwilligers in 
samenwerking met Siza en 
Volkshuisvesting Arnhem. 
Het doel van de stichting is om 
kinderen onbezorgd te laten 
spelen, door herbruikbaar 
speelgoed in te zamelen en 
beschikbaar te stellen aan 
kinderen die het hard nodig 
hebben, maar waarvan de 
ouders of verzorgers het zelf 
(tijdelijk) niet kunnen betalen. 

Daarnaast wil ze verspilling 
tegengaan en hergebruik van 
speelgoed stimuleren. 
Speelstoet is gehuisvest in 
MFC De Wetering en al twee 
keer open geweest. Zaterdag 
29 juni is het de laatste keer 
voor de zomervakantie dat ze 
open zijn.

De stichting is op zoek naar 
mensen die het leuk vinden 
enkele zaterdagen per jaar 
een paar uurtjes mee wil-
len helpen. Maar ook als u 
speelgoed over heeft, is dat 
meer dan welkom. Dit kan 

iedere woensdag ingeleverd 
worden van 10.00 tot 12.00 in 
AC Het Knooppunt te Velp. 
(President Kennedylaan 106) 
2Switch regelt vervolgens het 
vervoer van de opslagplaats 
naar de diverse locaties waar 
de speelgoedwinkel wordt  
georganiseerd.

Meer weten of mee helpen?

www.speelstoet.nl
of stuur een mail naar 
speelstoet@gmail.com  t.a.v. 
Jetty van Cronenberg, Nicole 
Keulen of Brechtje Wijdeveld

Gratis spelletjes ophalen dankzij Speelstoet
Zaterdag 29 juni organiseert stichting Speelstoet een speelgoedwinkel in 
MFC De Wetering. Van 11.00 tot 15.00 wordt er dan speelgoed aangeboden. 
Maar het wordt wel een bijzondere winkel: er is namelijk geen kassa!



Een boodschapje halen, een kind naar school brengen, de hond uitlaten...                   
We doen het allemaal op de Geitenkamp, maar we kijken daarbij zelden heel 
goed om ons heen. Dat doen we vooral op andere plaatsen, als we met vakantie 
zijn. En tóch is onze wijk het meer dan waard om eens goed én anders te bekijken.

Stichting Gilde Stadswan-
delingen Arnhem orga-
niseert op 3 donderdag-
avonden een rondleiding
op de Geitenkamp. Leden van 
het Gilde zijn vrijwilligers 
van 50 jaar en ouder. Zij wil-
len vanuit hun (oude) beroep 
of belangstelling mensen be-
kender maken met beziens-
waardige plekken in Arnhem.

In 1918 kocht de gemeen-
te Arnhem stukken grond 
rondom de boerderijen ‘De 
Schuttersberg’ en ‘De Geiten-
kamp’. In 10 jaar tijd werd er 
een wijk met 2000 woningen 
uit de grond gestampt. Een 
zogenaamd ‘tuindorp’, een 
benaming voor een stads-
wijk met een typisch dorps 

karakter en met veel groen, 
scholen, kerken en winkels. 
Kenmerken zijn lage een-
gezinswoningen met een 
voor- en achtertuin, een 
wijk met een uniek karakter. 
Tijdens de wandeling wordt 
aandacht besteed aan fraaie 
gevels met versieringen, aan 
de vele  verschillende vor-
men van de daken, aan de 
kogelgaten, daterend uit de 
Tweede Wereldoorlog, aan 
het voormalig badhuis aan 
de Rozendaalseweg en aan 
vele andere opmerkelijke 
zaken op ‘onze’ Geitenbult. 
Op de donderdagavonden 27 
juni, 25 juli en 29 augustus 
kunt u meewandelen. De 
start is om 19.30 uur op 
Hoogte80, bij de kruising 
van de Zaslaan en de Merel- 

straat. De kosten zijn 3.50 
euro per persoon. De wan-
deling duurt ongeveer an-
derhalf uur. U kunt zich 
opgeven via geitenkamp@
w a n d e l e n i n a r n h e m . n l . 
Ook kunt u zich melden bij 
het startpunt en aan de gids 
betalen. Ga de Geitenkamp 
eens op een andere manier 
bekijken en u zult onze 
mooie wijk waarschijnlijk 
nóg meer waarderen!

Het monumentale pand aan het 
Marktplein

De deelnemers aan de rondleiding luisteren aandachtig

En wie weet waar deze fraaie    
gevel zich bevindt?

Gilde Arnhem geeft rondleiding door de wijk

Het is zeker niet gebruikelijk om in de wijkkrant aandacht te besteden aan de    
voordeelacties die een bepaalde supermarkt te bieden heeft.  Toch willen we voor 
de jongste actie van Albert Heyn graag een uitzondering maken, omdat hiermee de 
wijkeconomie een hart onder de riem gestoken wordt.

Het principe zal bij een ieder 
bekend zijn: bij een besteding 
van een van te voren bepaald 
bedrag heeft u recht op een 

aardigheidje voor u of uw 
kinderen.. Bij de Albert Heyn 
winkel op het Marktplein is er 
sinds kort de mogelijkheid om 
zelf te bepalen welk voordeel 
u wilt hebben. Bij besteding 
van 15,00 euro aan bood-
schappen krijgt u een munt, 
die te gebruiken is in een in 
de winkel geplaatst apparaat
(zie foto hiernaast). Hierop 
staan een aantal kortingen, 
die gegeven worden door ver-
schillende ondernemers. Het 
unieke hieraan is dat er een 
aantal kortingen te kiezen zijn, 
die verzilverd kunnen worden 
bij plaatselijke ondernemers. 
Deze kunnen  tegen een gere-
duceerd tarief  (ondernemers 
van buiten de Geitenkamp 
betalen wél het volle pond) 
hun advertentie plaatsen en 
kortingen aanbieden. ‘Het is 
een lokaal initiatief, niet aan-
gestuurd door het ‘hogere’ 
management’, zegt Kees van 
de Laar, de manager van 
Albert Heyn, ‘de achterlig-
gende gedachte is dat we op 
deze manier de klanten in de 
wijk houden, Daarnaast levert 

het natuurlijk ook reclame 
op voor de deelnemende            
ondernemers. Ook als men-
sen geen munt hebben, lopen 
ze toch langs het apparaat  en 
zien de advertenties, wat de 
naamsbekendheid van de win-
kels weer ten goede komt. En, 
voor de goede orde, ik verdien 
er zelf niet aan, ik stel alleen 
de plaats ter beschikking.‘ 

Met dit initiatief wordt de 
wijkeconomie gestimuleerd., 
en dat is in deze moeilijke 
tijden geen overbodige luxe.
Plaatselijke ondernemers zijn 
zeer verheugd over dit intiatief 
en willen graag meedoen.  
‘Een geweldig idee, goed voor 
de Geitenkamp’, zo luidde 
de korte maar welgemeende     
reactie van Ineke Visscher 
van Boekhandel De Poort.

