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SWOA krijgt een bijdrage van 
€ 8.000  van het Oranje Fonds 
voor het project Daadkracht 
in Monnikenhuizen, een ini-
tiatief van en voor de wijk-
bewoners.
Wijkbewoners vragen aan-
dacht voor hun wijk, schrijven 
hiervoor zelf een projectplan 
en willen hierin actief parti-
ciperen met andere wijkvrij-
willigers. SWOA ondersteunt 
dit initiatief omdat SWOA 
het belangrijk vindt om ge-
bruik te maken van talenten 
van wijkvrijwilligers om ook 
andere wijkbewoners in hun 
kracht te zetten.
Dit project is onderdeel van 
het gemeentelijk Plan van 
aanpak Kracht op de Bult 
2013, waarin de wijkwensen 
uit straatinterviews in 2012 
zijn gebundeld.
 
Dit initiatief is ontstaan vanuit 
de behoefte van wijkbewoners 

aan een prettige leefomgeving 
en de wens daar iets voor te 
willen doen. Een voorbeeld 
hiervan is een groep jongere 
wijkbewoners, die heeft aan-
gegeven iets voor ouderen te 
willen betekenen. Zij hebben 
in het kader van dit project  
huisbezoeken afgelegd bij ou-
deren. Het doel hiervan was 
het bereiken van kwetsbare 
ouderen in de wijk en om te 
onderzoeken of er vragen zijn 
en daar op in te spelen. Door 
anderen in de wijk te leren 
kennen ontstaat er meer aan-
dacht voor elkaar, waardoor 
bewoners beter voor zichzelf, 
de wijk en anderen kunnen 
zorgen.
 
De vragen en behoeften die 
uit de huisbezoeken zijn ge-
komen, worden nu omgezet in 
een wijkactieplan. Een van de 
wijkvrijwilligers presenteert 
dit plan in september. 

Ronald van der Giessen,       
directeur Oranje Fonds: ‘Het 
Oranje Fonds wil graag op 
een duurzame manier de so-
ciale kant van de samenleving 
stimuleren. Onze bijdrage aan 
dit bijzondere project is daar-
van een uitwerking. We ver-
wachten dat, mede door onze 
steun, dit project succesvol 
zal zijn en de lokale samenle-
ving leefbaarder maakt.’     
 

Het Oranje Fonds steunt al 11 
jaar sociale initiatieven met 
geld, kennis en contacten. 
Afgelopen jaar besteedde het 
€ 31 miljoen aan organisaties 
die een betrokken samen-
leving bevorderen in het          
Koninkrijk der Nederlanden. 
Door deze bijdragen ontmoe-
ten mensen elkaar of vinden 
zij een nieuwe plaats in de   
samenleving. 
Het Oranje Fonds wordt o.a. 
gesteund door de Nationale 
Postcode Loterij, De Lotto en 
door Vrienden en bedrijven. 
Koning Willem-Alexander 
en Koningin Máxima zijn al 
sinds de oprichting in 2002 
het beschermpaar van het 
Oranje Fonds.

SWOA is dankbaar voor de 
vele vrijwilligers die zich met 
hart en ziel inzetten voor het 
welzijn van ouderen. Iedere 
dag weer is een groot aantal 
van hen actief: als chauffeur, 
als receptiemedewerker, als 
vraagbaak, om boodschappen 
te doen, te koken, voor een 
bardienst of extra handen bij 
de dagopvang. Maar wat alle 
vrijwilligers kenmerkt is hun 
grote hart en de wil om iets te 
doen voor een ander.

Eerst hielden ze de langverwachte avondzonnetjes nog tegen voor bewoners: laaghangende takken van de bomenrij aan de 
Beukenlaan. Maar toen kwamen de snoeimannetjes van de gemeente, met in hun kielzog dierenverzorgers van Burgers’ 
Zoo. Gesnoeide beukentakken krijgen namelijk een dankbare bestemming als voer voor verschillende dieren in de Zoo.

‘Giraffes, olifanten, herten, 
apen, tapirs en bongo’s zijn 
er dol op’, vertellen Wiebe 
Elgersma (34) en Jacky 
Munsterman (51), die de lek-
kere takken inzamelen voor 
hun Zoodieren. ‘We kunnen 
niet eindeloos in ons eigen 
park blijven snoeien, daarom 
hebben we afspraken met de 

gemeente Arnhem en Renkum 
en enkele hoveniers in de om-
geving.’ Behalve beuken zijn 
ze ook altijd op zoek naar 
takken van wilgen, eiken en 
berken.

‘Het mes snijdt aan twee kan-
ten. Zij zijn er blij mee’, vertel-
len de boomverzorgers Arthur 

Wanders (50) en Johnny 
Overkamp (57) van de ge-
meente. Zes jaar geleden na-
men ze voor het laatst de bo-
men aan de Beukenlaan onder 
handen. ‘Wijk voor wijk gaan 
we in een periode van zes jaar 
de stad door’, vertellen ze. 
‘Voor de Beukenlaan werd het 
tijd, de takken kwamen bijna 

de weg op en de lantaarnpalen 
moeten vrij blijven’, zeggen ze. 
Het geheel oogt wat somber, 
maar dat gaat volgens hen 
niet lang duren. ‘Het lijkt nu 
misschien te kaal, maar bin-
nen enkele maanden zullen 
de ‘slapende ogen’ nieuw blad 
aanmaken, en dan ziet het er 
weer mooi vol uit.’

Er valt veel te zeggen over 
het gemotoriseerd verkeer 
en de snelheid daarvan in 
de Geitenkamp. Ik ga mij 
in deze column verre hou-
den van het verwijtende          
Hollandse vingertje. 
Wie een gemotoriseerd 
voertuig mag besturen weet 
wat gewenst verkeersgedrag 
is, anders zou men niet voor 
het      examen geslaagd zijn. 
Dat toch niet iedereen dat 
vervolgens doet, is zoeken 
naar het antwoord op de 
vraag waarom men eigen 
wetten hanteert in het ver-
keer. Als de CJIB-rekening 
uit Leeuwarden, de prent ter 
plaatse van de politie, of de 
alsmaar stijgende verkeers-
boetes daar geen verande-
ring in kunnen brengen, dan 
heb ik geen enkele illusie 
dat een column in de wijk-
krant het verschil zal maken 
voor de notoire hardrijders. 
De alleen-op-de-wereld-

mentaliteit zodra men een 
motorvoertuig gaat bestu-
ren, dat is het eigenlijke 
probleem en tegelijkertijd 
de uitdaging om daarin een 
bewustzijnsverandering te 
realiseren. Ook de verkeers-
beperkende maatregelen 
waar de ambtenaar mee op 
de proppen moet komen zo-
als drempels, bloembakken 
of rotondes op de weg zal 
de diehard-hardrijder niet 
van gedachten doen veran-
deren. Dat men daarmee een 
hele wijk en dus uiteindelijk 
ook zichzelf, het eigen gezin 
of familie treffen zal, deert 
klaarblijkelijk weinig. Maar 
als winkeliers besluiten uit 
de wijk te vertrekken, omdat 
klanten en toeleveranciers 
de winkels steeds moeilijker 
kunnen bereiken, dan zal ie-
dereen de auto moeten pak-
ken voor de dagelijkse bood-
schappen.  Boontje komt 
uiteindelijk om zijn loontje.

‘Daadkracht in Monnikenhuizen’ wordt beloond
SWOA ontvangt bijdrage van € 8000 van het Oranje Fonds voor wijkverbeterend initiatief

Ronald van der Giessen

Snoeiafval bomenrij Beukenlaan naar Burgers’Zoo

‘Er wordt niet veel verkocht’. Het werd vaak gehoord, maar het 
was wél gezellig. De jaarlijkse rommelmarkt in de Willem Beijer- 
straat bleek een geslaagde actie van De Brullende Leeuwen



Afhaaldatum plastic

maandag 7 oktober

MFC De Wetering 026-3772020

SWOA 026-3772025

Politie 0900-8844

Gemeente Arnhem 0900-1809
(voor vragen en klachten 

m.b.t. de openbare ruimte)

Participatiecoach Maria van der Post 
06-50740120

Winkelbus  06-16994057
di,do za: 10.00-12.00 en 14.00-16.00

ook voor ‘Kunst op het Plein’!

