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Op De HOOgte 
De jaarlijkse kunstenaarsmarkt Kunst op het plein kende dit jaar een gezellige en drukbezochte editie. 
Lokale kunstenaars presenteerden zichzelf en hun werk in een gezellige ambiance.

Kunst op het plein is al jaren 
een vertrouwd begrip op de 
Geitenkamp. Terecht, want 
ieder jaar blijkt weer hoeveel 
kunstzinnig talent er op de 
Geitenkamp rondloopt. Jong 
en oud lieten dit jaar van zich 
horen én zien. 

Met een prachtige nazomers 
dag, een groot deelnemers-
veld, een heuse boekenmarkt 
en een loterij met leuke prij-
zen waren de ingrediënten 
voor een gezellige en knusse 
vrijdagmiddag ruimschoots 
aanwezig. Op het marktplein 
werden de vele kraampjes 
bemand door de vele lokale 
kunstenaars, die de vruchten 
van hun werk met de wijkbe-
woners wilden delen. Of het 
nu ging om kunstenaars die 
in afzondering en stilte, uren, 
dagen misschien zelfs weken 

met hun kunstwerk bezig zijn 
geweest, of om de vruchten 
van een creatieve ochtend of 
middag bij SWOA; het was  
allemaal te zien op de sfeer-
volle kunstmarkt en alles 
was even verbazingwekkend 
mooi. 

Er was uiteraard ook aandacht 
voor andere kunstvormen. 
Bronsgieter Jeroen Sistermans 
etaleerde wat je met brons  
kunt doen, fotografe Elly 
Elshorst stond klaar om u op 
unieke wijze te portretteren 
en de geduldige kunst van 
mozaïek werd door verschil-
lende kunstenaars beoefend. 
Hierbij wordt een grotere  af-
beelding gemaakt door kleine  
gekleurde stukjes aardewerk 
op een vlakke achtergrond te 
bevestigen. Het resultaat was 
verbluffend om te zien. 

Vermeldenswaardig was ook 
de kunst van dhr. Boot, voor-
heen werkzaam bij de marine 
en derhalve nu bewoner van 
Bronbeek, die zijn zelfge-
maakte lampen en van touw 
gevlochten matten liet zien. 

Het artistiek talent van de 
jongeren werd zichtbaar door 
een voorstelling van Circus 
op de bult. De jonge circus-
kunstenaars maakten indruk 
met hun acrobatische vaar-
digheden en trakteerden de 
toeschouwers op een leuke 
voorstelling. 

Voor de ontspanning was 
goed gezorgd. Bij het podium 
waren ligstoelen geplaatst. 
Menig wijkbewoner maakte 
hiervan gebruik om onder het 
genot van traditionele Ierse 
muziek even te ontspannen na 
een drukke werkweek. Een 
accordeoniste liet van zich ho-
ren en het koor De Late Stem 
bracht met verve een speciaal 
voor de kunstmarkt geselec-
teerd repertoire, waarin het 
thema waarvoor dit jaar werd 
gekozen, Hollandse Meesters, 
goed naar voren kwam. 
De innerlijke mens kon ver-
wend worden met de kook-
kunsten die door enkele 
wijkbewoners werden aange-
boden. 

Nieuw dit jaar was de tweede-
hands boekenmarkt. Maanden 
geleden werd de oproep ge-
daan aan de Geitenkampers 
om tweedehands boeken in 
te leveren ten behoeve van 
deze boekenmarkt. Aan deze 
oproep is massaal gehoor ge-
geven, wat leidde tot een ge-
varieerd aanbod van oude en 
nieuwe titels.
De boekenmarkt bleek een 
groot succes. Veel mensen 
maakten van de gelegenheid 
gebruikt om gewoon lekker 
te neuzen. Niet zelden werd 
dat éne boek gevonden, waar 
men al jarenlang naar op zoek 
was en dat nu ineens op deze 
boekenmarkt bleek te liggen. 
Voor kleine prijzen waren 
grote namen te koop, en menig 
bezoeker ging wel met één of 
meerdere boeken naar huis.

Direct naast de boekenmarkt 
stond een schrijverstent. Hier 
zouden de lokale auteurs 
Ferdy Damhuis, Jaap Duijn, 
Angela van de Ven en Maaike 
Kuyvenhoven elkaar in duo’s 
interviewen.

Knusse kunst op het Marktplein

De boekenmarkt bleek een ware publiekstrekker

De fraaie maskers van bronsgieter Jeroen Sistermans

Lees verder 
op pagina 3: 

Openhartige schrijvers 
interviewen elkaar

Nog een container! Daar wil 
ik toch wat op gezegd heb-
ben voordat een blikbak en 
glasbak bij elke benedenwo-
ning de collectie compleet 
komen maken. Het kiezen 
voor een one-size-fits-all 
container is niet eens duur-
zaam te noemen, omdat het 
geen rekening houdt met de 
afvalproductie ter locatie. Ik 
wil het maar even meegeven 
met de stelligheid die  eigen 
is aan het karakter van een 
column. 
Al moet ik zeggen, de col-
lectie containers voor de 
gescheiden afvalinzameling 
helpt wel mee aan de par-
ticipatiesamenleving. ‘Hé, 
buurman, mijn container is 
vol, heb jij nog ruimte?’ En 
de buur met een eenpersoons 
huishouden roept: ‘Ja hoor, 
met het oud papier en karton 
dat ik produceer,  krijg ik de 
container hooguit twee keer 
per jaar vol’. De introduc-
tie van de groene container 
heeft in deze buurt bijna 

voor een soort uitwisse-
lingsprogramma gezorgd, 
wanneer de hagen en heg-
gen weer geknipt moeten 
worden. Misschien gebeurt 
hetzelfde met de container 
met het blauwe deksel voor 
al het oud papier en karton. 
Behalve de melkpakken. 

Voor post van de overheid 
houd ik mijn persoonlijke 
oplossing. Het plezier dat ik 
heb wanneer ik daarmee op 
de winteravonden de alles-
brander aansteek, laat ik mij 
niet afpakken, omdat er op 
een andere manier geschei-
den ingezameld moet wor-
den. Stil protest. De wijk die 
voor de wijk het oud papier 
en karton verzamelt en de 
opbrengsten weer in de wijk 
investeert, zoals al werd 
gedaan voordat de eerste 
kritische milieuvraag werd 
gesteld en het hip werd om 
groen te doen, dát is beter 
voor het milieu, maar dan in 
een bredere betekenis. 

Just Henry

Column

                       

026-4424910 |  boerma-arnhem.nl

Rail- en trekstangen 
cadeau

bij aanschaf gordijnen

De zesde editie van de Hoogte 80-loop bracht ongekend veel 
kinderen en volwassen in beweging. Verslag hiervan op pag. 6.