Het systeem rouleert, zodat er 
regelmatig andere kortingen 
aangeboden worden. Dit 
maakt het leuker voor de 
klanten en geeft meer onder-
nemers de gelegenheid om 
mee te doen.

Albert Heyn steunt locale ondernemers
Deze wijk kent een aantal winkels met een geschiedenis die bijna zo oud is als de wijk zelf. 
Éen daarvan hebben we vorige maand aan bod laten komen, maar er is nog een winkel die 
al 90 jaar lang in de wijk te vinden is. 
Dan hebben we het natuurlijk over Drogisterij/foto/optiek Berndsen.

In 1923 richtten de heer 
en mevrouw Berndsen in 
een noodwinkel in de Creutz-
bergstraat een drogisterij op.

Al snel verhuisde Drogisterij 
Berndsen naar het Marktplein, 
waar hij anno 2013 nog steeds 
gevestigd is. Het leven in de 
vorige eeuw werd door het 
geloof bepaald. De katholieke 
drogisterij kreeg dan ook snel 
een protestantse tegenhanger 
op de Schuttersbergweg: 
drogist Versteegh, in 1965 
overgenomen door drogist 
Wormer. Maar terug naar het 
Marktplein, waar opa en oma 
Berndsen (zoals Elias 
Hossevoort, de tegenwoordige 
eigenaar van een deel van de 
oorspronkelijke winkel,  ze 
liefdevol noemt) ondertussen 
besloten hadden de activiteiten 
van de drogisterij uit te brei-
den met een optiek en een 
fotowinkel. De woonkamer, 
waarin ze hiermee begonnen, 
zijn is, later omgebouwd tot de 
huidige winkel. Toen zij ermee 
ophielden werd de zaak opge-
splitst. Zoon Jan Berndsen 
nam de drogisterij over en zijn 
broer Wim nam de optiek en 

fotowinkel over. Het waren 
niet altijd gemakkelijke tij-
den. Wim Berndsen is zelfs 
nog meer dan een  jaar uit de 

roulatie geweest, omdat hij 
moest revalideren van de ge-
volgen van een zwaar motor- 
ongeluk. De zoon van een 
bevriende opticien, Fer Vries-
man, heeft in die periode de 
zaak tijdelijk waargenomen. 
In juni 1967 kwam een goed 
ogende jongen op de bonnefooi 
solliciteren bij optiek en       
fotowinkel Berndsen. Elias 
Hossevoort, zoals deze jongen 
heette, had even tevoren 

te horen gekregen dat hij om 
gezondheidsreden beter niet 
als elektromonteur in de liften- 
bouw kon gaan werken.      
Omdat hij niet bij de pakken 
neer wilde zitten en van een 
vriend te horen had gekregen 
dat een optiek/fotowinkel in  
Arnhem personeel zocht, 
ging hij op goed geluk, zonder 
papieren of referenties naar 
de Geitenbult en werd zowaar 
aangenomen. Dat de jongeman 
hier goed op zijn plek was is u 
inmiddels wel duidelijk. 

Elias haalde de benodigde vak-
diploma’s en leerde zijn vrouw 
Danny kennen, die sinds 1967 
werkzaam was bij de dro-
gisterij van oom Jan Bernd-
sen. In 1972 trouwden Elias 
en Danny met elkaar en in 
1976 nam Elias de fotowinkel 
en optiek over. Toen Jan 
Berndsen op vrij jonge leeftijd 
overleed, nam aanvankelijk 
zijn vrouw Miep de zaak over, 
maar in 1983 nam Danny de 
drogisterij over. ‘Het bracht 
nog wel wat met zich mee’, 
herinnert Danny zich, ‘we 
woonden destijds in Lobith 
en ik had mijn diploma’s nog 
niet. Dat betekende destijds 
dat ik drie avonden per week, 
twee jaar lang, over de dijk 
naar Arnhem moest voor de 
opleiding, ook in de winter’. 
In de loop der jaren is de winkel 
veel veranderd. Maar wat al 
die jaren hetzelfde is gebleven, 
is de vakbekwame deskun-
digheid en de liefde voor het 
vak, waardoor klanten met 
veel plezier blijven komen. 
De drogisterij is ondertussen 
twintig jaar DIO-drogist.
(DIO is een franchiseorgani-
satie van drogisterijen) .  

Elias Hossevoort heeft zich 
op verschillende fronten meer 
dan verdienstelijk gemaakt 
voor de wijk.. Het is immers 
niet voor niets dat het Hare 
Majesteit de Koningin in 2011 
behaagd heeft om Elias tot 
Ridder in de orde van Oranje 
Nassau te benoemen.

In het najaar volgen nog fes-
tiviteiten naar aanleiding van 
het 90-jarig bestaan.
Wij houden u hiervan uiteraard 
op de hoogte!

Reclame voor de drogisterij: 
ook vroeger bon ton

Danny (l) samen met haar neef en een collega

De optiek in de voormalige woonkamer van de familie Berndsen

Het zit wel snor op het Marktplein



Zijn ouders handelden in vis 
en als achtjarige stond Gerrit 
al haringen schoon te maken. 
Er waren drie Urker viskratten 
voor nodig om zijn hoofdje 
boven de tafel uit te laten 
komen, maar samen met zijn 
moeder klaarde hij de klus. 

Tóch werd hij later eerst tim-
merman. Dat vak oefende hij 
vijf jaar uit en toen kroop het 
bloed waar het niet gaan kon: 
Gerrit werd vishandelaar en 
is dit inmiddels al 20 jaar. En 
of hij nu visboer, visverkoper 
of vishandelaar genoemd 
wordt, het maakt hem niet uit.

Nu is Gerrit 40, staat hij al 
15 jaar op de Geitenkampse 
markt en heeft 13 medewerkers 
(parttime en fulltime) in 

dienst, van wie Arlene en Joyce 
meestal op ‘onze’ markt te 
vinden zijn. Gerrit zelf staat 
op zaterdag bijna altijd in 
Nijkerk. Daarnaast bezoeken 
zijn twee viswagens de mark-
ten in Cuijk, Amsterdam, 
Ede en Utrecht.