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
di, do: 13.30-16.30; za 10.00-12.30

Vind je dat jouw naam of organisatie (non-profit) hierbij hoort? 
Laat het ons dan weten: redactie@geitenkampnet.nl

WIJKNUMMERS

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

Huiselijk geweld is een groot probleem, ook in deze wijk. 
Veel betrokkenen weten ook niet wat ze eraan kunnen doen. 
De Vertrouwenspersonen Huiselijk Geweld helpen bij het 
zoeken naar de juiste oplossing.

Het project Vertrouwensper-
sonen Huiselijk Geweld richt 
zich op de preventie van hui-
selijk geweld door inzet van 
vrijwilligers uit de wijk. De 
vrijwilligers maken door het 
geven van voorlichting en 
presentaties het onderwerp 
huiselijk geweld bespreek-
baar in de wijk en spelen een 
belangrijke rol in het op de 
kaart zetten van het probleem 
huiselijk geweld in hun eigen 
wijk. Ze worden hiervoor ge-
traind en krijgen ondersteu-
ning van de stichting Rijnstad 
in de persoon van coördina-
trice Hanneke Fiesler, die on-
dersteuning biedt waar deze 
nodig is.
 
Voor haar project is Rijnstad 
op zoek naar vrijwilligers die 
willen werken als Vertrou-
wenspersoon Huiselijk Ge-
weld. Er wordt wel wat ver-
wacht: je moet het aan kunnen 
en willen om gesprekspartner 
te zijn van betrokkenen van 
huiselijk geweld (er wordt 
bewust geen onderscheid 
gemaakt tussen daders en 
slachtoffers). Je moet je neu-
traal kunnen opstellen en niet 
oordelen of veroordelen, goed 
kunnen luisteren en goed 
kunnen netwerken. Promotie 
van het project VHG is ook 
belangrijk: je moet jezelf en 

het project bekend kunnen en 
willen maken bij de diverse 
professionals in de eigen wijk 
en/of rechtstreeks bij wijk-
bewoners onder de aandacht 
brengen. Door presentaties en 
voorlichting te geven bij groe-
pen of instanties in de wijk, 
wordt er bekendheid gegeven 
aan het bestaan van de Ver-
trouwenspersonen en daar-
mee het onderwerp geweld 
bespreekbaar gemaakt. 

Eenmaal per zes weken is 
er een intervisiebijeenkomst 
met de vrijwilligers van de 
vier aangesloten wijken in 
Arnhem-Noord (Klarendal, 
Geitenkamp, ‘t Broek en 
Presikhaaf). Hier vindt de 
uitwisseling plaats tussen de 
vrijwilligers van de wijken 
en worden er trainingen aan-
geboden ter bevordering van 
de deskundigheid  Ook is er 
eenmaal per vier weken een 
wijkoverleg met de vrijwilli-
gers uit de eigen wijk, waarin  
praktische zaken afgestemd 
worden. Inzet, betrokkenheid 
en de bereidheid om samen 
te werken met de andere ver-
trouwenspersonen in de wijk 
is een pré. 
Wil je meehelpen om huiselijk 
geweld in de wijk terug te 
dringen? 
Neem dan contact op!

Op woensdagochtend wordt in MFC De Wetering de Taal-
tafel gehouden. Deelnemers kunnen op ontspannen wijze 
leren de Nederlandse taal te beheersen.

De Taaltafel is een leer- en 
ontmoetingsplek voor anders-
talige wijkbewoners die hun 
Nederlands willen verbeteren 
of bijschaven in een gezellige 
ontspannen sfeer. Het gaat 
erom dat er Nederlands         
gesproken wordt. 

De deelnemers geven zelf in 
de Nederlandse taal de dingen 
aan die zij moeilijk vinden. 
Daar wordt dan naar gekeken.  
Indien gewenst worden een 
paar grammaticale onderwer-
pen herhaald. 

Er is tijd voor een praatje, 
een liedje, een gedichtje, 
een verhaaltje of een spel-
letje onder het genot van 

een kopje koffie of thee. 
Naast het leren van de taal 
is ook elkaar ontmoeten be-
langrijk.  Het streven is dat        
cursisten ook buiten de Taal-
tafelbijeenkomsten contact 
met elkaar zoeken. 
Het niveau van de deelnemers 
hoeft niet gelijk te zijn.  Het 
is belangrijk dat alle cursis-
ten voldoende aandacht krij-
gen. Daarom moet de groep 
niet groter zijn dan maximaal 
6 personen (indien er deel-     
nemers zijn die praktisch 
geen Nederlands spreken 
maximaal 5). 

Eerdere ervaringen hebben 
duidelijk gemaakt dat een 
deelnemer die diep in de pro-
blemen zit, zich onvoldoende 
kan concentreren en snel zal 
afhaken.  Problemen hebben 
ook weer een negatieve in-
vloed op de sfeer in de groep.
 
Als de financiën het toelaten, 
gaan er ook dingen buiten de 
deur gedaan worden. Wellicht 
loop je ineens een museum 
binnen of maak je een mooie 
stadswandeling. Wil je mee-
doen, geef je dan snel op!

Vertrouwen gezocht

Voor meer informatie en/of aanmelding:
Hanneke Fiesler, tel. 06-46129795

mail: h.fiesler@rijnstad.nl

Wat?:          De Taal-Tafel
Waar?:        MFC De Wetering
Wanneer?:  Woensdagochtend 10.00-11.30
Informatie: Désirée van der Linden
tel: 026-4423404; mail: dmvd55@hetnet.nl

Met taal om de tafel

De activiteitenpagina is verhuisd. Dat is het eerste dat u 
merkt bij het openslaan van deze pagina. Maar dat is niet de 
enige verandering. Ook de redactie is verhuisd. Deze heeft 
vanaf september onderdak in het Gildenhuis60.

De veranderingen in de krant 
springen natuurlijk als eerste 
in het oog. De column is al 
verhuisd naar de voorpagina 
en de activiteitenpagina is 
naar de achterkant gegaan. 
Kids in de Wijk is een pagina 
naar voren verschoven en zal 
uitgebreid worden naar twee 
pagina’s, mede omdat een 
heuse Kids Nieuws Redactie 
deze pagina’s gaat vullen. Het 
hoe en waarom hiervan staat 
elders in de krant uitgelegd. 
Dit betekent dat daardoor ook 
de pagina die u nu leest voor-
zien zal worden van leuke 
wijkberichten. 

De tweede verandering be-
treft de redactie van de krant 
zelf. Met ingang van heden zal 
de redactie in Gildenhuis60 
aan het Schuttersbergplein 
werkzaam zijn. Hiermee wor-
den nieuwe mogelijkheden 
gecreëerd. De redactie wordt  
gemakkelijker te vinden door 
wijkbewoners, die hun ver-
haal aan de wijkkrant kwijt 
willen. De redactie kijkt er 
dan ook naar uit hier aan de 
slag te gaan.
Op maandag, woensdag en 
vrijdag van 13.00 tot 15.00 
uur zal er een redacteur     
aanwezig zijn.

Redactie OdH naar Gildenhuis

De nieuwe locatie voor de redactie van Op de Hoogte



Vrijdag 14 juni is ‘De Binnenplaats’ feestelijk geopend. Deze nieuw aangelegde binnentuin 
ligt achter 95 woningen aan de Schuttersbergweg, Zaslaan, Tiendweg, Sperwerstraat en 
Fokke Noordhoffstraat. Voorheen was dit terrein een lang pad met betonnen schuren en 
veel overwoekerd groen. Het maakte een verwaarloosde indruk. 
Nu is een prachtige plek geworden.

Vanaf 2011 zijn de bewoners     
samen met Volkshuisvesting 
en adviseur BuitenRuimte 
voor Contact druk bezig ge-
weest een mooi ontwerp te  
maken voor dit terrein. Daarbij 
is rekening gehouden met de 
wensen van bewoners. Zaken 
als overzichtelijkheid, goede 
verlichting, geen enge plek-
ken en veel  groen kregen rui-
me aandacht. Tien bewoners 
hebben een deel van hun eigen 
achtertuin ingeleverd om toe 
te voegen aan het terrein van 
‘De Binnenplaats’. 

Ballast Nedam heeft dit voor-
jaar de herinrichting uitge-
voerd. Leerlingen van groen-
opleiding Helicon hebben 
stapelmuren gebouwd van 
oude tegels en betonplaten en 
bewoners hebben geholpen 
met het aanplanten. Kruiden 
en fruitbomen hebben ook een 
plek gekregen in de tuin. De 
oude betonnen schuren zijn 
gesloopt en er zijn 53 nieuwe 
schuren geplaatst met groen 
(sedum) op het dak. Er is een 
bewonerstuingroep die regel-
matig op zaterdagmiddag 

aan slag gaat in de tuin. Dat 
is nodig want het groen groeit 
als kool! Omwonenden kun-
nen volop gaan genieten van 
‘De Binnenplaats’. 