Afhaaldatum plastic

Het museum speelt daar-
bij waar mogelijk in op het 
thema van de Maand van de 
geschiedenis Vorst en volk. In 
de Week van de koloniale ge-
schiedenis biedt het in samen-
werking met andere instel-
lingen een reeks activiteiten 
rond de relatie tussen vorst en 
volk in koloniale context. 
Toen het Koninkrijk der     
Nederlanden in 1816 zijn 
overzeese gebieden in de Oost 
terugkreeg van de Engelsen 

kwam de kolonie onder het 
gezag van de koning. In   som-
mige delen van de koloniale 
samenleving in Indië ontwik-
kelde zich een ware verering 
van Oranjevorsten.
Nu nog getuigen voorwerpen 
in de collectie en de exposities 
van Museum Bronbeek van de 
aanhankelijkheid van de be-
volking en van de bemoeienis 
van de koning met de kolonie. 
Toch heeft in de gehele kolo-
niale geschiedenis nooit enig 

regerend Nederlands vorst 
Nederlands-Indië bezocht. 
Alle gekoloniseerde volken 
in Indië bleven wel hun eigen 
(inheemse) vorst eren, naast 
de vorst in ‘het vaderland’. 
Tijdens de Tweede Wereld-
oorlog werd de vorstin een 
symbool van verzet tegen de 
Japanse bezetting, maar voor 
de republikeinen werd die-
zelfde vorstin een symbool 
van onderdrukking in de     
periode 1945-1950. 

Het programma van de Week 
van de koloniale geschiedenis 
omvat onder meer lezingen 
door John Jansen van Galen, 
Anoek Steketee & Arnold 
van Bruggen, Herman Keppy, 
Madelon Djajadiningrat, John 
van den Broek, Femmy Fijten 
en Jos Janssen. Ook staan 
workshops rond gamelanmu-
ziek en het Javaanse wajang-
spel op het programma. De 
Stichting Moluks Historisch 
Museum organiseert tafel-
gesprekken over de relatie 
tussen koningshuis en Mo-
lukkers. Het Indisch Herinne-
ringscentrum verzorgt films 
over Indische Nederlanders 
in relatie tot het koningshuis. 
Dorette Schootemeijer geeft 
een presentatie over de ‘Indi-
sche’ films uit de collectie van 
het Nederlands Filmmuseum. 

Museum Bronbeek brengt koloniale geschiedenis in beeld
Koloniale geschiedenis is een onderbelicht, maar wezenlijk onderdeel van onze vaderlandse geschiedenis. 
Daarom geeft museum Bronbeek voor het tweede achtereenvolgende jaar een week lang extra aandacht 
aan Nederlands-Indië in de ‘Week van de koloniale geschiedenis’ van 13 t/m 19 oktober.

‘Het vertrek van de vorstelijken stoet vanuit de HamaganganPoort’ op Java, 1930 (Museum Bronbeek)

Wat: Week van de koloniale 
geschiedenis

Waar: Museum Bronbeek
Wanneer: 13 t/m 19 oktober

10.00-17.00 uur
19 oktober vrij entree i.v.m. 

Gelderse Museumdag
Meer info:

www.maandvandegeschiedenis.nl

Rondkomen met een minimuminkomen is moeilijk. 
Maar wist u dat u dat inkomen kunt verhogen? Daar 
zijn allerlei regelingen voor. De Formulierenbrigade 
kent ze allemaal. Het gaat bijvoorbeeld om toeslagen, 
kwijtschelding van lasten en teruggave van belasting-
geld. Laat dit geld niet liggen en maak gebruik van de 
voorzieningen die er voor u zijn. 

Steeds meer mensen moeten 
rondkomen met weinig geld. 
Maar wellicht is dat niet al-
tijd nodig. Er zijn tal van               
regelingen voor mensen met 
een minimuminkomen die het 
inkomen enigszins kunnen 
opschroeven. Sommigen van 
deze regelingen, zoals de 
huurtoeslag en de zorgtoeslag, 
zijn bij de meeste mensen wel 
bekend, maar veel regelin-
gen zijn nog niet bij iedereen     
bekend. Vaak vinden mensen 
het ook lastig om een be-
paalde toelage aan te vragen, 
omdat de voorwaarden waar-
aan je moet voldoen niet altijd 
even duidelijk zijn.

De Formulierenbrigade kan 
hulp bieden. Op afspraak 
gaan ze bij de mensen thuis op 
bezoek en wordt er gekeken of  
van alle financiële regelingen 
gebruik gemaakt wordt. 
Vervolgens wordt er gekeken 
naar huur, zorgpremie en be-
lastingen. Daarna wordt in 
kaart gebracht welke voor-
zieningen van toepassing zijn 
en welke formulieren daar-
bij ingevuld moeten worden. 

Hierbij helpt de Formulieren-
brigade.
 
Bij veel huishoudens heeft het 
inschakelen van de Formu-
lierenbrigade een welkome 
aanvulling opgeleverd. Vorig 
jaar leverde het gemiddeld per 
huishouden een inkomsten-
verhoging van ruim €800,00 
op.

De Formulierenbrigade is een 
gratis service. Zij is bedoeld 
voor alle Arnhemmers met 
een minimum inkomen.

Is er nog geld voor het Hoogte 80 festival? Hoe gaan we de 
braderie bekostigen? Kunnen nieuwe projecten nog wel   
uitgevoerd worden? Deze en andere vragen worden steeds 
actueler nu de gemeente minder geld te besteden heeft. 

Het zal niemand ontgaan 
zijn, het is crisis in Neder-
land. De overheid trekt zich 
steeds meer terug, waardoor 
gemeenten minder geld te 
besteden hebben. Ook op 
wijkniveau wordt dit steeds 
voelbaarder. Nu al moeten veel 
aanvragen noodgedwongen 
afgewezen worden wegens ge-
brek aan geld. Ook het vinden 
van sponsoren is in het huidig 
economisch klimaat niet ge-
makkelijk. De verwachting 
is niet dat dit in de toekomst 
anders zal verlopen. 

Nieuwe uitdagingen zorgen 
voor nieuwe oplossingen. In 
het digitale tijdperk, waarin 
de sociale media een belang-
rijke rol zijn gaan spelen, ligt 
het dan ook voor de hand dat 
het internet hierbij helpt. 

Om te voorkomen dat mooie 
initiatieven door geldgebrek 
niet verder komen dan een 
idee in iemands hoofd, is op 14 
september het crowdfunding-
platform Geeferom van start 
gegaan. Crowdfunding is een 
manier van geld inzamelen 
waarbij het publiek kan mee-
betalen aan een project of ac-
tiviteit. Bij Geeferom kunnen 
projecten uit Arnhem en om-
trek aangemeld worden waar-
aan mensen vervolgens geld 
kunnen doneren.
Heb jij een leuk idee voor de 
buurt, maar geen geld? Zet 
dan je project op Geeferom! Je 
kunt dit eenvoudig zelf doen, 
maar je kunt ook mailen naar 
info@geeferom.nl voor meer 
informatie of hulp.
Zoek steun en geef steun via 
www.geeferom.nl 

Meer weten?
www.rijnstad.nl/formulierenbrigade

Aanmelden:
T: (026) 3127996

E: formulierenbrigade@rijnstad.nl
Aanmelden per formulier kan ook (via de website)

Hulp bij laag inkomen Crowdfunding heeft de toekomst

Wordt het Hoogte 80-festival in de toekomst mede door uw    
donatie mogelijk gemaakt?