Vader en broer hebben samen 
ook nog eens drie viswagens, 
waardoor het bedrijf van de 
Mheen ook in vele andere 
plaatsen bekend is. 
Ook mevrouw van de Mheen 
doet mee in het bedrijf, soms 
als verkoopster van vis, maar 
zij verzorgt ook  alle admini-
stratie en daar is Gerrit heel 
blij mee, want dat is absoluut 
niet zijn pakkie-an. ‘Ik gooi 
de omzet op tafel en mijn 
vrouw doet de rest.’

‘Ik vind het omgaan met 
mensen erg fijn’, zegt Gerrit. 
‘Ik ken de meeste klanten 
goed en laat dat ook merken 
en dat vinden de mensen leuk. 
Ik vind klantenbinding heel 
belangrijk. Naast de kwaliteit 
van mijn producten natuurlijk, 

dat is nóg belangrijker. De 
klanten geven liever wat meer  
uit voor een goede kwaliteit.  
Dat is mijn hoogste prioriteit!
Niet alleen Geitenkampers  
komen mijn vis kopen. Er zijn 
zelfs mensen die elke week uit 
Duiven hierheen komen. En 
soms staat er iemand om 8 uur 
‘s ochtends al een harinkje 
te happen aan mijn kraam. 
De vis haal ik elke morgen 
vers bij de handelaren in              
Spakenburg, bijna naast de 

deur, en dan ga ik op weg naar 
de markt. Het is wel vroeg op-
staan, om 5 uur al, maar dat 
ben ik dus al 20 jaar gewend. 
Ik weet niet beter!’
Gerrit verkoopt het meest ha-
ringen en gebakken vis, maar 
hij merkt dat er de laatste 
tijd steeds meer verse vis 
verkocht wordt. Ondanks de 
soms negatieve berichten in 
de pers over minder gezonde 
producten merkt hij niet dat 
de klanten daardoor minder 
vis kopen. 
‘Het enige probleem is de 
prijs’, zegt hij. ‘Een voor-
beeld: de prijs van de kweek-
zalm is stabiel, maar als er 
door omstandigheden een 
groot bedrijf wegvalt, dan is 
ook het evenwicht weg en gaat 
de prijs omhoog. Dat is heel 
vervelend, maar mijn klanten 
weten dat ik een goede kwali-
teit verkoop en dan betalen ze 
zonder problemen iets meer.’

Houdt Gerrit zelf van een 
hengeltje in het water gooien? 
‘Nee, helemaal niet. Ik zit lie-
ver in de tuin, als ik vrij ben 
(en als het weer het toelaat).’ 
En gaan zijn kinderen Cristel 
van 13 en William van 10 hem 
later opvolgen? ‘Geen idee!  
Ik vind dat ze eerst een goede 
opleiding moeten volgen, 
daarna zien we verder.’ De  
namen van zijn kinderen 
staan op Gerrits visbus. Voor 
nu of alvast voor de toekomst?  
‘Ik vind de markt hier echt 
ouwe jongens, krentenbrood, 
zegt Gerrit tenslotte. ‘De 
meeste mensen zijn - ondanks 
de minder goede huidige situ-
aties - positief. Dat is ook mijn 
motto: blijf positief!’

De vis wordt niet duur betaald
Hij is zo gezond als een vis, hij voelt zich als een vis in het water, hij verkoopt geen visserslatijn en hij vist zeker 
niet achter het net, maar aan zijn kraam moet er wel boter bij de vis, d.w.z. contant betaald worden. 
Gerrit van de Mheen uit Eemdijk kreeg de vis met de paplepel ingegeven. 

Vishandelaar Gerrit van de Mheen met Joyce, één van twee vaste medewerkers op ‘onze’ markt

‘Opvoeden is keuzes maken’
Het moederschap is in één generatie tijd drastisch veran-
derd. Waar het moederschap vroeger werd gezien als de 
enige (juiste) levensvervulling van de vrouw, is het anno nu 
verworden tot iets wat je erbij kunt doen. Samen met auteur 
Simone Arts heeft journaliste Maaike Kuyvenhoven 21 ver-
halen van moeders van nu opgetekend.  Het resultaat is een 
schets van deze tijd door de ogen van vrouwen die de zorg 
hebben voor jonge kinderen.

Ooit waren er kaders. Meisje 
werd vrouw, echtgenote en 
moeder. Ze verzorgde haar 
kinderen, haar man en haar 
huis en was huisvrouw.  
Nu, in deze eeuw, hebben 
moeders meer keuzes dan 
ooit. Het moederschap van 
nu is niet meer te vergelijken 
met dat van vroeger en is in 
één generatie tijd drastisch 
veranderd. 
Vrouwen die in de 21e eeuw 
moeder zijn geworden, zijn 
simpelweg aan het pionieren. 

In het boek Moeder, de vrouw 
zijn de verhalen verzameld 
van moeders die na hun    
bevalling zichzelf opnieuw 
hebben moeten uitvinden 
en daar openhartig over 
vertellen. ,Ik vind dat het 
moederschap een beetje 
ondergesneeuwd raakt in 
de discussie over werk en 
zorg,’ vertelt journaliste 
Maaike Kuyvenhoven, zelf 
moeder van drie kinderen. 
,In boeken en artikelen gaat 
het vaak over de praktische 

kant, terwijl het moeder-
schap natuurlijk veel meer 
behelst.’ Samen met Simone 
Arts (eveneens moeder van 
drie kinderen) besloot ze 21 
vrouwen te interviewen over 
het moederschap, omdat 
‘achter elke voordeur een 
verhaal zit’. 
‘Mijn grootouders gingen 
naar de kerk en daar werd 
hun verteld hoe ze hun leven 
moesten inrichten,’’ aldus     
Simone Arts. ,Als kind 
luisterde je naar je ouders, 
nu luisteren we naar onze 
kinderen.’  Díe  verandering 
wilden de twee schetsen in 
Moeder, de vrouw. Het is een 
actueel en tegelijkertijd tijd-
loos document geworden, 
waarin de kloof tussen twee 
generaties moeders op een 
beschouwende én emotionel e 
wijze wordt neergezet.

Moeder, de vrouw is te koop 
bij De Poort Boek en Bureau. 

‘Opvoeden is keuzes maken’

Maaike Kuyvenhoven

Sinds enige tijd is de woensdagavond niet meer voor iedereen wat het geweest is. Wekelijks 
organiseert Diana Vos – samen met andere gastvrouwen van De Droomfabriek - in het MFC 
een Breek de week-avond. Woensdagavond 24 juli wordt er een culturele breek gehouden. 