Wilt u een kijkje nemen? 
Dat kan, het hekwerk naast 
Schuttersbergweg 73 is over-
dag meestal open. 

Heeft u interesse in een rond-
leiding neem dan contact op 
met Yvonne Bierings van 
Volkshuisvesting, telefoon 
(026) 3 712 768.

Feestelijke openening ‘De Binnenplaats’

Jong en oud genieten van ‘De Binnenplaats’

In Arnhem rijdt al zeven jaar lang elke dag een kleine bus, De BoodschappenPlusBus, naar 
diverse plekken. Maar de bus is aan vervanging toe. Daarom organiseert SWOA een loterij.

De vrijwilligers van de Bood-
schappenPlusBus organiseren 
uitstapjes voor ouderen. Ge-
zelligheid en elkaar ontmoe-
ten staan hierbij voorop. Het 
programma is afwisselend: 
samen boodschappen doen, 
winkelen, een museum be-
zoeken, een rondrit maken of 
bijvoorbeeld een tochtje met 
de pannenkoekenboot. Keuze 
genoeg. De bus haalt u thuis 
op en brengt u weer thuis. Er 
is plek voor zeven klanten, 

de chauffeur en één vrijwil-
liger. Opvouwbare rolstoel 
of rollator? Geen probleem! 
Daarvoor is de PlusBus aan-
geschaft. 
 
Na al die jaren is de huidige 
bus aan vervanging toe. Voor 
de aanschaf van de bus wordt 
geen subsidie gegeven door de 
gemeente. Een groot deel van 
de aanschafkosten van de bus 
betaalt SWOA zelf. Een ander 
deel komt van het Ouderfonds. 

Het resterende bedrag hoopt 
SWOA te ontvangen van ie-
dereen die de Arnhemse ou-
deren, de vrijwilligers die de 
bus runnen en SWOA een 
warm hart toedraagt. Daarom 
organiseert SWOA een “Sa-
men voor in de bus” loterij.
 
Voor €2 kunt u een lot kopen 
en daarmee kans maken op 
een dag naar Burgers’ Zoo of 
Openluchtmuseum. Tevens 
zijn er een aantal cadeaubon-
nen t.w.v. €25,-- te winnen.  
De loten zijn o.a.  verkrijgbaar 
in MFC De Wetering, Bonte 
Wetering 89. De verkoop 
loopt tot 15 september, de 
trekking is op 19 september. 

U kunt natuurlijk ook doneren 
op rekeningnummer 
1780 61778 ten name van 
SWOA ovv PlusBus.

Kijk voor meer informatie op 
samenvoorindebus.nl.

Loterij helpt ouderen op (de) weg

Heb je altijd al eens willen schilderen, maar ben je er nooit eerder aan toegekomen? 
Dan heb je nu een kans. Onder begeleiding van Adri van den Beukel  is dinsdagmiddag 
10 september in MFC de Wetering de cursus ‘Schilderen met acrylverf’ van start gegaan.

De cursus is geschikt voor 
iedereen (beginner of gevor-
derde) die op een ontspannen 
manier wil leren werken met 
acrylverf. Acrylverf droogt 
snel en is voor meerdere tech-
nieken te gebruiken. Je kunt 
aan je eigen idee werken, maar 
ook  aan de hand van opdrach-
ten de techniek leren. Adri 
van den Beukel geeft al jaren 
les  bij SWOA, de Reuma- 
patiëntenvereniging en thuis 
in haar eigen atelier. Ze is 
bevoegd schilderdocente en 

daarnaast werkzaam als beel-
dend kunstenaar. Zij vindt 
het vooral plezierig om de 
cursus te geven: ‘De meeste 
mensen volgen het liefst hun 
eigen pad en schilderen bij-
voorbeeld   alleen bloemen 
of landschappen.  Maar wat 
iemand ook schildert, ieder 
heeft zijn eigen schilderstijl, 
als een soort handschrift. Die 
kun je alleen leren ontdek-
ken door te gaan doen, daar-
bij aangemoedigd door de 
medecursisten en door mij.’ 

Plezier in het werken/leren 
en een gemoedelijke sfeer 
zijn heel belangrijk. Verf en 
penselen moeten zelf aan-
geschaft worden (eventueel 
in overleg na een eerste les), 
maar  voor papier om op te 
schilderen wordt gezorgd. 
Uiteraard kan er op eigen 
doek(jes) gewerkt worden.
De cursus is al begonnen 
en zal dertien keer worden 
gehouden, maar wie alsnog 
mee wil doen is uiteraard 
meer dan welkom.

Schilderen met acrylverf

Wat?:          Cursus Schilderen met acrylverf
Waar?:        MFC De Wetering, Bonte Wetering 89
Wanneer?   dinsdagmiddag 14.00-16.00 uur, 13 weken vanaf 10 september
Info kosten en aanmelding: Adri van den Beukel, tel. 026-4452571
                                    mail: adrivandenbeukel@kpnmail.nl



Enkele maanden geleden berichtten wij u over Kamp en Geit, een bijzonder kunst-
project waaraan alle wijkbewoners, jong en oud, kunnen deelnemen. Inmiddels is 
de eerste informatiebijeenkomst geweest en komen de eerste aanmeldingen binnen.

Kamp en Geit wordt georgani-
seerd door muziektheater De 
Plaats, in samenwerking met 
het wijkplatform, MFC De 
Wetering en de corporaties 
Vivare, Volkshuisvesting en 
Portaal. De bedoeling is dat 
er samen met wijkbewoners 
een theatervoorstelling ge-
geven gaat worden. De voor-
stellingen zullen plaatsvinden 
van 14 t/m 17 november,      
duren ongeveer 10 minuten 
en worden gehouden met een 

klein groepje medewijkbewo-
ners. De locaties waar deze 
gehouden worden staan nog 
niet vast, hiervoor kunnen 
wijkbewoners zich aanmel-
den. Wijkbewoners die hun 
huis, tuin, zaak, balkon zolder 
of kelder op de betreffende 
data ter beschikking willen 
stellen als locatie, worden dan 
ook gevraagd contact te leg-
gen met de organisatie. 
Een aantal locaties zijn al aan-
gemeld

Tijdens de informatiebijeen-
komst bleek dat het aantal 
vrijwilligers dat mee wil doen 
met de dag groeit.. Er worden 
overigens niet alleen vrijwil-
ligers gezocht voor de uit-
voeringen, maar ook voor de 
organisatie, of voor de functie 
van theaterdirecteur. Iedereen 
die het wil, kan of wil leren 
kan zich aanmelden, 
De kunstenaars van muziek-
theater De Plaats staan de 
vrijwilligers in alles bij.

Op donderdag 10 oktober 
staat een gezamenlijke bijeen-
komst gepland voor de deel-
nemers aan het project Kamp 
en Geit. In deze bijeenkomst 
vertellen spelers aan elkaar 
wat voor soort scènes ze gaan 
maken en stellen de artistiek 
begeleiders zich voor.  De bij-
eenkomst begint om 19.30 uur 
en wordt gehouden in MFC 
De Wetering. Dan zullen ook 
de locaties bekend gemaakt 
worden en de voorbereidingen 
getroffen worden voor de re-
alisatie van de voorstellingen. 
Deze zullen vervolgens op 
14, 15, 16 en 17 november ge-
houden worden. Het vertrek-
punt is MFC De Wetering, 
aanvang 19.30. Vervolgens 
worden de voorstelling op de 
diverse locaties gegeven.
Na afloop is er in MFC De 
Wetering een meet & greet 
met de spelers.

Lionsclub Arnhem Arentheem heeft Zorg voor zorg tot thema gekozen in samen-
werking met SWOA. De Lionsclub Arnhem Arentheem is in 1979 opgericht. 
Het credo van de Lions-organisatie is: We serve (Wij dienen). Dit doen zij vooral 
door zich op velerlei gebieden maatschappelijk in te zetten. 