maandag 4 november

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

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



Elke keer als het eerste duo, 
Angela van de Ven en Ferry 
Damhuis, van start wilde 
gaan was echter net het koor 
De Late Stem aan de beurt 
voor een optreden of kwam de 
accordeoniste een prachtige 
serenade brengen. Toch bleef 
de sfeer in de tent ook na ruim 
een uur vertraging nog steeds 
ontspannen. Er werden naar 
hartelust pikante, pijnlijke 
of positieve ervaringen met 
elkaar uitgewisseld. Toen 
coach ‘ik noem mezelf geen 
schrijver’ Ferry dan eindelijk 
Angela kon gaan interviewen, 
zat ook het volgende duo 
Maaike Kuyvenhoven en Jaap 
Duijn al in de startblokken. 
Ferry, auteur van een boekje 
vol levenswijsheden, wist 
het indrukwekkende verhaal 
van Angela mooi in banen te 
leiden. Zij vertelde over het 
moeilijke traject dat zij en 
haar familie aflegden nadat ze 
een halfzijdige verlamming 
opliep. Angela is inmiddels 
al weer zo goed hersteld dat 
u haar gewoon wandelend op 
straat kunt tegenkomen, ter-
wijl zij anderhalf jaar geleden 
nog in een rolstoel zat. Het 
heeft haar leven en kijk op het 
leven op zo’n positieve manier 
veranderd dat zij haar erva-
ringen graag wilde vastleggen 
in een boek.
Maaike Kuyvenhoven en Jaap 
Duijn, de auteur van een op de 
Geitenkamp veel besproken 
erotische roman, raakten met 

elkaar in gesprek over het ou-
derschap. Maaike had daarbij 
steun van haar co-auteur en 
één van de moeders die hebben 
meegewerkt aan het boek over 
hedendaags moederschap. 
Daarin laat zij aan de hand van 
21 interviews zien dat de in-
vulling van het moederschap 
in één generatie drastisch 
veranderd is. ‘Waar zijn de 
vaders?’, vroeg Jaap zich 
af en vertelde over zijn niet             
altijd vrolijk stemmende er-
varingen als vader. Ook Ferry 
mengde zich in het gesprek 
met verhalen over zijn jeugd 
en zijn vaderschap. Het ge-
plande dubbelinterview werd 
zo een groepsgesprek waar de 
aangeschoven luisteraars, he-
laas maar een handjevol, vol-
op van genoten. Vier heel ver-
schillende schrijvers met heel 
verschillende thema’s waren 
nog lang aan de praat, terwijl 
het langzaam donkerder en 
kouder werd en de beeldende 
kunstenaars al hun kramen 
begonnen af te breken. 

Wie deze gebeurtenis ge-
mist heeft kan gelukkig voor 
de boeken nog terecht in de 
boekhandel. Daar zijn ook de 
boeken te vinden van de an-
dere schrijvers die onze wijk 
rijk is.
 
Het mooie weer, de kunste-
naars, de gezelligheid en de 
boekenmarkt heeft veel be-
woners ertoe verleid naar de 

kunstmarkt te komen. Hier-
door werd het een gezellige 
en knusse bijeenkomst. Veel 
mensen kwamen elkaar on-
verwachts tegen, er ontston-
den spontane gesprekken 
tussen bekenden en onbe-
kenden en iedereen was goed 
geluimd. De kunstmarkt is 
een waar wijkfeest geworden, 
waar iedereen met plezier op 
terugkijkt. Ineke Visscher, 
die dit samen met Kunstbe-
drijf Arnhem en een aantal 
enthousiaste vrijwilligers or-
ganiseerde, is dan ook erg blij 
met de hoge opkomst.

Openhartige schrijvers interviewen elkaar

Presentatie project  Monnikenhuizen

Ineke Visscher

vervolg van voorpagina

In de vorige wijkkrant hebben 
we uitvoerig verslag gedaan 
van het project Daadkracht in 
Monnikenhuizen. 
Op zaterdag 12 oktober vindt 
de presentatie van dit project  
plaats in het IKC Bosnjak aan 
de Sperwerstraat 57. 
Geïnteresserde wijkbewoners 
kunnen zich laten informeren  
over de resultaten van de eer-
der gehouden wijkênquetes en 
duidelijkheid krijgen over het 
verdere verloop van het pro-
ject. Elkaar ontmoeten en sa-
men activiteiten ondernemen 
speelt hierbij een grote rol. 

De presentatie zal o.a. gehou-
den worden door vrijwilliger 
Michiel van der Molen. 
Michiel heeft al ervaring met 
activiteiten organiseren waar-
bij de ontmoeting centraal 
staat. Hij is medeorganisator  
van de activiteit Samen eten, 
waarbij wijkbewoners voor 
een klein bedrag iedere eerste 
zaterdag van de maand in 
MFC De Wetering samen 
een maaltijd kunnen nuttigen.

Meer weten over het nieuwe 
project? Kom op 12 oktober 
naar het Bosjnak Centrum.

Aanmelden voor de presentatie 
kan via irutgers@swoa.nl
of per telefoon: 026-3772027 
of 026-3772023.

Michiel van der Molen

Op 3 september vond er een evaluatie plaats van de Kwartiertafel binnen het MFC de We-
tering. De Kwartiertafel is een samenwerkingsverband van vrijwilligers en professionals.

Voor de evaluatie van start 
ging kregen vertegenwoordi-
gers van enkele professionele 
en informele steun- en zorgor-

ganisaties de gelegenheid iets 
te vertellen over hun activi-
teiten in het MFC, waaronder 
SWOA, Rijnstad participatie-
werk, het activeringsteam en 
de Droomfabriek. Alle activi-
teiten in het MFC en daarom-
heen zijn in kaart gebracht.
Een ervaringsdeskundige is 
namens STIP-GGz en Vitale 
Verbindingen tevens aange-
sloten bij de Kwartiertafel, 
waardoor weer een link met de 
Droomfabriek wordt gelegd. 

Op 26 februari jl. is de           
samenwerking tussen de vier 
zorgorganisaties en Rijnstad 
officieel onderstreept en is 

de nieuwe structuur van het 
wijkgericht kwartiermaken 
gestart. In juni is er een tus-
senevaluatie geweest. 

De samenwerking is ontstaan 
vanuit de behoefte over de 
grenzen van de eigen orga-
nisatie heen te kijken en het 
sociaal netwerk van wijkbe-
woners die dat nodig hebben 
te vergroten. Daarbij speelt de 
behoefte van wijkbewoners 
met fysieke, psychische of 
andere beperkingen die graag 
willen deelnemen aan het leven 
en de activiteiten in de wijk, 
waar in samenspraak beter op 
ingespeeld kan worden.  
Het doel van de Kwartier-
tafel is het versterken van 
de cohesie in de wijk, d.w.z. 
meer onderlinge acceptatie 
en meer samenredzaamheid. 

Daarvoor wil men professi-
onals en vrijwillige coaches/ 
ervaringsdeskundigen meer 
stimuleren tot onderlinge uit-
wisseling en ondersteuning. 
Concreet betekent dit dat de 
deelnemers aan de Kwartier-
tafel wijkbewoners beter kun-
nen ondersteunen bij de hulp-
vraag waar ze mee komen, 
maar ook wie die hulp het 
beste kan bieden. 
Professionals, zowel betaald 
als vrijwillig, worden nadruk-
kelijk uitgenodigd om deel te 
nemen aan de Kwartiertafel.

De Kwartiertafel is al in een 
aantal wijken actief, te weten: 
Schuytgraaf/ Elderveld, de 
Laar/ Rijkerswoerd, Centrum 
e.o., Malburgen, Vredenburg/ 
Kronenburg en Klarendal/ St. 
Marten/ Geitenkamp. 
De organisaties die deelne-
men aan de kwartiertafel zijn 
onder andere: Rijnstad, MEE-
Geldersepoort, Siza, SWOA, 
Thuiszorg, RIBW  en de Drie-
stroom. 
Ook de vrijwilligersprojec-
ten van STIP-GGz en Vitale    
Verbindingen zijn nauw be-
trokken bij de Kwartiertafel.