‘In 2011 werd mij gevraagd of 
ik er iets voor voelde om als 
vrijwilliger een nieuw project 
in de wijk op te gaan zetten‘, 
aldus Diana Vos. ‘Het was  
bedoeld voor wijkbewoners 
met een klein of geen sociaal 
netwerk, maar wel met het 
talent en de motivatie om 
iets te willen creëren, uit te 
voeren en te leren. Hieruit is 
De Droomfabriek ontstaan, 
Breek de week is daar een on-
derdeel van, gericht op wijk-
bewoners die behoefte hebben 
aan een beetje gezelligheid.  
Ik doe dat niet alleen, maar 
samen met mijn enthousiaste, 
creatieve collega Marjolein 
Martinus.’ Behalve een kopje 
koffie of thee drinken doen 
de dames meer: er worden 
thema-avonden gehouden,  
wandeltochten uitgestippeld,   
bingo, high tea-avonden.
Regelmatig zijn er workshops 
en op 24 juli willen ze een 
heuse culturele avond organi-
seren voor de wijk.

‘We zijn daarvoor nog op 
zoek naar wijkbewoners die 
een hapje of drankje uit eigen 
cultuur willen aanbieden, om 
zo  vrienden, kennissen, buren 
of andere wijkgenoten kennis 
te laten maken met de cultuur 
van het land van herkomst!’

De activiteiten zijn laagdrem-
pelig en dat willen Diana en 
Marjolein graag zo houden. 
‘’Wij hebben weinig budget. 
We kunnen uw hulp goed 
gebruiken! Wij zijn op zoek 
naar kralen, oude sieraden 
die wij kunnen hergebruiken, 
tangetjes of koordjes. Ook 
hobbymateriaal voor kaarten 
en creatieve activiteiten is 
welkom. Dit kan op woens-
dagavond van 18.45 tot 21.00 
uur worden gebracht, en op 
donderdagmiddag van 14.00 
tot 16.00 uur. Samen met 
wijkbewoners gaan we dan 
weer bedenken hoe we low-
budget een workshop, presen-
tatie of lezing kunnen geven. 

U bent van harte welkom om 
te komen kijken bij Breek de 
week, mee te doen, met idee-
en te komen of samen met ons 
iets op te zetten.’’
Opgeven voor (deelname aan) 
de culturele avond kan per 
mail via  droomfabriek gei-
tenkamp@hotmail.nl  t.n.v. 
Marjolein Martinus of Diana 
Vos.

Culturele Breek de week-avond in MFC

Marjolein en Diana (l) 
met bezoekers van Breek de week

Oproep
aan alle kunstenaars, muzikanten en boekenbezitters

Op vrijdag 27 september wordt weer ‘Kunst op het plein’ gehouden. 
Daarom zijn wij op zoek naar:

     kunstenaars en eigenlijk iedereen die creatief bezig is
muzikanten

boekenbezitters: iedereen die te veel boeken heeft en 
    deze wil doneren aan ‘Kunst op het plein’

Voor meer informatie en/of aanmelden: 

De Poort, boek & bureau, Geitenkamp 12, Arnhem.



Bezorgers gevraagd
Iedere maand ligt ‘Op De Hoogte’

bij U in de bus.

Maar dat gaat niet vanzelf...

Vele vrijwilligers zetten zich
 iedere maand weer in 

om te zorgen dat U 
deze krant ontvangt.

Maar ondanks dit heuglijke feit 
komen wij toch nog handen tekort.

Wil jij een helpende hand bieden?

Aarzel dan niet 
en neem contact op.

Aanmelden kan bij J.C. De Sperwer,
tel. 026-4456603

info@jongerencentrumdesperwer.nl

of via
redactie@geitenkampnet.nl

In onze vorige editie van Op 
de Hoogte beloofden wij u al 
over welke beroemde perso-
nen het we ditmaal zouden 
hebben. Beroemde personen, 
naar wie een straatnaam op de 
Geitenkamp is genoemd. 
We beginnen met de P.J. 
Troelstrastraat, achter het 
Marktplein. 

Pieter Jelles Troelstra werd in 
1860 geboren in Leeuwarden. 
Hij was advocaat, journalist 
en socialistisch politicus.
In Friesland werd hij ook 
nog bekend als schrijver 
en dichter, omdat hij alleen 
in het Fries schreef.
Hij studeerde rechten in    
Groningen en ging in 1893 
naar Amsterdam, waar hij 
medeoprichter was van de 
SDAP (Socialistisch Demo-
cratische Arbeiders Partij).
Pieter was inmiddels ge-
trouwd met Sjoukje Bokma 
de Boer, die bij velen beter 
bekend zal zijn onder de 
naam Nienke van Hichtum als 

schrijfster van het beroemde 
kinderboek “Afke’s tiental”. 
In 1897 kwam Troelstra in de 
Tweede Kamer. Hij was een 
antimonarchist. 
Hij weigerde op Prinsjesdag 
aanwezig te zijn bij de opening 
van de Staten Generaal. In 
plaats daarvan organiseerde 
hij een demonstratie in Den 
Haag. Hij hoopte dat na 
Koningin Wilhelmina de 
monarchie zou uitsterven, 
omdat het ernaar uitzag dat 
haar huwelijk met Hendrik 
kinderloos zou blijven.
Toen in 1908 toch een geboorte 
werd aangekondigd , was er 
een luid gejuich in de Tweede 
Kamer. Troelstra nam het 
woord en zei dat de gelukwens 
aan het koningspaar niet na-
mens allen was uitgesproken. 
Afkeuring van de Kamer was 
zijn deel. De verwachte ver-
kiezingswinst voor de SDAP 
bleef ook uit en Troelstra ging 
zich weer aan de literatuur 
wijden. 
In 1913 kwam er een door-
braak van de SDAP: de partij 
ging van 7 naar 18 zetels 
in het parlement, maar ging 
toch niet meeregeren. Na het 
uitbreken van de Russische 
Revolutie in 1917 probeerde 
Pieter Jelles ook in Nederland 
een sociale revolutie te ontke-
tenen. Hij was van mening dat 
sommige sociale verandering-
en niet via de democratische 
weg gerealiseerd konden 
worden. Hij wilde een einde 
maken aan het kapitalisme. 
De revolutie mislukte, maar 
werd toch een succes omdat de 

regerende partijen de sociale 
veranderingen doorvoerden, 
die beloofd waren. 
De gebeurtenis ging de ge-
schiedenis in als ‘De vergissing 
van Troelstra’. Hij trok 
zich terug uit de politiek 
en schreef zijn memoires. 
Bij zijn begrafenis in Den 
Haag (1930) bleek hij nog 
enorm populair: er waren 
40.000 mensen bij aanwezig. 
 