In het kader van dit thema 
heeft de Lionsclub Arnhem 
Arentheem de daad bij het 
woord gevoegd door het  
invoeren van het clubthema 
Zorg voor zorg. Door de 
steeds verder terugtredende 
overheid en door de ver-
schillende ingrijpende be-
zuinigingsoperaties komt 
de zorgsector steeds verder 
onder druk te staan. Een 
logisch gevolg hiervan is 
dat met name de ouderen 
in onze wijk in een verder 
isolement worden gedrukt 
en dat hierdoor de vereen-
zaming een steeds nadruk-
kelijker probleem aan het 
worden is. 

Denkend aan het thema 
Zorg voor zorg willen de 
leden van de Lionsclub 
Arnhem Arentheem hun 
steentje bijdragen om de 
verschillende zorg- en   wel-
zijnsprojecten, zoals deze 
door SWOA worden georga-
niseerd, met hand- en span-
diensten te ondersteunen 

en te faciliteren. De samen-
werking met medewerkers 
van SWOA en Rijnstad bij 
MFC De Wetering is medio 
mei gestart bij projecten als  
de Zwoele Zomeravond 
Barbecue en de danssessies 
van Oud à Live.

Er is voor gekozen om deze 
ondersteuning kleinschalig 
te houden om daarmee de 
ondersteunende hulp goed 
en gericht te kunnen geven. 
Gekozen is voor de wijk de 
Geitenkamp, waar MFC 
De Wetering een centrum-

functie vervult. De oudere 
bewoners van dit gebied , 
die geen eigen vervoer heb-
ben en moeite hebben om de 
klim van of naar het MFC 
De Wetering te maken, 
worden door de leden van 
de Lionsclub thuis opge-
haald en naar MFC De 
Wetering gebracht en ook 
weer naar huis gebracht. 
De ouderen kunnen zich bij 
de medewerkers van MFC 
De Wetering opgeven wan-
neer ze gehaald en gebracht 
willen worden en de leden 
van de Lionsclub staan met 
het vervoer klaar.  

Natuurlijk, mocht het nodig 
zijn, dan kan er ook voor 
andere zaken, zoals een 
boodschap, een bezoek aan 
een theater of pedicure een 
beroep op de leden van de 
Lionsclub worden gedaan. 
Zij staan ook dan voor u 
klaar om u volgens eigen 
motto te dienen!

De organisatie van de ritten wordt verzorgd door
SWOA, locatie MFC De Wetering

Voor meer informatie of om u op te geven:
Paulien Blanken, 026-3772022, pblanken@swoa.nl

Ina Rutgers, 026-3772023, irutgers@swoa.nl

Dienende leeuwen zorgen voor zorg

Onder de namen Medi@trefpunt Geitenkamp en Seniorweb Leercentrum Symfonie ’t Broek 
start vanaf half september 2013 een serie cursussen en workshops voor volwassenen en senioren.
Onderstaande cursussen en workshops worden aangeboden:
 

De tussen haakjes geplaatste getallen geven het aantal dagdelen c.q. aantal weken weer. 
De cursussen/workshops worden wekelijks gegeven in één dagdeel van 2 uur.
Cursussen tot 5 lessen (dagdelen) kosten € 10,- per les, exclusief lesmateriaal.
Cursussen  van 10 lessen(dagdelen) kosten € 75,- exclusief lesmateriaal.
Lesmateriaal zal ten hoogste € 20,- bedragen.

Kamp en Geit krijgt vorm

Warm gelopen?
Meer informatie:

www.kampengeit.nl

Cursusoverzicht Seniorweb
De Stichting SeniorWeb Arnhem heeft als doelstelling om          
volwassenen/senioren de mogelijkheid te bieden om te kunnen 
gaan met de digitale snelweg.

Cursussen

Windows XP (10)
Windows 7 en 8 (10) 
Overstap naar Windows 8 (5) 
Vervolgcursus Windows voor alle systemen (5)
Internet en e-mail (10) 
Fotobewerking met Picasa (5)
Digitale fotobewerking (10) 
Videobewerking met Moviemaker (10)
MS Office – Word, Excel en PowerPoint (5) 
Werken met een tablet (4)

Workshops

Optimale virus en andere beveiligingen (3)
Mappen en bestanden maken (3) 
Noodzakelijk onderhoud van de computer (2) 
Gratis telefoneren met Skype (2) 
Eenvoudig internetbankieren (2),
Uitgebreid internetbankieren met CashFlow (3)
Veilig internetten (4).

Cursussen en workshops worden gegeven in 
MFC De Wetering, Bonte Wetering 89
en Wijkcentrum Symfonie, Valckenierstraat 1
 
Voor meer informatie en aanmelding:
Gerrie van Toor
Telefoon: 026 361 05 87
e-mail: gerrievtoor@planet.nl

Hedendaagse ambachten op Marktplein
Zaterdag 14 september wordt op het Marktplein Geitenkamp de eerste editie          
gehouden van het Geitenkamp Gildenweekend. Het is de bedoeling dat dit een jaar-
lijks terugkerend evenement gaat worden.

Geitenkamp Gildenweekend 
is een  nieuw, belevingsgericht 
publieksevenement over vak-
manschap en hedendaagse 
ambachten in Arnhem
De doelstelling is Arnhem re-
gionaal neer te zetten als een 
creatieve stad, en daarmee 

de (interesse 
en waarde-
ring voor) 
plaatselijke 
a m b a c h t e -
lijke bedrij-
vigheid en 
producten te 
stimuleren.

 
In de Geitenkamp hebben 
sinds de bouw (1920-1930) 
van de wijk altijd veel ‘am-
bachtslieden en vakman-
nen’ gewoond. Tijdens het 
Geitenkamp Gildenweekend 
presenteert een brede selec-
tie ambachtelijk ondernemers 

zichzelf, hun vaardigheden 
en/of hun producten. 
Het Marktplein wordt  spe-
ciaal voor die dag overdekt 
en er wordt een gezellig ter-
ras ingericht. Het belooft een 
aantrekkelijke dag te worden 
voor liefhebbers, hobbyisten 
en verzamelaars van ambach-
telijke producten uit Oost- 
Nederland en de grensstreek.

Het evenement is een initiatief 
van de denktank van het     
stedelijke samenwerkingsver-
band Geitenkamp Gildenwijk 
dat samen met diverse part-
ners ook de uitvoering op zich 
neemt.

Wat?: Geitenkamp Gildenweekend
Waar?: Marktplein, Geitenkamp
Wanneer?: 
zaterdag 14 september 10.00-17.00 uur



Rectificatie Geitenkampshopper

In de vorige Op De Hoogte 
(juni 2013) stond een artikel 
over de vele initiatieven die 
door de Denktank Geiten-
kamp Gildenwijk gestart wa-
ren. In dit artikel werd ook  
over de Geitenkampshopper 
gesproken, een boodschap-
pentas gemaakt voor en door 
wijkbewoners.

Bij de foto van de Geiten-
kampshopper stond ver-
volgens dat dit één van de 
succesvolle initiatieven van 
de Denktank Geitenkamp       
Gildenwijk was. Dit is echter 
onjuist. 

De Geitenkampshopper is wél 
gemaakt door en voor bewo-
ners, dat gedeelte was correct, 
maar het initiatief voor deze 
unieke tas kwam van Kunst-
bedrijf Arnhem. Cultuurscout 
Bram Kluen heeft het idee 
samen met wijkbewoners be-
dacht en uitgewerkt. Daar-
naast hebben zij ook de pro-
ductie ter hand genomen. Vele 
weken is er met een groep en-
thousiaste vrijwilligers aan de 
vervaardiging van de tassen 
gewerkt. De vervaardigde tas-
sen zijn tijdens het H80 fes-
tival te koop aangeboden en 
bleken gewild: ze waren snel 
uitverkocht. 

Op dit moment worden  in de 
Beyer tassenworkshops gege-
ven. Op maandagavond van 
half 8 tot 10 uur en woensdag-
middag van 13.00 tot 17.00 
wordt er door vrijwilligers 
hard gewerkt om een nieuwe 
reeks  tassen af te hebben voor 
de kunstmarkt ‘Kunst op het 
plein’ (zie hiernaast).

De Geitenkampshopper

Cultuurscout Bram Kluen

Kinderen met een beperking spelen net zo graag buiten als andere kinderen. Daarvoor 
zijn extra aanpassingen of begeleidingsmogelijkheden nodig. Wijkbewoonster en groene           
orthopedagoog Ilse Vonder heeft daarover met vier anderen (Anke Wijnja, Ilse van der Put, 
Marjan Wagenaar en Marianne van Lier) een boekje geschreven: 
Allemaal spelen, aan de slag met natuurspeelplaatsen voor kinderen met en zonder beperking. 