Kwartiertafel verbindt de wijk

Meer weten?
Neem contact op met 

Alex Smits
a.smits@rijnstad.nl

Reloved legt momenten vast

Er is een nieuwe fotostudio 
aanwezig in de wijk. In het 
pand waar vroeger SWOA 
was gehuisvest, heeft Elly 
Elshof haar onderneming   
Reloved gevestigd. 

Elly Elshof woont sinds 2007 
in de wijk. Ze is al 8 jaar actief 
als fotografe. Eerder werkte 
ze in loondienst, maar tegen-
woordig is ze als zelfstandig 
fotografe bezig. In maart van 
dit jaar is ze met haar foto-
studio Reloved begonnen, 
waar mensen op afspraak 
langs kunnen komen voor een 
fotoshoot. Ook beschikt Elly 
over een mobiele fotostudio, 
waarmee ze desgewenst bij u 
thuis kan  komen. 

In haar werk stelt Elly zich 
persoonlijk en betrokken op. 
Voor eigen ideeën en inbreng 
staat ze altijd open. Het maakt 
voor haar het werk alleen 
maar leuker en afwisselender. 
Iedereen is immers anders en 
een ieder komt met andere 
wensen.

Elly legt zich vooral toe op 
kinderfotografie en bedrijfs- 
en productfotografie. Maar 
ook voor andere gedenkwaar-
dige momenten, zoals een kin-
derfeestje, een geboorte of een 
trouwfeest is ze beschikbaar. 
Ook is het mogelijk om af-
drukken op niet gebruikelijke 
materialen te krijgen, zoals 
aluminium of hout.

Elly is tevens op andere fronten 
actief. De afgelopen tijd pre-
senteerde ze zichzelf o.a. tij-
dens Kunst op het plein en 
Hand Made in Arnhem, waar 
ze met veel enthousiasme de 
liefde voor haar vak liet zien 
door de bezoekers op de ge-
voelige plaat te vereeuwigen.

Op zaterdag 26 oktober 
organiseert ze vanuit de 
Droomfabriek de wandel-
tocht Op stap met de foto-
graaf. Samen met Elly kun 
je dan een wandeling maken, 
waarbij zij allerlei nuttige en 
handige tips voor het maken 
van een goede foto geeft. En 
op zaterdag 2 november is er 
van 10.00 tot 16.00 een open 
dag in haar studio aan de  
Willem Beijerstraat 13.
U bent van harte welkom!

Elly Elshof houdt open dag met fotostudio in voormalig buurtcentrum

Wat: Op stap met de fotograaf
Waar: De Droomfabriek, MFC De Wetering

Wanneer: 26 oktober; 10.30 uur; € 5,00
Inschrijven (voor 23 oktober): 

www.droomfabriekgeitenkamp@hotmail.com

Elly Elshof achter de camera

Wat: Open dag Fotostudio Reloved
Waar: Willem Beijerstraat 13

Wanneer: 2 november, 10.00-16.00
Meer info: www.reloved.nl



Een tuinhuis vol muziek
De voorbereidingen voor het project Kamp & Geit, dat van 14 tot en met 17 november in 
deze wijk gehouden wordt, zijn in volle gang. Onder de enthousiaste deelnemers bevindt 
zich Margreet Dijkman, die dit jaar is begonnen met muziekles te geven aan kinderen.

‘We zijn al druk bezig met de 
repetities’, vertelt Margreet 
Dijkman, die haar tuinhuis 
heeft aangeboden als een 
van de locaties voor dit pro-
ject. Samen met Stefan Papp 
zal zij één van de 15 scènes 
neerzetten. ‘Stefan zal de rol 
van verteler op zich nemen, 
terwijl wij onszelf begeleiden 
met muziek.’ 
Margreet heeft in haar tuin 
een gezellige muziekkamer 
ingericht waar zij repeteert 
met de band Easnadh, die  
Ierse folkmuziek brengt. 

Ook geeft zij daar les aan kin-
deren. Ze heeft conservatori-
um Blokfluit en Schoolmuziek 
gedaan (en gehaald), en heeft 
daarna muziektherapie gestu-
deerd. Begin dit jaar is ze een        
muziekschooltje begonnen, 
De Fluiterij genaamd, waar 
volwassenen én kinderen voor 
een zacht prijsje muziekles 
kunnen krijgen.  Werken met 
kinderen vindt Margreet erg 
fijn. ‘Volwassenen komen 
hier om te leren’, zegt ze, 
‘kinderen daarentegen komen 
vooral om te ontdekken’.

Meer weten? Kom langs bij 
De Fluiterij, Zaslaan 42. 
Bellen kan ook, tel.nr:
06-40335126 of per mail:
dijkman.m@hotmail.com

Een geconcentreerde Margreet oefent in de muziekkamer

Wanneer: 
Donderdag 14 november, 
vrijdag 15 november en 
zaterdag 16 november om 
19.30 uur. 
Zondag 17 november om 
14.00 uur
Start : MFC De Wetering

Kaartjes: € 10,00; 
bewoners v. d. Geitenkamp 
betalen € 4,00; wijkbewoners 
met een Gelrepas € 2,00

Voor het laatste nieuws:
www.kampengeit.nl

Professionele zorg 
bij u thuis
STMG, altijd dichtbij!

stichting
thuiszorg
midden-gelderland

Kijk op www.stmg.nl 
of bel met de Klantenservice (026) 376 22 22

Professionele zorg 
bij u thuis
STMG, altijd dichtbij!

stichting
thuiszorg
midden-gelderland

Kijk op www.stmg.nl 
of bel met de Klantenservice (026) 376 22 22

De straatnamen aan de     
Arnhemse Allee zijn veelal 
afgeleid van bomennamen, 
maar als we beginnen aan 
de doorgaande weg vanaf de 
Rozendaalseweg, is er al een 
uitzondering: de Moslaan. 
Mos (of bladmos) is een 
kruidachtige landplant, die 
dicht op elkaar gepakt kan 
groeien op rotsen, op de bodem 
en op boomstammen. Er be-
staan acht soorten mossen, 
waaronder we de fraaie namen 
Kaboutermos, Dikkopmos 
en Hunebedmos vinden. 
De Moslaan gaat over in de 
Esdoornweg. De esdoorn 
behoort tot de loofbomen. 
Sommige soorten hebben in 
de herfst prachtig gekleurde 
bladeren. In de Canadese vlag 
staat een afbeelding van een 
esdoornblad (maple leaf). 

Van de esdoorn wordt ook  
stroop gemaakt (esdoorn= 
ahorn) en het hout is zeer 
bruikbaar voor meubels, om-
dat het goed bestand is tegen 
slijtage. Als het hout een 
fraaie golftekening heeft, 
wordt het ook gebruikt voor 
de achterkant van violen en 
gitaren. De vrucht is voorzien 
van een grote vleugel, ook wel 
helikoptertje genoemd. 
Verder naar boven komen we 
langs de Sparrenweg. De spar 
behoort tot de dennenfamilie. 
Deze bomen staan in vele bos-
sen, maar ze worden eveneens 
in tuinen geplaatst, voor de 
sier. En zelfs ín huis worden 
ze geplaatst, namelijk voor 
Kerstmis. De naalden van 
vele soorten van de spar zijn 
zodanig omgekeerd, dat de 
onderkant naar boven wijst. 