Even onder de fraaie poort van 
het Marktplein door en dan 
komen we in een venijnig stijl 
straatje: de H. Van Kolstraat. 
Wie was Henri van Kol? 

Net als Troelstra was hij 
een politicus van de SDAP,         
geboren in Eindhoven in 1852 
en aanvankelijk ingenieur in 
Nederlands Indië. Hij was 
een vermogend man, van wie 
gezegd werd dat hij heimelijk 
zaken deed in Indië en dat 
stond op gespannen voet met 
de socialistische idealen van 

de SDAP. Van Kol overleed in 
in 1925 in Aywaille (België) 
na een ongelukkige val van 
een treeplank van een auto 
(die hadden auto’s in die tijd 
en daar kon je dus af vallen). 
Hij had gekneusde ribben en 
een splinter van een rib ver-
oorzaakte een inwendige bloe-
ding, waaraan hij overleed. 
Vermeldenswaard is nog dat 
Van Kol de grootvader (van 
moederszijde) is van Drs. P., 
o.a. bekend van opmerke-
lijke liedjes als ‘Veerpont’ 
(Heen en weer) en ‘Dodenrit’ 
(Trojka hier, trojka daar),  
waarmee hij in 1974 zelfs 
in de hitparade stond. 
 
De hoek om en we komen in de 
Doctor H. Piersonstraat, ge-
noemd naar Hendrik Pierson, 
een predikant uit Amsterdam, 
waar hij in 1834 werd geboren. 
Hij studeerde godgeleerdheid 
in Utrecht en werd later 
president-directeur van de 
Heldring Gestichten in Zetten. 
Daar was opvang geregeld 
van gevallen vrouwen (pros-
tituees, ongehuwde moeders), 
maar ook van meisjes, die 
door hun ouders verwaarloosd 
werden. 
Door deze functie kwam hij 
in contact met vrouwenbe-
wegingen: in 1879 richtte hij 
de Nederlandse Vereniging 
tegen Prostitutie op en hij 
was ook betrokken bij de in 
1884 ontstane Nederlandse 
Vrouwenbond tot Verhoging 
van het Zedelijk Bewust-
zijn. Hierin hadden protes-
tantse vrouwen een rol in de 

strijd tegen de prostitutie. In 
1888 werd Hendrik Pierson 
directeur van de Middernacht 
Zending Vereeniging, waarvan 
de leden mannelijke bordeel-
bezoekers aanspraken op hun 
gedrag. 
Pierson was de onbetwiste 
leider van het zedelijkheids- 
offensief in Nederland in de 
tweede helft van de 19e eeuw.
Hij overleed in 1923 in 
Groningen.

Misschien wel het kortste 
straatje op de Geitenkamp is 
de Hugenholtzstraat, tussen 
het Marktplein en de P.J. 
Troelstrastraat.
Deze straat is niet naar één 
bepaalde persoon genoemd, 
maar naar het geslacht Hugen-
holtz, waarin vele predikanten 
voorkwamen. Aanvankelijk 
werden ook de namen Ter 
Bruggen Hugenholtz en De 
Haan Hugenholtz gebruikt. 

De stamreeks begint met      
Petrus Bernardus Hugenholtz, 
rector van een Latijnse school 
in Duitsland. Hij overleed in 
1736. Zijn kleinzoon Petrus 
Hermannus (1728-1766) was 
vrijzinnig predikant in Helle-
voetsluis en schrijver. Hij was 
de jongste stamvader (man 
van wie een geslacht in oor-
sprong afstamt) van de Ne-
derlandse tak van de familie 
Hugenholtz. 

Een ander bekende Hugen-
holtz was Isaäc Theodorus, 
die leefde van 1801 tot 1871 
en een Thorbeckiaans kamer-
lid was, met als specialiteit 
marineaangelegenheden. 

Thorbecke wilde hem minister 
van marine maken, maar Ko-
ning Willem III verhinderde 
dit. Hugenholtz was vóór              
liberalisering van de economie 
en kon op vele vlakken fel van 
leer trekken tegen de conser-
vatieven. Later werd hij ook 
nog lid van de Raad van State.

Pieter Jelles Troelstra

Henri van Kol

Hendrik Pierson

Isaäc Theodorus Hugenholtz

Ken uw straatnaam: Over vergissingen, noodlottige ongelukjes en predikanten

Een gezellige 3-gangen maaltijd voor slechts 2,50 euro en nog erg lekker ook! 
Die was er iedere eerste zaterdag van de maand in MFC De Wetering. 

In februari, de eerste keer, wa-
ren er 6 gasten, enkele maan-
den later, in juni, waren het er 
al 21! Een bewijs voor de or-
ganisatie, een groep vrijwil-
ligers  uit de Koepelkerk, dat 
de gezamenlijke maaltijden 
aanslaan. Michiel: ‘We zijn 
met de maaltijden begonnen 
als een leuke en ontspannen 
manier om met elkaar ken-
nis te maken. Het is mooi om       
te merken dat de deelnemers 
enthousiast zijn.’ 
En dat die enthousiast zijn, 
wordt ook bevestigd door 

verschillende mensen, die          
iedere keer weer terug komen, 
en ook buren en kennissen 
meenemen. Voor de kokers 
is het een leuke uitdaging om 
iedere keer een verrassende 
maaltijd klaar te maken. 
Josien: ‘Het is opvallend met 
hoe weinig geld en moeite we 
een gevarieerd menu kunnen 
maken. En het klaar maken is 
ook super gezellig.’ 
In juli is er geen maaltijd, 
maar vanwege het succes gaan 
de maaltijden na de zomer- 
vakantie gewoon weer door. 

Op 3 augustus begint het weer 
met een American Party. Het 
is de bedoeling deze keer dat 
iedereen zelf wat te eten of te 
drinken meeneemt om met 
elkaar te delen of om zelf op 
te eten.  Kom ook en verras je 
buurtgenoot met wat lekkers! 
Daarna is er weer een ‘gewone’ 
maaltijd, die uiteraard met 
grote zorg wordt bereid.. Op 
7 september, 5 oktober, 1 no-
vember en 7 december gaat de 
zaal om 17.30 uur open en om 
18.00 uur wordt de maaltijd 
opgediend. Kosten zijn 2,50 
euro voor de maaltijd, inclusief 
een drankje. Graag even van         
tevoren aanmelden via 
eten@alpha80.nl of 
06-11091183, zodat we weten 
hoeveel mensen we kunnen 
verwachten. 