Allemaal Spelen! wordt om-
schreven als het eerste Ne-
derlandstalige boek waarin de 
ontwikkeling van speelnatuur 
en de (on)mogelijkheden voor 
kinderen met fysieke beper-
kingen om hieraan met plezier 
deel te nemen vanuit heel 
verschillende invalshoeken 
en bijbehorende expertise 
belicht worden. Ilse Vonder, 
wijkbewoonster én mede-au-
teur vertelt: ‘Op een natuur-
rijke speelplaats zijn er volop 
speelmogelijkheden: verstop-
pertje, klimmen, met zand en 
water spelen, hutten bouwen. 
Maar ook: naar beestjes kijken, 
bloemen plukken of lekker 
in het gras liggen. Buiten spelen 
in het groen is gezond en goed 
voor de ontwikkeling! Je be-
weegt meer (belangrijk tegen 
overgewicht), samen spelen 

gaat makkelijker, je oefent je 
evenwicht en je motoriek en 
ontwikkelt je fantasie. 
Daarover schrijven we in 
het boekje. En ook hoe je 
zo’n plek kunt aanleggen en         
inrichten zodat het voor alle 
kinderen fijn spelen is.‘

Er komen steeds meer groene 
speelpleinen en natuurspeel-
plaatsen. Vlakbij, in het 
Beekdalpark achter de Witte 
School, kun je bijvoorbeeld 
geweldig spelen. 
Ilse: ‘Vroeger woonden en 
speelden de meeste kinderen 
in een groene omgeving. Nu 
er zo weinig ruimte is, willen 
we de omgeving en de school-
pleinen groener maken.‘

De Radar/ Arnhemse Bui-
tenschool in de Reigerstraat 
is onder leiding van Ilse be-
gonnen met de aanleg van 
een groen speelplein. Er is 
nu al een moestuintje, er 
bloeien bloemen en er is een                  
speelveld met zand, klimpalen 
en wilgenhutjes. Juist voor 
deze kinderen met gedrags-
problemen en ontwikkelings-
problemen  is zo’n groene 
speelplek belangrijk. En… ze 
weten nu dat sla uit de grond 
komt en niet uit de super-
markt!

Allemaal Spelen! is te bestellen 
bij Boekhandel de Poort 
Info: i.vonder@hetnet.nl

Allemaal spelen op een natuurspeelplaats
Wijkbewoonster schrijft boek over buiten spelen voor kinderen met een beperking

Ilse Vonder

Knalgoed Producties, Channa Wijnands, Geitenkamp Arnhem

Boekenmarkt tijdens ‘Kunst op het plein’
In 2006 organiseerde Kunstbedrijf Arnhem samen met bewoners ‘Kunst op het plein’ op 
het marktplein Geitenkamp, het centrum van de wijk. Inmiddels heeft de kunstmarkt zich 
ontwikkeld tot een goed bezocht evenement waar jong en oud naar uitkijken. 
Dit jaar wordt er voor het eerst een boekenmarkt gehouden.

Op vrijdag 27 september vindt 
op het marktplein al weer de 
7e editie van de kunstmarkt 
plaats. Kon je vorig jaar nog 
Fransmannen met stokbroden 
zien rondlopen, dit jaar staat 
de kunstmarkt in het thema 
van Hollandse meesters. 

Misschien kom je een oude 
meester tegen in één van 
de boekenstalletjes, maar 
de kans is groter dat je een 
nieuwe Hollandse meester            
tegenkomt. De Geitenkamp 
en aangrenzende wijken staan 
namelijk bol van hedendaags 
talent. Maar liefst 5 schrijvers 
uit de wijk zullen aanwezig 
zijn om over hun werk en 
werkwijze te vertellen. 
Schilders, sieradenmakers, 
keramisten, een bronsgieter en 
tal van andere creatievelingen 

presenteren hun werk in een 
kraam. Ontdek je eigen crea-
tieve     talenten in de work-
shops die gegeven worden. 
Leer etsen, maak een mini-
schilderij, of ga je toch liever 
verkleed op de foto? 

Voor kinderen zijn er speciale 
workshops, waaronder het  
vorig jaar zo populaire T-shirt 
beschilderen. Maar misschien 
ben je toe aan iets groters en 
is een muurschildering meer 
iets voor jou? Het is allemaal 
mogelijk. Dit alles gratis of 
tegen een kleine vergoeding. 

Het kunstwerk dat vorig jaar op 
de kunstmarkt door bewoners 
is geschilderd, zal binnen-
kort in de wijk geplaatst wor-
den. Ook dit jaar kun je weer 
meedoen aan het maken van 
een gezamenlijk kunstwerk. 
Ben je liever lui dan moe, 
koop dan een lot waarmee je          
eigenaar kunt worden van een 
echt kunstwerk.
 
Krijg je trek en dorst van dit 
alles, dan is er gratis koffie 
en thee verkrijgbaar en kun 
je tegen een zacht prijsje 
Hollandse, Indische en Suri-
naamse hapjes krijgen. Ga 
lekker zitten en luister naar 
de klanken van koor ‘De Late 
Stem’ en plaatselijke zang- en 
muziektalent. Of kijk naar het 
optreden van het inmiddels 
bijna wereldberoemde ‘Circus 
op de bult’.
En misschien schiet je dan 
ook ineens het antwoord op 
de prijsvraag van de sinds 
begin september te volgen  
kunstroute te binnen…

Wilt U naar ‘Kunst op het plein’, 
maar is de afstand voor U te ver?

Bel dan de gratis winkelbus: 06 16994057 
De winkelbus rijdt dinsdag, donderdag en zaterdag op afspraak. 

Het marktplein, ook dit jaar het decor voor ‘Kunst op het plein’

Wat?: Kunst op het plein
Waar: Marktplein, Geitenkamp
Wanneer?: vrijdag 27 september, 16.00-20.00
Info:  De Poort boek en bureau, Geitenkamp 12
Mail: info@depoortarnhem.nl

Vraag de digitale nieuwsbrief aan die 3x per jaar
verschijnt: Stuur een mailtje naar de 

cultuurscout. 
bram.kluen@kunstbedrijfarnhem.nl

 (Ook voor vragen en om je op te geven voor één van de projecten)



Basisschool De Vlindertuin heeft reden om vrolijk te zijn. 
Ze heeft met succes het vorig schooljaar afgesloten. 
Een gevolg van een stijgende lijn in de professionalisering 
van organisatie, zorg en inhoud. 

Met een bevlogen, deskundig 
team is hard gewerkt aan het 
verhogen van velerlei resul-
taten. De inspectie, die vorig 
jaar een analyse heeft uitge-
voerd, was dan ook positief te 
spreken over De Vlindertuin. 

Daarnaast waren er lovende 
berichten over de school in 
de media. Dit allemaal bij 

elkaar opgeteld heeft ervoor 
gezorgd dat het leerlingaantal 
is gestegen en inmiddels staan 
er ook al inschrijvingen voor 
de komende tijd op de rol. De 
Vlindertuin springt dan ook 
vol goede energie het nieuwe 
schooljaar in. Een jaar met 
weer nieuwe speerpunten zo-
als o.a. ouderbetrokkenheid 
en samenwerking met peuter-
speelzaal de Blokkendoos, die 
op dit moment aan het inhui-
zen is in het mooie monumen-
tale gebouw van De Vlinder-
tuin. Kom gerust een kijkje 
nemen, of bezoek de website 
www.bsvlindertuin.nl.

Vrolijk het nieuwe schooljaar in

De sportvereniging RSVV heeft al jaren diverse senioren-
groepen (55+) in Arnhem, voor mensen die actief bezig    
willen zijn met sport en spel.

Op de locatie Papendal is nog 
plaats voor senioren, die een 
uur en een kwartier sportief 
willen bewegen.

De lessen beginnen met 20 
minuten bewegen op muziek 
om de spieren en gewrichten 
los te maken. Hierna volgt een 
sport- of spelactiviteit, zoals 
bijv. handbal, hockey, korf-
bal en badminton. Deze bal-
sporten zijn aangepast voor 
senioren. Zo wordt er gebruik 
gemaakt van zachte ballen.      
De gehanteerde spelregels 
zijn op seniorenniveau.

De laatste 15 minuten worden 
ter afronding rustige grond-
oefeningen gedaan.
Na afloop wordt gezamenlijk 
koffie gedronken ter bevorde-
ring van de sociale contacten 
en de gezelligheid. 
Lijkt het je leuk om mee te 
doen? Kom vrijblijvend langs 
en proef de sfeer door een 
keer mee te sporten.