De bovenkant is dus eigenlijk 
de onderkant! Bovendien heb-
ben sparren platte naalden, 
die afzonderlijk staan. 
Als we de hoek afgaan vanaf 
de Esdoornweg, komen we 
op de Dennenweg, de grens 
tussen de wijken Geitenkamp 
en Arnhemse Allee. De den 
heeft ronde naalden die dicht 
op elkaar staan. De naalden 
van de den kunnen van enke-
le centimeters tot wel 25 cm 
lang worden. Er bestaan den-
nenstruiken, maar wij ken-
nen vooral dennenbomen. Het 
hout van de den heet grenen, 
dat veel gebruikt wordt bij de 
meubelindustrie. 
Aan het einde van de Dennen-
weg gaan we rechtsaf naar de 
Vogelkersweg, behorend tot 
de rozenfamilie. De Latijnse 
naam is Prunus Padus. Prunus 
betekent pluim en Padus is de 
Latijnse naam van de rivier de 
Po in Italië, waar deze bomen 
veel voorkomen. In mei zorgt 
de Vogelkers voor een geu-
rende, witte bloemenpracht.
De Vleugelnootstraat is ge-
noemd naar een boom die 
in de 18e eeuw naar West-       
Europa werd gehaald. Hij 
komt van nature vooral voor 
in de Kaukasus en hoort tot 
de okkernootfamilie. 

Okkernoot is een andere naam 
voor walnoot. In de herfst en 
de winter heeft deze boom 
opvallende knoppen, waar de 
nog onontwikkelde bladeren 
en bloemen door zichtbaar 
zijn.  

De (Japanse) sierkers komt 
uit het Verre Oosten: Japan, 
West China, Korea. Bij 
ons zijn er 4 variëteiten 
van dit prunusgeslacht. De 
struiken en bomen dragen 
mooie gevulde bloemen.  
De naam Pijnboomstraat heeft 
niets met een pijnlijke boom 
te maken. Het is een grove 
den, waarvan het hout o.a. 
gebruikt  wordt voor het stut-
ten van kolenmijnen. Het tim-
merhout van deze boom wordt 
ook grenen genoemd. Van 
oudsher is deze boom leveran-
cier van terpentijnolie, hars en 
teer. De olie wordt gebruikt 
bij het schilderen, om de verf 
te verdunnen. Pijnbomen 
werden op heidevelden en op 
zandverstuivingen geplant, 
o.a. op de Veluwe. 
De Lorkeboomstraat heeft 
misschien wel de minst be-
kende boom in zijn naam. 
Lork is een kortere naam voor 
(Europese) lariks. De naald-
achtige bladeren zijn eerst 
heldergroen, dan zachtgroen 
en in de herfst oranje-geel. De 
lork is het enige naaldbomen- 
geslacht dat in de winter 
zijn naalden laat vallen. De 
stam van deze boom is bij-
zonder recht; er werden 
daarom telefoonpalen van 
gemaakt. De bomen kunnen 
15 tot 30 meter hoog worden. 
Niet ver van de Lorkeboom-
straat is er een Larikshof, 
maar dit hof bevindt zich 
niet aan de Arnhemse Allee. 
De bijzonderheden van de la-
riks hoeven we u niet meer te 
geven, want die zijn uiteraard 
hetzelfde als die voor de lork!

Een vleugelnootvrucht

Ken uw straatnaam: de bomen van de Arnhemse Allee

De sierkers

Met een vooruitziende blik 
werd op 14 september jl. de 
eerste Hand Made in Arnhem 
overdekt gehouden. Tijdens 
dit jaarlijks terugkerende eve-
nement presenteren ambach-
telijke ondernemers uit Arn-
hem en omstreken zich met 
hun diensten of producten. 
Terwijl het buiten regende 
was het binnen in de tent     
gezellig en bedrijvig. Er werd 
volop gehamerd, getimmerd, 
gesleuteld en gezaagd. 

Hoewel ambachten vaak ge-
worteld zijn in tradities kon 
je bij Hand Made in Arnhem 
zien dat de ambachten ook 
met de tijd mee gaan. In de 
stand van Smederij Pronk uit        
Andelst was bijvoorbeeld te 
zien dat het vak van smid ook 
prima uitgeoefend kan worden 
door vrouwen. Hier was      
namelijk de jongste vrouwe-
lijke smid van Nederland aan 
het werk. Zij heeft voor studie 
en werk al heel wat landen 
bezocht en won een ontwerp-

wedstrijd voor een project 
bij het Slingeland Ziekenhuis 
in Doetinchem. Binnenkort 
zal het door haar ontworpen    
moderne hekwerk daar te zien 
zijn. Wie belangstelling heeft 
om zich ook in dit vak te be-
kwamen, kan in Andelst een 
vakopleiding smeden volgen, 
een samenwerking tussen o.a.  
de smederij en het ROC. 

Een andere actuele ontwikke-
ling was te zien bij de firma 
Ecofin. Daar kon je ecologisch 
verantwoorde doodskisten 
bewonderen. Door gebruik te 
maken van onbewerkt hout, 
linnen, stro en niet gegalva-
niseerde schroeven kan deze 
milieuvriendelijke kist in 5 
jaar volledig worden afge-
broken. Helemaal passend bij 
de trend van natuurbegraaf-
plaatsen. Daarnaast kun je de 
kist ook een persoonlijk tintje 
geven door deze te beschil-
deren; met afbreekbare verf 
uiteraard. Wie dit een stapje 
te ver ging kon terecht bij de 

buurman, voor een ontwerp 
van een tuinbank gemaakt 
van gerecycled steigerhout.

Een andere trend, foraging 
oftewel oogsten wat de vrije 
natuur te bieden heeft, was 
opgepikt door Wilde Wijnen. 
Zij maken wijnen van bijvoor-
beeld in het wild geplukte 
vlierbloesem en bramen. 
Maar ook van de vruchten uit 
je eigen tuin kunnen zij wijn 
maken. Onbespoten, lekker 
en origineel.
Naast de traditionele ambach-
ten als zilversmeden, hout- 
en leerbewerking kon je ook 
kennismaken met moderne 
ambachten. Bij de pedicure en 
de nagelstyliste kon je meteen 
behandeld worden, en dat lie-
ten bezoekers zich geen twee 
keer zeggen. 

Voor deze eerste keer is Hand 
Made in Arnhem er al goed in 
geslaagd met een heel diverse 
presentatie van ambachtelijke 
ondernemers te komen. Ook 

was er gedacht aan hongerige 
en dorstige bezoekers met de 
aanwezigheid van een poffer-
tjeskraam, lekkere broodjes 
en versgetapt bier. Hand 
Made in Arnhem is georgani-
seerd door de winkeliersver-
eniging van de Geitenkamp. 
Ze hopen dat na deze eerste 
editie volgend jaar nog meer 
ondernemers mee willen 
doen. Het levert immers naast 
de aandacht voor lokale am-
bachtelijke ondernemers ook 
aandacht voor het ambacht in 
het algemeen op en ook dat 
laatste kan zeker geen kwaad. 
Naar verwachting zal veel 
vakmanschap in de toekomst 
door vergrijzing verloren 
gaan. Bezoekers konden nu 
niet alleen kennismaken met 
verschillende ambachten en 
zich laten informeren over de 
producten en diensten maar 
óók over de opleidingsmoge-
lijkheden. Met wat geluk le-
vert dit op termijn weer een 
nieuwe generatie ambachts-
lieden op.