Meer info op www.alpha80.nl

Vrijwilligersinitiatief ‘Samen eten’ slaat aan

Goedkoop en toch lekker eten met z’n allen

‘De Brullende Leeuwen’ laten 
weer van zich horen. Deze 
groep enthousiaste buurtbe-
woners, die bekend zijn van 
de activiteiten rondom EK en 
WK voetbalwedstrijden, orga-
niseren zaterdag 10 augustus 
van 10.00 tot 17.00 uur een 
rommelmarkt op de Willem 
Beijerstraat.
‘De Brullende Leeuwen’  zijn 
zes jaar geleden hiermee be-
gonnen, en het is uitgegroeid 
tot een jaarlijks terugkerend 
feestje voor de hele wijk. De 
kinderen kunnen zich onder 
andere vermaken met het 
springkussen, tegen normale 
prijzen kan er van een hapje 
en een drankje genoten worden. 
Natuurlijk zal het een en ander 
ook muzikaal omlijst worden.
 
Particulieren kunnen zich nog 
opgeven voor deze knusse 
rommelmarkt. 
De kosten bedragen 2,50 voor 
het reserveren van een grond-
plaats op de Willem Beijer-
straat. Voor tafels en stoelen 
dient u echter zelf te zorgen, 
deze zijn niet bij de prijs        
inbegrepen.

Wilt u meer informatie, of 
wilt u zich opgeven, bel dan: 
026-7024828

10 augustus:
Rommelmarkt!



In de wijkagenda (plan van aanpak Kracht op de Bult) 
wordt bij punt 5 gesproken over wijkeconomie. 
Maar wat wordt daar nu mee bedoeld en wat kunt u daar 
als bewoner eigenlijk mee? Met enkele voorbeelden legt de 
Denktamp Geitenkamp Gildenwijk dit hier aan u uit.

‘We willen de economie in de 
wijk houden, dit betekent dat 
we proberen voor opdrachten 
die de gemeente of de woning- 
bouwcorporaties hebben in de 
wijk zelf bedrijven te vinden 
die dit kunnen doen. 
Hiervoor is het natuurlijk wel 
belangrijk dat we komen te 
weten welke ondernemers en 
winkeliers er in Geitenkamp, 
(Nieuw-) Monnikkenhuizen 
en Arnhemse Allee te vinden 
zijn. Het is een van de taken 
van de winkeliers- en onder-
nemersvereniging om te pro-
beren om een goed overzicht te 
krijgen van alle verschillende 
ondernemers in de wijk. 
De winkeliersvereniging 
krijgt hiervoor binnenkort 
ook een nieuwe website (www.
winkelcentrumgeitenkamp.com) 
zodat ook (nieuwe)bewoners 
makkelijk kunnen zien wat 
er allemaal op de bult te koop 
is. En natuurlijk kunt u daar 
straks ook de aanbiedingen 
terugvinden.

Om het winkelen op het 
marktplein prettiger te maken 
wordt hebben de winkeliers de 
handen ineengeslagen om te 
werken aan het ‘KVO-traject’. 
Dit is een landelijk keur-
merk voor veilige winkel-
gebieden en betekent dat er 
wat wordt gedaan aan de 
veiligheid, de uitstraling en 
het schoonhouden van het 
markplein en omgeving. 

Ook is er een electrische bus 
die voor alle bezoekers aan 
de winkels het winkelen nog 
makkelijker maakt (zie het 
artikel over de feestelijke ont-
hulling, elders in deze krant).
Met de Geitenkampshopper, 
een boodschappentas gemaakt 
voor en door bewoners van 
de Geitenkamp, kunnen we 
de hele stad laten zien dat we 
trots op ons marktplein zijn.

Op de Geitenkamp wonen en 
werken veel mensen met een 
eigen bedrijf. Door de onderne-
mersvereniging kunnen deze  
samenwerken en zichtbaar 
worden in en buiten de wijk 
waardoor zij in deze toch 
lastige tijden nieuwe klanten 
kunnen vinden.

Gildenhuis60, gelegen aan 
het Schuttersbergplein 60,  is 
een antwoord op de vraag van 
verschillende ondernemers 
om een kantoorruimte in de 
buurt van huis hebben en een 
gebouw met flexwerkplekken 
in de wijk. Je kan hier ook een 
ruimte huren voor een work-
shop en voor bijvoorbeeld een 
vergadering die je niet thuis 
kunt organiseren. En schrik 
niet van de prijs..... 
Die is adembenemend laag!

Om te laten zien hoe leuk het 
werken met je handen kan zijn 
wordt er 14 en 15 september 
een Gildenweekend georga-
niseerd door de winkeliers-
vereniging. 
Op deze interactieve markt 
zijn verschillende Arnhemse 
ambachten en opleidingen 
te zien en gaan we aan heel 
Arnhem en omstreken laten 
zien hoe mooi dit past op ons 
marktplein. 
Denk daarbij niet aan het     
ouderwetse ‘schapen scheren’ 
of ‘manden knopen’, maar 
juist aan de ambachten van 
deze moderne tijd.’

Grondlegger van al deze     
initiatieven die worden uit-
gedacht en vormgegeven is 
de Denktank Geitenkamp       
Gildenwijk. 
Een aantal organisaties die 
zich sterk betrokken voelen 
bij de wijk, zoals de gemeente, 
corporaties, bewoners, de on-
dernemersvereniging en de 
winkeliersvereniging hebben 
hier zitting in. 

Wilt u meer informatie? 
Loop dan door de weeks eens  
binnen bij Gildenhuis60 op 
het Schuttersbergplein 60. 
De koffie staat ook hier voor 
u klaar!

Bezoek ook de website:
www.GeitenkampGildenwijk.nl 

Uitslag loterij braderie 1 juni
Hoofdprijs TV

001272

Stoomstrijkijzer
001026,  001120,  001298

Openluchtmuseum voor 2 personen
met dank aan Openluchtmuseum Arnhem

001412

Cadeaubon Viskraam ‘de Visscher’ 
‘s woendags op het marktplein

001035,  001126, 001314
001330, 001443,  001492

Boek ‘Bultbewoners’ 
met dank aan Stichting Joy Acts

001036,  001275,  001335

De winnaars kunnen de prijzen ophalen bij:
Theo Leenders

St. Josephstraat 43
Arnhem

Telefoon 06-48711532

Denktank stimuleert wijkeconomie
(vervolg van voorpagina)

De Geitenkampshopper, één van de succesvolle initiatieven 
van de Denktank Geitenkamp Gildenwijk

Vrijwilligers hebben de afgelopen maanden een vijftigtal ouderen in Monnikenhuizen en omgeving thuis geïnterviewd 
over hun behoeften in de wijk. Dit interview was aangekondigd in Op de Hoogte en in een daarop volgende brief. 