De lessen worden gegeven op 
maandagochtend,   9.45-11.15 
uur of van 11.15-12.45 uur (op 
dezelfde dag) in een sportzaal 
op Papendal.
De lessen worden gegeven 
sinds 2 september.

Meer informatie:
Marijke Vleeming
tel: 026-3642207 

Sporten voor senioren

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 de rubriek Ken uw straatnaam zijn er nog drie min of 
meer bekende Arnhemmers, die nog niet in Op de Hoogte 
werden vermeld: ir. Schaap, ds. Becht en Fokke Noordhoff.

Van Willem Frederik Carel 
Schaap, de naamgever van de 
Ir. Schaapstraat, is meer be-
kend dan van de andere twee. 

Hij werd geboren in Delft 
in 1870 en was aanvankelijk 
in dienst van het aanne-
mersbedrijf van zijn vader, 
maar ging op 25-jarige leef-
tijd studeren aan de Poly-
technische school aldaar. 
Hij studeerde af als bouw-
kundig en civiel ingenieur. 
Schaap werd adjunct-direc-
teur van Gemeentewerken 
Arnhem, waar Jan Tellegen 
directeur was. Toen Tellegen 
directeur werd van Bouw- en 
Woningtoezicht in Amster-
dam, volgde Schaap hem op. 
Hij was directeur van 1901 
tot 1920 en ontwikkelde in 
die periode stedenbouwkun-
dige plannen voor o.a. het In-
dustrieterrein bij Het Broek, 
de Mussenbuurt en de Gei-
tenkamp (in 1919). Schaap 
had steeds meer kritiek op 
de        liberale beleidsplannen 
van de gemeente Arnhem, 
die naar zijn mening te veel 

ruimte wilde geven aan de 

particuliere bouwprojecten. 
In 1920 dient hij zijn ontslag 
in en richt dan het ingenieurs- 
en architectenbureau Schaap 
op. Het meest markante ge-
bouw dat dit bureau ont-
wierp, was het gebouw van 
de Arnhemse Courant aan 
het Eiland, in de stijl van 
de Amsterdamse school. 
Schaap overleed in Arnhem 
in 1933.
 
Nicolaas Antoni Becht was 
predikant van de Hervormde 
Gemeente in Arnhem van 
1912 tot aan zijn dood in 1934.  
Eerder was hij al van 1903 tot 
1907 predikant in de gemeente 
Kolderveen, en daarna, tot 
aan zijn beroeping in Arnhem, 
predikant te Loosduinen. 
Hij werd in 1877 geboren in 
Den Haag. In 1951 werd de 
Dominee Bechtlaan naar hem 
vernoemd.
In 1928 werd de Fokke Noord-
hoffstraat vernoemd naar de 
oprichter van woningbouw-
vereniging Patrimonium.
Patrimonium (betekenis: 
vaderlijk erfdeel) was in in 
1876 opgericht als Algemeen 
Nederlandsch Werklieden 
Verbond. Hieruit ontstonden 
in 1886 plaatselijke woning-
bouwverenigingen. Fokke 
Noordhoff was tevens raads-
lid van de gemeente Arnhem 
tot aan zijn dood in 1925. 
Lezers, die de redactie én 
wijkgenoten meer informatie 
over dominee Becht en Fokke 
Noordhoff kunnen geven, (of 
anderen, die nog niet aan bod 
zijn gekomen) nodigen wij 
van harte uit dit te doen!

redactie@geitenkampnet.nl

Ken uw straatnaam

W.F.C. Schaap

Met je beer naar de dokter!
Berendokter maakt knuffels beter op Dierendagmarkt

Woensdagmiddag 2 oktober, van 13.30 tot 17.00 uur, 
viert de Geitenkamp dierendag op het marktplein.

Dat gebeurt in een vijftiental 
kraampjes met een breed scala 
aan deelnemers. Het thema is 
educatie en dierenwelzijn. 
Wat heeft uw dier nodig voor 
een prettig leven? 
 
Dit jaar is het een beetje bij-
zonder: al jaren was het een 
wens van de organisatie om 
een beren- of poppendokter 
op onze markt hebben. En 
dat is dit jaar eindelijk gelukt. 
Dus kinderen, kom maar met 
je kapotte beer of speelgoed-
beest. De dokter gaat zijn best 
doen om ze allemaal beter te 
maken.
 
Voor vragen over hond of kat 
kun je terecht bij de honden- 
of katten gedragsadviseur.   
Ook kun je een halsband laten 
maken met de naam van je   
favoriete huisdier. 
Honing vind je bij de imkers, 
de PvdD vertelt je graag alles 

over de rechten van het dier en 
Aura komt met haar prachtige 
kraam vol leuke dierenspullen. 

De kinderen kunnen naar de 
wagen van het natuurcentrum 
Arnhem om met de dieren 
te knuffelen. Een team van 
Hersenwerk voor Honden 
zal de leukste hondenpuzzels         
demonstreren. 

De organisatie van de          
Dierendagmarkt is in handen 
van Erna van Wallene (AAI-
Arnhem), Ineke Visscher 
(De Poort) en John Blanken 
(John’s Dierenwereld).

De organisatie zoekt nog mensen die als vrijwilliger willen 
meehelpen om de dierendagmarkt tot een succes te maken. 

Meld je aan via dierendagmarkt@live.nl
Alle nieuwtjes over de dierendagmarkt vind je op de 

facebookpagina: Dierendagmarkt Geitenkamp.

FlexFriday in Gildenhuis 60
Vrijdag 27 september faciliteert het Gildenhuis60 een 
FlexFriday. Ondernemers kunnen dan de mogelijkheden 
van het Gildenhuis60 als werkplek ontdekken.

Nog niet voor iedere startende 
ondernemer zal het duidelijk 
zijn wat het Gildenhuis60 te 
bieden heeft. Om dat te ver-
anderen wordt er eens in de 
maand een FlexFriday geor-
ganiseerd. 
Vrijdag 27 september staat 
de eerstvolgende FlexFriday 
gepland. Op deze dag kunnen 
ondernemers voor € 15,00 het 
Gildenhuis leren kennen als 
een moderne, rustige werk-
plek, voorzien van WIFI én 
koffie en thee. Ook wordt er 
een heerlijke lunch gehouden 
en een netwerkwandeling ge-
geven. Kunst kijken kan ook, 
daar het Gildenhuis tevens 
werk van (lokale) kunstenaars 
exposeert. De creatieve uit-
straling die dit met zich mee-
brengt kan een inspiratiebron 

zijn. En als je toe bent aan een 
pauze kun je deze sinds deze 
zomer ook houden in de fraaie 
tuin, welke door Ecovrede en 
Anne-Marie Barkhuis is ont-
worpen en gerealiseerd.

Het Gildenhuis60 is een ont-
moetingsruimte voor (lokale) 
ondernemers waar mensen  
samenwerken en kennis delen. 
Iedere eerste maandag  van 
de maand van 14.00 tot 16.00  
staat Solidus ABC voor u 
klaar om vragen te beantwoor-
den over  financiën, en iedere 
donderdagmiddag is Wouter 
Oude Veldhuis namens 
Univé verzekeringen aanwe-
zig om al uw vragen over ver-
zekeringen te beantwoorden. 
Vragen over een testament? 
Iedere tweede donderdag van 
de maand is er van 19.30 tot 
21.30 een notaris aanwezig.

In het fraaie pand is nog een 
kantoorruimte te huur (zie 
foto). Heb je interesse? Neem 
dan contact op met Yvonne 
Bierings, tel 026-3712768



Tijdens een vooroverleg van 
De Vlindertuin en De Witte 
School over de invulling van 
de VSD-trajecten (Verlengde 
School Dagen) kwam bij bei-
de scholen de wens naar voren 
om een activiteit te ontwerpen 
waarin de kinderen op een 
speelse wijze met taal aan de 
slag gaan.  Al pratende ont-
stond zo het idee om een ‘Kids 
Nieuws Redactie‘ (KNR) 
te vormen. Afgesproken 
werd dat de nieuwsredactie 
gevormd zal worden door zes 
kinderen van de Vlindertuin 
en zes kinderen van De Witte 
School.