Hippe ondernemers bij eerste ‘Hand Made In Arnhem’

De jongste vrouwelijke smid van Nederland buigt zich over haar werk



Een leven op zijn kop

Wisseling van de wacht

Ineens nam het leven van Angela van de Ven (1982) een 
onverwachte wending. Ze werd getroffen door een hersen- 
infarct en een sinus trombose (een bloedprop in de hersenen). 
In het boek Halfzijdig verlamd. Mijn leven op zijn kop           
beschrijft ze op ontroerende en humoristische wijze tegen 
welke problemen ze aanliep en hoe ze daarmee omging.

Haar zoontje was nog maar 
enkele weken ter wereld, toen 
Angela van de Ven met bar-
stende hoofdpijn naar de huis-
arts ging. Spanningshoofdpijn, 
zo luidde de conclusie en met 
medicijnen werd Angela weer 
naar huis gestuurd. De klach-
ten bleven, verergerden zelfs 
en toen ze moeilijker ging 
praten en bewegen en andere 
fysieke beperkingen kreeg 
werd ze uiteindelijk bij de 
spoedeisende hulp binnenste-
buiten gekeerd. Uiteindelijk 
belandde ze op de afdeling 
neurologie, waar ze in isolatie 
werd gelegd op verdenking 
van hersenvliesontsteking en 
sinus trombose, oftewel een 
bloedpropje in de hersenader.
De diagnose was enerzijds 
schokkend, maar anderzijds 
ook bevredigend, want haar 
klachten werden eindelijk   
serieus genomen. Een lang en  
vaak moeizaam revalidatie-
proces volgde.

In het boek Halfzijdig verlamd 
Mijn leven op zijn kop vertelt 
Angela haar relaas. ‘Ik ben op 
zoek gegaan naar verhalen 
van lotgenoten’, vertelt ze, 
‘Misschien heb ik niet goed 
genoeg gezocht, maar ik heb 
weinig gevonden van mensen 
met soortgelijke problemen’
Angela wil mensen met een 
soortgelijke ervaring vertellen 
hoe zij het beleefd heeft en 
waar zij zoal mee te maken 
heeft gekregen. Hierdoor 
hoopt zij anderen te inspireren 
om door te zetten en nooit op 
te geven. ‘Er zijn geweldige 
mensen die je erdoorheen 
slepen, maar toch blijf je met 
vragen zitten die niemand kan 
beantwoorden. Niemand is 
hetzelfde en niemand zal dus 
exact hetzelfde meemaken en 
beleven.’

Het boek Halfzijdig verlamd. 
Mijn leven op zijn kop is te 
koop bij boekhandel De Poort.

Per 1 september jl. heeft het 
vertrouwde gezicht van Bram 
Kluen plaatsgemaakt voor dat 
van de nieuwe cultuurscout 
Mieke Hendrikse.

Bram heeft nog ‘even’ meege-
holpen aan Kunst op het plein 
en gaat nu zijn ervaring inzet-
ten in de wijken Schuytgraaf, 
de Laar en Rijkerswoerd.

Mieke Hendrikse heeft de af-
gelopen jaren ervaring opge-
daan in de wijken Arnhemse 
Broek en Sint Marten en is per 
1 september  aan de slag op de 
Geitenkamp. Mieke krijgt het 
druk, want naast Geitenkamp 
en Klarendal ondersteunt zij 
ook nog initiatieven in de wij-
ken Hoogkamp en Cranevelt/
Alteveer.
De scouts van Kunstbedrijf 
Arnhem zijn na de zomer ge-
wisseld van werkgebied om 
zo een frisse wind te doen 
waaien. De scouts hopen in 
hun nieuwe werkgebied weer 
nieuwe kunstinitiatieven te 
ondersteunen, nieuwe mensen 
te ontmoeten en zo hun net-
werken verder uit te breiden
Mede dankzij de scouts van 
Kunstbedrijf Arnhem zijn er 
de afgelopen jaren in de wijk  
leuke activiteiten geweest en 
staan er nu her en der mooie 
kunstwerken. In de volgende 
Op de Hoogte zullen we daar-
om Bram en Mieke wat meer 
in de schijnwerpers zetten.

Broedplaats de Beijer
Sinds de opening van MFC De 
Wetering is SWOA verhuisd 
naar het gebouw aan de Bonte 
Wetering 89 en staat de locatie 
De Beijer aan de Willem     
Beijerstraat 13 nagenoeg leeg. 
In overleg tussen SWOA en het 
Kunstbedrijf is afgesproken 
te onderzoeken of het gebouw 
een invulling kan krijgen als 
culturele broedplaats. Kunst-
bedrijf Arnhem en SWOA 
gaan periodiek kijken of er 
perspectief ontstaat en of er 
doorgegaan wordt met het on-
derzoek. Bij een succesvolle 
groei kan het gebouw dan 
wellicht via Vivare gehuurd 
gaan worden en beschikbaar 
blijven voor Kunst in de Wijk. 
 
Iedereen, die een plek zoekt 
om met kunst en cultuur aan 
de slag te gaan of iets aan te 
bieden heeft, kan contact op-
nemen met de cultuurscout 
Mieke Hendrikse. Ook voor 
overige vragen m.b.t. kunst en 
cultuur kunt u bij haar terecht.Het nieuwe gezicht in de wijk, cultuurscout Mieke Hendrikse

ik wrijf de slaap terug in mijn ogen 
mijn aura licht nog glanzend in het bed 

geen woord is er nog ongelogen 
het kan, maar dan ook met moeite, net

 
de wereld is een schemerluister 

voeten gaan verkeerde kanten heen en weer 
voorzichtig met de spiegelfluister 

het hoofd wil zwijgen keer om keer
 

resten flarden droom en dachtgezichten 
nauwelijks zichtbaar in het beelden 
wat warmte van jouw ogenlichten 

en de vreugde die we samen deelden

Tejo

Tejo van Huet (67) is kunstenaar in de meest brede zin van het woord. 
Met taal, met beeld, maar vooral met een immer opgewekte levens-
houding.  In één van de volgende edities gaan we met hem in gesprek. 
Nu plaatsen we alvast twee van zijn gedichten.

print&copy
service
A4 z/w €0,05
A4 kleur €0,70
A3 z/w €0,10 
A3 kleur €1,40
lamineren A4  €1,-
meer info & prijzen:  www.gildenhuis60.nl
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Schuttersbergplein 60
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zij droomt
van louterende zinnen

zij stroomt
in fluisterend beminnen

zij weet
haar weg is licht

zij heet
vrouwe toverdicht

Ik wrijf

Zij droomt



Alle uitslagen
Meedoen is belangrijker dan winnen.  Ook dit jaar was dat 
weer het motto. Dat neemt niet weg dat er wel degelijk werd 
gelopen om een eerste, tweede en derde plek. Hieronder de 
uitslagen in de verschillende leeftijdscategorieën.