Enkele ouderen hebben          
inmiddels de weg naar het 
multifunctionele centrum De 
Wetering gevonden en doen 
mee aan bijvoorbeeld bloem-
schikken of de maandelijkse 
maaltijd. Vrijwilligers en 
wijkbewoners vonden het 
positief om elkaar te leren 
kennen en tegen te komen op 
straat of in de supermarkt.
De vragen van ouderen gingen 
over tal van behoeften als 
hulp bij boodschappen, ver-
huizen, tuinonderhoud, 

computeren, aanvraag Regio-
taxi, wandelen, een vrouwen-
bijeenkomst. Het idee is geop-
perd om in Monnikenhuizen 
een sociëteit op te zetten waar 
wijkbewoners elkaar kunnen 
ontmoeten. 

De afstand tussen huis en 
MFC De Wetering is voor 
sommige mensen een be-
zwaar. Gelukkig zijn er vrij-
willigers die graag ouderen 
willen vervoeren. Zo snijdt 
het mes dus aan twee kanten.

Meerdere ouderen gaven aan 
Op de Hoogte niet te ontvangen 
en dat wel te willen. Meestal 
hadden ze een nee/nee-sticker 
op de brievenbus.

De vragen en behoeften die 
uit dit onderzoek naar voren 
zijn gekomen, worden vanaf 
half juli omgezet in wijkac-
ties. Medio september zal een 
wijkplan gepresenteerd wor-
den door een wijkbewoner, 
nadere informatie over plaats 
en tijd volgt. 

Alle vrijwilligers en wijkbe-
woners die aan het onderzoek 
hebben meegedaan worden 
hiervoor uitgenodigd, maar 
ook de ondernemers in de 
wijk, de wethouder en overige 
betrokkenen.

Als u nog niet bezocht bent 
door een van onze medewer-
kers en daaraan toch behoefte 
heeft, kunt u dit mailen naar 
irutgers@swoa.nl of bellen 
naar MFC De Wetering:
026-3772027 of 026-3772023.

Huisbezoeken in Monnikenhuizen afgerond

‘Het was koud, erg koud’. Een veelgehoorde opmerking van bezoekers van en deelnemers aan de braderie. 
Maar toch was 1 juni een heuglijke dag. Na vier jaar was de straatmarkt weer terug in de wijk. 

Om 10 uur werd de braderie 
officieel geopend door wet-
houder Henk Kok. Daarna 
kon het volksfeest beginnen. 
Het Marktplein, de Bonte 
Wetering, de Fazantenweg en 
De Druckerstraat waren vol-
gebouwd met kraampjes van 
handelaren en particulieren. 
Er waren optredens van        
lokale, maar ook nationale         
artiesten. Voor de kinderen 
was er een kinderrommel-
markt en er waren ook veel 
leuke activiteiten voor hen 
georganiseerd. Leuke hebbe-
dingetjes en nuttige artikelen 
waren er volop te vinden, maar 
ook dat éne boek waar je net 
naar op zoek was, lag tussen 
de aangeboden waren. 

De braderie trok vele bezoe-
kers naar de wijk en de hele 
dag door was het dan ook 
gezellig en druk. Net als ie-
dereen kijkt organisator Theo 
Leenders dan ook tevreden 
terug op deze dag. 
‘Het is goed verlopen’, stelt 
Theo terugblikkend, ‘er wa-
ren even wat problemen met 
parkeren, maar daar bleef het 
eigenlijk wel bij. Theo heeft 
het dan ook goed aangepakt. 
Ruim een jaar geleden kwam 
het idee bij hem op om de 
braderie te organiseren en 
is hij begonnen met de eer-
ste voorbereidingen. ‘Ik heb 
me goed laten informeren, 
zodat ik wist wat er gedaan 
moest worden. Daarna ben 
ik vrijwilligers gaan benade-
ren. Hierbij heb ik veel hulp 
gehad van mijn vrouw, die 

ervoor gezorgd heeft dat er 
veel vrijwilligers van Presik-
haaf Bedrijven meegeholpen 
hebben. Vanaf eind vorig jaar 
zijn we  regelmatig bij elkaar 
gekomen en zijn we aan de 
slag gegaan. Vergunningen 
regelen, sponsoren regelen, 
handelaren inlichten, catering, 
dat soort zaken. En dat is alle-
maal probleemloos verlopen, 
mede dankzij de steun van 
Dirk, mijn broer, bij wie ik 
altijd voor advies terecht 
kon.’  Het resultaat mocht er 
zijn: meer dan 200 kraam-
pjes, twee muziekpodia, 
activiteiten voor de kinderen: 
er viel veel te genieten, al was 
er ook een kritische noot.

Theo Leenders: ‘Veel mensen 
hadden graag gezien dat het 
meer een braderie was, met 
meer mogelijkheden om 
goedkoop nieuwe spullen te 
kopen. Dat is dan ook iets 
waar ik volgend jaar rekening 
mee ga houden.’ 
Ook andere, meer praktische 
zaken zullen volgend jaar an-
ders gaan. ‘Sommige zaken 
bleken achteraf goedkoper te 
kunnen. Dat is jammer voor 
dit jaar, maar een leerpunt 
voor de volgende keer. En ik 
heb voor volgend jaar ook 
maar alvast stralend weer be-
steld‘. Het is Theo kennelijk 
goed bevallen, want hij is nu 
al bezig met de voorberei-
dingen van volgend jaar. Een 
twintigtal handelaren heeft  
al aangegeven er dan weer 
bij te willen zijn. En iedereen 
die als vrijwilliger mee wil 
helpen, kan zich uiteraard bij 
Theo aanmelden.

Tenslotte wil Theo Leenders 
nog een laatste dankwoord 
uitspreken naar alle vrij-
willigers en sponsoren 
van het zomerfeest.  Zonder 
hun hulp en steun was dit 
feest niet mogelijk geweest.

Organisator Theo Leenders

Sfeervolle braderie terug op de Geitenbult

Gildenhuis60  is sinds oktober 
vorig jaar gevestigd aan het 
Schuttersbergplein. Dit mooi 
verbouwde pand heeft een 
frisse uitstraling gekregen. 
waar ondernemers met veel 
plezier werken
.
Het is nu de bedoeling om ook 
het Schuttersbergplein een 
mooiere uitstraling te geven. 
Ondernemers en bewoners 
hebben het initiatief genomen 
om het plein te herinrichten. 
Want naast een aantrekkelijk 
plein, zou het ook een ontmoe-
tingsplaats kunnen worden, 

zodat het voor bewoners een fij-
ne plek wordt om aan te wonen 
of te werken. Bewoners mogen 
zelf meedenken over de her-
inrichting. De meningen en 
ideeën over dit initiatief wor-
den verzameld door het team 
van Gildenhuis60. Iedereen 
die een goed idee heeft kan 
dat aldaar laten weten. 