Door met kinderen van zowel 
De Witte School als de Vlin-
dertuin te werken ontstaat een 
interessant samenwerkings-
verband tussen de kinderen 
van beide scholen. Op beide 
scholen zal het kinderwerk 
langs komen om met de kin-
deren te praten over het plan 
omtrent de KNR. Kinderen 
die geïnteresseerd zijn kunnen 
een sollicitatiebrief maken en 
deze sturen aan de kinderwer-
ker. Deze zal dan samen met 
een redactielid van Op De 
Hoogte een selectie maken 

uit de solliciterende kinde-
ren.  Zij mogen vervolgens 
bepalen hoe het nieuws in de 
wijk Geitenkamp verslagen 
worden. Dit zal voornamelijk 

gebeuren in de wijkkrant Op 
De Hoogte, de plaatselijke 
krant van de wijken Geiten-
kamp, (Nieuw-) Monniken-
huizen en Arnhemse Allee. 
De krant heeft een behoorlijk 
grote oplage (4200) en heeft 
een grote leesdichtheid. Ze 
wordt gemaakt door een team 
van enthousiaste vrijwilligers. 
Omdat de jeugd het hart 
van de wijk is, gaat de Kids 
NieuwsRedactie samen met 
de redactie van Op De Hoogte 
twee  pagina’s vullen; ook de 
pagina hiernaast zal dus   ge-

wijd zijn aan nieuws door en 
over kinderen. En niet alleen 
het nieuws, ook tekeningen, 
strips en puzzels mogen door 
de kinderen op de pagina’s 

gezet worden. Immers, zij 
mogen bepalen hoe de pa-
gina eruit komt te zien. Ge-
durende de periode van het 
traject zal er 7 à 8 keer een 
krant verschijnen waarin de 
Kids Nieuws Redactie ruimte 
krijgt. 

Naast de samenwerking met 
ODH is er ook samenwerking 
gezocht met de Hoge School 
voor de Journalistiek.  Stu-
denten van deze school zul-
len de leden van de KNR 
begeleiden door middel van 

diverse workshops. Hierdoor 
kan de Kids Nieuws Redactie  
ook gebruik maken van hun 
netwerk en op deze manier 
mogelijk toegang krijgen tot 
bijvoorbeeld de regionale om-
roep. Maar de studenten zul-
len vooral de KNR bijstaan 
met handige tips. 
 
In samenwerking met Op De 
Hoogte en de Hoge School 
voor de journalistiek zal het 
kinderwerk een programma 
maken voor 19 bijeenkom-
sten.  Een keer per twee weken 
komen de kinderen bijeen 
om door middel van diverse 
workshops in een notendop 
het vak van journalist onder 
de knie krijgen. Dit komt 
neer op ongeveer twee bij-
eenkomsten per editie. De 
ene bijeenkomst zal derhalve 
in het teken staan van een 
workshop, in de andere kun-
nen de nieuwe verworven 
vaardigheden gebruikt worden 
voor het vullen van de pagina’s. 

De redactie van Op De Hoogte 
is erg enthousiast over dit idee 
en wenst de aanstaande Kids 
Nieuws Redactie veel succes 
en veel plezier toe.

Wie na de Hoogte 80-loop 
nog meer wil rennen, kan 
daarvoor op zondag 6 okto-
ber en zondag 3 november 
naar het Sonsbeekpark gaan. 
Daar worden dan hardloop-
activiteiten aangeboden onder 
de naam Parkkoers. Iedereen 
kan dan heerlijk en veilig ren-
nen en zo het park verkennen. 
Het is één van de initiatieven 
van Sportbedrijf Arnhem, 
die het komend schooljaar de 
Arnhemse schooljeugd warm 
wil laten lopen voor atletiek.
Bij de start van Parkkoers 
krijgt iedere deelnemer een 
stempelkaart. Je loopt van 
stempelpost naar stempelpost 
en aan het eind heb je een 
woord bij elkaar gelopen en 
ongemerkt 2,5 of 3 kilome-
ter afgelegd. Kinderen kun-
nen  alleen, maar ook samen 
met  hun ouders hardlopen. 

Start:Bezoekerscentrum 
tussen 11:00 en 12:00 uur. 
Deelname is gratis.

De ‘Kids Nieuws Redactie’ komt eraan!
In een nieuw schooljaar worden er steevast nieuwe ideeën naar voren gebracht. Dit jaar  ontstond het idee om een ‘Kids 
Nieuws Redactie’ te vormen. In samenwerking met Op De Hoogte gaan de kinderen twee pagina’s vullen.

Op woensdag 25 september 
2013 organiseren het Sport- 
en Spelwerk Geitenkamp van 
Sportbedrijf Arnhem en de 
Medewerker Buitenspelen 
van Stichting Rijnstad de 
zesde editie van de Hoogte 80 
loop. Het parcours van deze 
hardloopwedstrijd begint op 
de Burgemeester Bloemers-
weg, vervolgt zijn weg over de 
Monnikensteeg en de Zaslaan 
en eindigt vervolgens op de 
Burgermeester Bloemersweg, 
met start en finish op dezelfde 
plek.
 
De hardloopwedstrijd wordt 
georganiseerd in het kader 
van het project Run For Fun, 

een hardloopproject voor 
kinderen uit de Geitenkamp, 
(Nieuw) Monnikenhuizen en 
Arnhemse Allee. Het project 
wordt onder andere gefinanci-
eerd vanuit Kids in de Wijk, 
een wijkgebonden project met 
als een van de doelstellingen 
beweging en opvoedingson-
dersteuning voor kinderen en 
ouders.

Voor kinderen die mee willen 
doen is deelname gratis, 
volwassen betalen € 4,- per 
persoon, te betalen bij het 
ophalen van het startnum-
mer. Inschrijfformulieren 
zijn verkrijgbaar bij play-
ground de Rommelkist. 

Daarnaast kunnen kinderen 
zich tot maandag 23 september 
ook via de basisschool of in-
stelling in de wijk aanmelden, 
en kunnen volwassen zich te-
vens online aanmelden via 
www.sportinarnhem.nl

De inschrijfformulieren kun-
nen worden gestuurd naar 

Playground De Rommelkist
t.a.v. Dirk Leenders
of      Michiel de Boer
         Bontewetering 89
         6823 JC Arnhem

Meer informatie:
Dirk Leenders 06-26114266  
Michiel de Boer 06-53524949

6e editie Hoogte 80-loop in aantocht Parkkoers
Warm lopen voor atletiek

dinsdag:
Schoolplein Vlindertuin 

15.00-16.45

woensdag
Grasveld Larikshof

(t.o. De Witte School)
12.00-14.00

De Bakfiets

Waterdagen!
Ook dit jaar organiseerde Sport- en Spelwerk in de zomer 
de waterdagen. En net als ieder jaar was het een spetterend 
succes! Onderstaande foto’s spreken voor zich....



Zaterdag 5 oktober
10.00-20.00 Cursus Reiki (Droomfabriek)
17.30-20.00 Samen eten, MFC De Wetering kosten € 2,50

Colofon
‘Op De Hoogte’ is een onafhankelijk wijkblad voor de Geitenkamp, 
(Nieuw) Monnikenhuizen en Arnhemse Allee en verschijnt 9 keer per jaar.

Redactie: Ans van Elden, Mark Ormel, Marga van Rijswijk

Column: ‘Just Henry’

Ondersteuning vanuit Stichting Rijnstad: Rob Klingen

Teksten en foto’s: Redactie en ingezonden. 

Eindredactie en vormgeving: Mark Ormel

Advertentiebeheer: advertenties@geitenkampnet.nl

Financiëel beheer: Stichting De Rommelkist en Gemeente Arnhem

Druk: VDA-groep Arnhem

Oplage: 4.100

Informatie bezorging: JC ‘De Sperwer’ 026-4456603

Redactie-adres:  Gildenhuis 60
                          Schuttersbergplein 60
                          maandag, woensdag en vrijdag 13.00 tot 15.00
                          mail:  redactie@geitenkampnet.nl

‘Op De Hoogte’ wordt mogelijk gemaakt dankzij finaciële ondersteuning 
van het Wijkplatform.

Ingezonden brieven en artikelen zijn welkom en vallen onder verantwoordelijkheid 
van de schrijver. De redactie behoudt zich het recht voor stukken in te korten of te 
weigeren zonder opgaaf van reden. Anonieme brieven worden niet geplaatst, behalve 
in bijzondere situaties en op voorwaarde dat naam en adres bij de redactie bekend 
zijn. Ingezonden stukken maximaal 150 woorden. 

Inzenden
stukken, 

aankondigingen 
en reacties 

Op De Hoogte
vóór 20-9-2013

Woorden: 
max. 200 

Foto’s: .jpg of .pdf

min. 500 kb.