Jongens/heren:

2-3 jaar:
  1. Thijs Braat
  2. Joost Fokkens
  3. Jessey Jolink

4-6 jaar:
  1. Frits den Outer
  2. Rover Kamps
  3. Martijn Maassen vd Brink

7-9 jaar:
  1. Joren Hengeveld
  2. Renzo Jansen
  3. Merlijn Bögels

10-12 jaar:
  1. Lucas Gengler
  2. Boudewijn Reijtenbagh
  3. Lex den Outer

13+/ volwassenen:
  1. Martijn Keijsers
  2. Richard Usher
  3. Cees de Kramer

Meisjes/dames:

2-3 jaar:
  1. Lara Brouwer
  2. Debora Edeki
  3. Isabelle van de Hurk

4-6 jaar:
  1. Therèse de Boer
  2. Björk Vervoort
  3. Roos Steenbergen

7-9 jaar: 
  1. Bridget Koning
  2. Mila Nauta
  3.  Irja Hengeveld

10-12 jaar:
  1. Mei-li Kleine Koerenkamp
  2. Fay van Son
  3. Eva Dorland

13+/ volwassenen:
  1. Marlinde Doorn
  2. Marieke van de Hoorn 
  3. Jelle van de Meer

Als er een prijs zou zijn uitgereikt voor de beste samenwerking, dan 
zouden deze jeugdige renners zeker een serieuze kans hebben gehad

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 via
bezorgingodh@geitenkampnet.nl

of via
redactie@geitenkampnet.nl

Hoogte 80-loop beweegt vooruit

Kinderredactie op weg
Op 31 oktober  wordt er weer 
een groot Halloweenfeest ge-
organiseerd op de H80. Op dit 
een feest voor de hele wijk vin-
den verschillende activiteiten 
plaats. Er kan brood worden 
gebakken op de bult en er 
wordt een tocht door het bos 
georganiseerd. De werkgroep 
van de vier seizoenen, die 
eerder  verantwoordelijk was 
voor de Zwoele Zomer en de 

Winter Wonder Week, organi-
seert het geheel. Binnenkort 
komen er posters in de wijk 
te hangen met meer informa-
tie over deze en andere acti-
viteiten van de Stormachtige 
Herfst. 

Voor het Halloweenfeest kan 
per groep of individueel wor-
den ingeschreven. Er worden 
starttijden gehanteerd.

Halloween op Hoogte 80
De Kids Nieuws Redactie is 
gevormd. Hoewel de selectie-
procedure niet eenvoudig was 
(de kinderen moesten eerst 
een heuse sollicitatiebrief 
schrijven), is het uiteindelijk 
gelukt een kinderredactie te 
vormen die nu bestaat uit 9 
enthousiaste kinderen, af-
komstig van de basisscholen 
de Vlindertuin en De Witte 
School. 

Gelukkig hadden de kinderen 
goede argumenten, waarmee 
ze de sollicitatiecomissie wis-
ten te overtuigen.  ‘U kan mij 
heel goed gebruiken, ik kan 
heel mooi schrijven en teke-
nen’, zo schreef er een. ‘Ik wil 
heel graag meedoen, want ik 
weet heel veel over de wijk’, 
zo luidde een andere reactie.
Maar ook de opmerking ‘ik 
kan heel goed dichten, als ik 
er zin in heb’ bleek een door-
slaggevend argument om toe-
gelaten te worden tot de Kids 
Nieuws Redactie.  
De sollicitatiebrieven brach-
ten de creativiteit van de jonge 

redacteurtjes aan het licht. 
Strips, tekeningen, gedichten: 
geen middel werd geschuwd 
om het enthousiasme voor 
dit bijzondere project te laten 
blijken.

Voor de deelnemende kinde-
ren belooft het een leerzame 
ervaring te worden. . De kin-
deren hebben inmiddels al 
twee bijeenkomsten achter 
de rug, waarin ze met elkaar 
kennis gemaakt hebben en 
ideeën voor onderwerpen 
hebben verzameld. 

In het volgende nummer zul-
len de kinderen zichzelf op 
hun eigen unieke wijze voor-
stellen. Het waren leuke bij-
eenkomsten, die veel goeds 
beloven voor de toekomst van 
de Kids Nieuws Redactie.

Rozen zijn rood
Viooltjes zijn blauw
Als ik word aangenomen
Dan ga ik mee met jou
Dus pak die kans nou

Een fragment uit één van de brieven

Record aantal deelnemers bij jaarlijks wijkevenement
‘Ik ben nu 6 weken actief in 
mijn nieuwe functie, maar 
nergens is het zo gezellig als 
hier’. Burgermeester Herman 
Kaiser sprak de woorden  wel-
gemeend uit, vlak voordat hij 
het startschot gaf voor het 
vertrek van de 4-6-jarigen bij 
de Hoogte 80-loop. 

De zesde editie van dit jaar-
lijks wijkevenement mag dan 
ook bijzonder succesvol ge-
noemd worden. Er was een  re-
cord aantal deelnemers, bijna 
700 mensen (645 kinderen en 
50 volwassenen) hebben zich 
dit jaar voor de Hoogte 80-
loop ingeschreven.
De deelnemers hebben daar 
geen spijt van gehad. Het 
was een mooie, droge dag 
met - zoals de burgermeester 
terecht constateerde - vooral 
heel veel gezelligheid. De 
organisatie, die in handen 
lag van Sport- en Spelbedrijf 
Arnhem, Rijnstad en Ome 
Joop’s Tour, had zich samen 
met veel wijkvrijwilligers er 

voor ingezet om er wederom 
een uniek wijkfeest van te 
maken. De deelnemers en de 
vele toeschouwers kunnen  
bevestigen dat ze daarin  in 
alle opzichten zijn geslaagd. 

Ook de strijd om de titel van 
de sportiefste basisschool 
werd dit jaar weer gestreden. 
De Julianaschool heroverde 
de titel, die daarmee voor 
de derde keer op hun naam 
geschreven werd. Ze mogen 
nu de wisselbeker houden. 
De tweede plek was voor De 
Vlindertuin, plaats nummer 
drie was voor De Witte School 
en nieuwkomer De Boomhut 
pakte de vierde plaats. De ver-
schillen waren echter klein en 
het zal bij niemand verbazing 
wekken dat elk van de scholen 
volgend jaar tot een serieuze 
titelkandidaat gerekend mag 
worden.

De organisatoren zullen niet 
alleen tevreden terugkijken, 
maar ook vooruitkijken. De 
stijging in het aantal deel-   
nemers zal zich naar ver-
wachting doorzetten. Voor de 
organisatie betekent dit dat ze 
zorgvuldig gaan evalueren.

Want ook volgend jaar wil de 
organisatie de kwaliteit, de 
gezelligheid en de overzich-
telijkheid van de Hoogte 80-
loop kunnen waarborgen, zo-
dat het voor nog meer mensen 
aantrekkelijk wordt om mee 
te gaan lopen.

Burgermeester Herman Kaiser 
lost het startschot

De jonge deelnemers staan klaar voor de start

De winnaars en winnaressen in de leeftijdscategorie tot drie jaar:
Thijs en Lara (1), Joost en Debora (2) en Jessey en Isabelle (3).



dinsdag:
Schoolplein Vlindertuin 

15.00-16.45

woensdag
Grasveld Larikshof

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

De Bakfiets

Voor degenen die tijdens het 
H80-festival de voorstelling 
Andersom van Circus op de 
bult gemist hebben is er goed 
nieuws. Maandag 14 oktober 
speelt Circus op de bult deze 
unieke voorstelling nog een 
keer, dit keer in het kader 
van het sprookjesfestival.  De 
voorstelling Andersom sluit 
naadloos aan bij het sprook-
jesfestival. In de wonderlijke 
wereld van Andersom is niets 
wat het lijkt te zijn. 

De kinderen van Circus op 
de bult draaien de boel om 
in een decor van zelfge-
maakte animaties, welke 
geprojecteerd worden door 
Ivo Konsten. De regie ligt 
in de bekwame handen 
van Stefan Papp.

De voorstelling zal om 14.30 
uur beginnen aan de Hom-
melseweg 169. Voor € 2,00 
kunt u getuige zijn van deze 
bijzondere voorstelling.