Gildenhuis60 is op werkdagen 
geopend van 9.00 tot 16.30 uur. 
 
Bellen of mailen kan ook:
Telefoon: 026-3510735
Mail: gildenhuis60@gmail.com

Herinrichting Schuttersbergplein



Inzenden
stukken 

en reacties 
Op De Hoogte
voor 23-8-2013

Woorden: 
max. 150 

Foto’s: .jpg of .pdf

min. 500 kb.

Sturen naar:
redactie@geiten-

kampnet.nl

marktplein Geitenkamp

geopend 
op zondag 

12:00-18:00 uur

Buurtsuper 

in een 

Superbuurt!

Schuttersbergplein 13
Geitenkamp - Arnhem

geopend 

op zondag 

12:00-18:00 uur

Iedere zondag 
een extra 

spectaculaire 
aanbieding!

Openingstijden

Woensdag 
14.00-17.00 
18.30-21.30 

Donderdag
14.00-17.00
18.30-21.30

Vrijdag
14.00-17.00 

Speciale activiteiten 

Woensdag
16.30-17.00 snackmiddag;
           10 t/m 12 jaar;  € 1,00
19.00-20.00 Meiden 13 t/m 
16 jaar; kosten: wisselend

Donderdag
16.00 Kookclub 13+ ; € 2,00

Vrijdag
15.30-17.00 Girls only;
             10 t/m 12 jaar € 1,00

Zomeractiviteiten
Playground de Rommelkist

 

Survivaldag  

dinsdag 2 juli, playground de Rommelkist
13.00 tot 16.00 uur.
Voor kinderen van 8 t/m 12 jaar.
Zorg dat je oude kleren aandoet. Kosten € 0,50

Zomerkamp

vrijdag 5 juli t/m zondag 7 juli
Vertrek vanaf MFC de Wetering
Inschrijven verplicht.
Opgeven kan op MFC De Wetering bij Leonieke Jansen

Mini club

vrijdaf 5 juli, MFC De Wetering
14.00 tot 16.00
Voor kinderen van 4 t/m 7 jaar
Wat we vanmiddag gaan doen is nog een verassing. 
Kom ook en laat je verassen! Kosten € 1,00

Mega uitleen

zaterdag 6 juli, playground de Rommelkist
13.00 tot 17.00
Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar  
Gewoon lekker komen en lol maken

Roofvogelshow 

donderdag 8 augustus, Valkenhuizen (Arnhem Falcons)
13.30 tot 15.00 uur
Roofvogelshow voor alle leeftijden. Kosten € 2,00

Gezinsdagje uit naar pretpark Movie World

zaterdag 10 augustus
Inschrijven verplicht. Inschrijving is al begonnen.
Vol = vol
De volgende voorwaarde zijn van toepassing:   
(1) Het gezin woont op de  Geitenkamp, Armhemse Allee 
of Monikkenhuizen.
(2) Alle gezinsleden wonen op 1 adres
(3) Minimaal 1 kind in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar
Kosten € 15,00 per persoon, kinderen t/m 3 jaar € 7,50

Playground de Rommelkist 
is de gehele vakantie 

geopend
Maandag tot en met vrijdag 10.00 tot 21.00
Zaterdag 10.00 tot 18.00.
Zondag gesloten

Sporten op de playground, spelen op vele speeltoestellen en 
kliederen met zand en water, voor alle leeftijden. 
Er zijn geen kosten aan verbonden.

Let op!! 
Op sommige dagen zijn er verrassingsactiviteiten.

Houdt de aankondigen in de gaten. 

 
Meer informatie: 
MFC de Wetering/ Playground de Rommelkist 
Leonieke Jansen 026-3772012
Dirk Leenders 06-26114266

Op de Buitenspeeldag van 12 juni stond in heel Nederland buitenspelen centraal. 
Kinderen en jongeren werden op deze dag gestimuleerd om naar buiten te gaan. 
Want lekker buiten spelen is goed voor de kinderen en is vooral heel erg leuk!

Op de Fazantenweg was het 
woensdag 12 juni druk. Het 
zonnetje scheen en de straat 
was goed gevuld. Niet met 
autto’s, zoals je zou verwach-
ten, maar met kinderen. De 
straat was afgesloten voor 
verkeer, zodat de meer dan 
80 kinderen twee uurtjes lang 
van de gelegenheid gebruik 
konden maken om gezellig 
buiten op straat te spelen. Net 
zoals overal in het land werd 
de Buitenspeeldag gehouden. 
De kinderen konden aan        
allerlei spelletjes en activitei-
ten meedoen, variërend van 
zaklopen en ringwerpen tot 

skelter rijden en schminken. 
Ze vermaakten zich dan ook 
prima. Ze konden een loop-
kaart ophalen, waarop de 
activiteiten vermeld stonden 
waaraan ze mee konden doen. 
Aan iedere activiteit mochten 
ze maximaal drie keer mee 
doen. Dit alles natuurlijk on-
der toeziend oog van de oplet-
tende ‘grote mensen’.  

De Buitenspeeldag is een 
gezamenlijk initiatief van de 
Vereniging Nederlandse     Ge-
meenten, Veilig Verkeer Ne-
derland, Scouting Nederland, 
Jantje Beton en Nickelodeon. 

Gemeenten, scholen, ouders, 
belangenorganisaties en ver-
enigingen worden opgeroe-
pen om ook volgend jaar weer 
mee te doen aan de Buiten-
speeldag en lokaal een afwis-
selend buitenprogramma te 
organiseren, zodat kinderen 
een dag lang volop buiten 
kunnen spelen. 

Op de Geitenkamp werd de 
Buitenspeeldag georganiseerd 
door Sportbedrijf Arnhem en 
stichting Rijnstad. Michiel de 
Boer, Dirk Leenders en Bram 
Moorman hadden het er druk 
mee, maar mede dankzij hun 
inzet, en die van de vrijwil-
ligers, is deze dag in goede 
orde verlopen

Lekker buiten spelen op Buitenspeeldag

Het traditionele zaklopen 
trok veel belangstelling

Met de skelter op straat. Normaal gesproken levensgevaarlijk, 
maar op de Buitenspeeldag kon het!