Sturen naar:

redactie@
geitenkampnet.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!

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

Donderdag 12 september
10.30-11.30 Koffie & thee uurtje (SWOA)
12.30-16.30 Inloop Univé verzekeringen (Gildenhuis 60) 
13.30-15.30 Sjoelen (SWOA) 
14.00-16.00 Spreekuur STIP-ggz & Vertrouwenspersonen
                      Huiselijk Geweld (Droomfabriek) 
19.30-21-30 Inloopspreekuur notaris (Gildenhuis 60)

Activiteiten
Playground De Rommelkist

maandag
10.00-10.30 Ouder en peutergym; tot 2,5 jaar vooraf opgeven
                    In samenwerking met Stichting Rijnstad
16.00-17.00 Run For Fun; 8-12 jr; De Rommelkist (vol)

dinsdag
16.00-17.00 Voetbal; 8-12 jaar; De Rommelkist
17.00-18.00 Voetbal; 13-15 jaar; De Rommelkist
19.00-20.00 Pilates; 18 +;  MFC De Wetering; 
                    € 10,- (10-strippenkaart)
                    In samenwerking met Budasport Arnhem

woensdag
14.00-16.00 Wijkinstuif; 4-12 jaar; MFC De Wetering /
                    De Rommelkist; € 0,50
                    In samenwerking met Stichting Rijnstad
17.30-19.30 Sport- en spelluitleen; 4-12 jr; De Rommelkist
19.30-21.00 Sportuurtje 55+; MFC De Wetering; € 1,00

donderdag
16.00-17.00 Beeball; De Rommelkist

vrijdag
16.00-17.00 Tennis; 7-12 jaar; De Rommelkist

zaterdag
13.00-17.00 Speluitleen; 4-12 jr; Playground De Rommelkist

Wijzigingen in programma voorbehouden.

Openingstijden Playground De Rommelkist:
maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 21.00 uur
zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur
zondag gesloten

meer informatie: Dirk Leenders, 06-26114266,

alle activiteiten zijn gratis, tenzij anders vermeld

Vrijdag 13 september
14.00-16.00 Spelmiddag inclusief koffie/thee (SWOA)
Zaterdag 14 september
10.00-17.00 Geitenkamp Gildenweekend, Marktplein
Maandag 16 september
13.00 uur:     Biljarten (SWOA)
14.00-16.00  Creatief De Wetering (SWOA); vergoeding € 2,50
19.30-22.00  Perfect in Balans, Workshop Medicatie cirkel  
                     en pendelen (Droomfabriek)
Dinsdag 17 september
  9.30-12.00 Creatief en koffie (SWOA)
10.00-11.45 Zangkoor (SWOA)
14.00-16.00 Teken- en schilderclub (SWOA)
Woensdag 18 september
10.30-11.30 De Taaltafel (Rijnstad); MFC De Wetering
18.45-19.45 Yoga (SWOA)
Donderdag 19 september
10.30-11.30 Koffie & thee uurtje (SWOA)
12.30-16.30 Inloop Univé verzekeringen (Gildenhuis 60) 
13.30-15.30 Sjoelen (SWOA)
14.00-16.00 Spreekuur STIP-ggz & Vertrouwenspersonen
                     Huiselijk Geweld (Droomfabriek)
Vrijdag 20 september
14.00-16.00 uur Bingo (SWOA)
Zaterdag 21 september
11.00-13.30 Kinderkledingbeurs (Kidsbeurs) 
                    Opstandingskerk, Rosendaalseweg 505
Maandag 23 september
13.00 uur:  Biljarten (SWOA)
14.00-16.00 Creatief De Wetering (SWOA) vergoeding € 2,50
19.30-22.00 Perfect in Balans, Workshop voederhuisje 
                   voor vogels maken (Droomfabriek)
Dinsdag 24 september
  9.30-12.00 Creatief en koffie (SWOA)
10.00-11.45 Zangkoor (SWOA)
14.00-16.00 Teken- en schilderclub (SWOA)
Woensdag 25 september
10.30-11.30 De Taaltafel (Rijnstad)
18.45-19.45 Yoga (SWOA)
Hoogte 80 Loop, Start Burgemeester Bloemersweg
                             tijd wordt bekendgemaakt
Donderdag 26 september
10.30-11.30 Koffie & thee uurtje (SWOA)
12.30-16.30 Inloop Univé verzekeringen (Gildenhuis 60) 
13.30-15.30 Sjoelen (SWOA)
14.00-16.00 Spreekuur STIP-ggz & Vertrouwenspersonen
                     Huiselijk Geweld (Droomfabriek)
Vrijdag 27 september
  9.00-16.30 FlexFriday (Gildenhuis 60)
14.00-16.00 Dubbeltjesbingo (SWOA)
16.00-20.00 Kunst op het plein; Marktplein

Zondag 29 september
13.00           Kruidengeneeskunde, start cursus (Droomfabriek)
14.00-16.00 Dansmiddag met bingo (SWOA)
Maandag 30 september
13.00 uur:     Biljarten (SWOA)
14.00-16.00  Creatief De Wetering (SWOA); vergoeding € 2,50
19.30-22.00  Perfect in Balans, Oriëntatie dansen
                      (Droomfabriek)
Dinsdag 1 oktober
  9.30-12.00 Creatief en koffie (SWOA)
10.00-11.45 Zangkoor (SWOA)
14.00-16.00 Teken- en schilderclub (SWOA)
14.00-16.00 Cursus Bloemschikken (SWOA) 
                      (vergoeding € 6,50)
Woensdag 2 oktober
10.30-11.30 De Taaltafel (Rijnstad); MFC De Wetering
13.30-17.30 Dierendagmarkt, Marktplein
18.45-19.45 Yoga (SWOA)
Donderdag 3 oktober
  9.30-11.00 Workshop Tai Chi (STIP-ggz/VHG 
                      ism Droomfabriek); MFC De Wetering
10.30-11.30 Koffie & thee uurtje (SWOA)
12.30-16.30 Inloop Univé verzekeringen (Gildenhuis 60)
13.30-15.30 Sjoelen (SWOA)
14.00-16.00 Spreekuur STIP-ggz & Vertrouwenspersonen 
                       Huiselijk Geweld (Droomfabriek)

Zondag 6 oktober
11.00-12.00 Parkkoers, Sonsbeekpark
Maandag 7 oktober
13.00 uur:  Biljarten (SWOA)
14.00-16.00 Creatief De Wetering (SWOA) vergoeding € 2,50
19.30-22.00 Perfect in Balans (Droomfabriek)
Dinsdag 8 oktober
  9.30-12.00 Creatief en koffie (SWOA)
10.00-11.45 Zangkoor (SWOA)
14.00-16.00 Teken- en schilderclub (SWOA)

Woensdag 9 oktober
10.30-11.30 De Taaltafel (Rijnstad)
18.45-19.45 Yoga (SWOA)
19.30-21.30 Breek de Week: Sieraden maken (Droomfabriek)
Donderdag 10 oktober
10.30-11.30 Koffie & thee uurtje (SWOA)
12.30-16.30 Inloop Univé verzekeringen (Gildenhuis 60) 
13.30-15.30 Sjoelen (SWOA)
14.00-16.00 Spreekuur STIP-ggz & Vertrouwenspersonen
                     Huiselijk Geweld (Droomfabriek)
19.30            Deelnemersbijeenkomst Kamp & Geit, 
                      MFC De Wetering

De activiteiten van SWOA en de activiteiten van De Droomfabriek 
vinden plaats in MFC De Wetering, Bontewetering 89. 

Het Gildenhuis60 houdt haar activiteiten in het gelijknamige 
pand aan het Schuttersbergplein 60.

Jongerencentrum De Sperwer 
is woensdag-, donderdag- en 
vrijdagmiddag geopend van 
14.00 tot 17.00. Op woensdag-
avond en donderdagavond is 
er clubavond van 18.30-21.30.

Op woensdagavond is er een 
Girls Only voor meiden van 
10 tot en met 12 jaar. Geza-
menlijk worden er dan leuke 
dingen ondernomen. Je kunt 
elke week aanschuiven.         
De kosten zijn €1,- per keer. 
Iedere woensdag en donderdag 
kunnen tieners en jongeren 
onder begeleiding koken in de 
Sperwer. Het kost €2,-, opgave 
op de dag zelf tot 15.00 u. 
Maximaal.12 personen .