Nog een keer Andersom

Jongerencentrum de Sperwer 
organiseert wekelijks activi-
teiten voor jongeren van de 
leeftijd 10 tot 24 jaar. De jon-
geren zijn tijdens deze activi-
teiten zelfstandig bezig met 
creatieve dingen op het gebied 
van bijvoorbeeld knutselen en 
koken. Door de week zijn er 
de volgende openingstijden:

Woensdag en donderdag
14.00- 17.00 
18.30- 21.30 

Vrijdag
14.00- 17.00 

Tijdens deze openingstijden 
is het jongerenwerk aanwezig 
voor vragen, gesprekken, en 
informatie. Ook is er de mo-
gelijkheid om mee te doen 
met het organiseren van acti-
viteiten.

Er worden al activiteiten door 
en voor tieners en jongeren 
georganiseerd.  Met de Girls 
Only, die iedere woensdag-
avond plaatsvindt, kunnen 
meiden van 10 tot 12 jaar samen 
met hun vriendinnen dingen 
doen die ze leuk vinden: 

Knutselen, film kijken,
make-up/haren/nagels doen, 
fotoshoot en nog veel meer!

Woensdag en donderdag-
middag is er een kookclub 
en snackmiddag.. Kinderen 
kunnen hierbij met elkaar 
(en onder begeleiding) zelf 
leuke, gezonde en lekkere 
gerechten maken uit veel ver-
schillende culturen. Ken je een 
lekker recept, dan kun je dat 
samen met je vrienden maken! 
Deze activiteiten vinden 
plaats op:

Woensdag en donderdag
16.00 Koken 13+; € 2,00
opgeven tot uiterlijk 15.00 op 
dezelfde dag, maximaal 12 
personen.

Woensdag
18.30-20.00 Girls Only; 
meiden 10 t/m 12 jaar; € 1,00 

Donderdag
19.00  meiden 13 t/m 16 jaar 
€ 1,00

Wil je meedoen, ga dan gerust 
eens langs bij De Sperwer.

Woensdag  18 september was 
er een kick-off bijeenkomst in 
Jongerencentrum de Sperwer. 
Deze bijeenkomst was in het 
kader van leer- werktrajecten 
voor jongeren.  De Kick-off 
werd gegeven door Frank van 
Strijen van Jeugd enzo.
Frank bezit 15 jaar ervaring 
in het werken met jeugd in de 
meest uiteenlopende zin van 
het woord. Met name in de 
hulpverlening en het jonge-
renwerk heeft hij veel erva-
ring opgedaan. 
Veel organisaties hadden 
gehoor gegeven aan de op-
roep en kwamen de kick-off 
bijwonen. Ook waren er jon-

geren, ouders, vrijwilligers 
en stagiaires aanwezig die 
een affiniteit hadden met het 
onderwerp. De bijeenkomst 
stond in het teken van samen-
werking. Frank begon met een 
algemeen verhaal over samen-
werking en ging daarna spe-
cifieker in op de cultuur van 
samenwerkingsverbanden.
Daarna was het de beurt aan 
de deelnemers zelf. Ze gingen 
in subgroepen uiteen om de 
verdieping te zoeken in het on-
derwerp samenwerking. Het 
was een leerzame, gezellige 
en informatieve bijeenkomst.
Voor januari wordt er een te-
rugkombijeenkomst gepland.

Kracht op de bult in de Sperwer

Meedoen en/of meer informatie:
J.C De Sperwer

Sperwerstraat 149
026-4456603

www.jongerencentrumdesperwer.nl
of mail naar:

info@jongerencentrumdesperwer.nl

De kinderen van Circus op de Bult tijdens het H80 festival

Enkele deelnemers van de kick-off bespreken in een subgroepje 
het onderwerp samenwerking

Kijkochtend De Witte School
Maandagochtend 28 oktober organiseert De Witte School 
een kijkochtend voor ouders van toekomstige leerlingen.
Deze ochtend start om 9 uur en zal eindigen om 12 uur.    
Ouders kunnen dan kennis maken met het continurooster.

Dit jaar is De Witte School ge-
start met een continurooster. 
Dit houdt in dat de lessen 
net als voorheen gewoon om 
half 9 beginnen. Wat echter 
verandert is dat ‘s middags 
de lessen een half uur eerder 
eindigen, om kwart voor drie 
in plaats van kwart over drie. 
Dit komt omdat er tussen de 
middag opvang is door het 
personeel van de school voor 
alle kinderen. 
‘Wij merken nu al dat de kin-
deren zich vlot aangepast heb-
ben aan de gewijzigde school-
tijden,’ zegt Rob Lingier, 
directeur van De Witte School. 
,De invoering van een continu-
rooster  heeft ook voor ouders 
voordelen. De goed geregelde 
opvang tussen de middag 
zorgt ervoor dat werken en de 
zorg voor een kind gemakke-
lijker is te combineren en een 
continurooster is veel voor-
deliger dan het oude ‘over-
blijven’; het continurooster 
is namelijk gratis.’ 

De Witte School is een prach-
tige monumentale school en 
heeft sinds haar ontstaan in 
1929 altijd een belangrijke 
plek ingenomen in de wijken 
Geitenkamp en Paasberg. De 
naam is ontleend aan de wit 
geschilderde bakstenen gevel. 
De school bestaat uit een bo-
venhuis en een onderhuis. In 
de school is ook kinderopvang 
en buitenschoolse opvang mo-
gelijk.
In het hart van het gebouw is 
een grote trap, die regelmatig 
als tribune wordt gebruikt. 
Bovenaan deze trap hangt het 
kunstwerk The old wise owl. 
Deze uil staat symbool voor 
de gedachte dat alle kinderen 
willen leren, en dat kinderen 
al lerende wijs worden. 

Maandag 28 oktober kunnen 
ouders een kijkje nemen in het 
monumentale gebouw. Ook 
vragen over het continuroos-
ter, of andere vragen kunnen 
dan gesteld worden.

Kijkochtend De Witte School,
Kloosterstraat 85a

maandag 28 oktober, 9.00-12.00 uur
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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

Herfstactiviteiten
Sportbedrijf Arnhem

dinsdag 15 oktober
10.00-13.30 uur  Mega Sportinstuif
Sportcentrum Valkenhuizen ( hal 1,2,en3)
Leeftijd 4 t/m 12 jaar, entree € 3,- of € 9,- (zie opmerking)
Drie sporthallen vol met spectaculaire sport- en spel-
activiteiten als klimmen en klauteren, hindernisbaan,
gymnastiek en vele balsporten. En nog heel veel meer.

woensdag 16 oktober
13.00-16.00 uur  Bosspelen & herfst kijkdozen maken
vertrek vanaf MFC de Wetering
Leeftijd 4 t/m 12 jaar, entree €1,-
In de pauze krijg je limonade, fruit en sultana.

donderdag 17 oktober
11,30-15.30 uur  Huttenbouwen, crea en sporten
Opstandings kerk Roosendaalseweg ( t.o. park Angerenstein)
Leeftijd 4 t/m 12 jaar, entree € 2,- of € 4,- (zie opmerking)
Heerlijk aan de slag met hout, hamer en spijkers om zo een 
mooie hut te bouwen. Wil je het even wat rustiger aan doen 
ga dan leuke dingen maken zoals een schilderij verfen,
aan de slag met piepschuim, mooie decor spulletjes of siera-
den maken. Nog genoeg energie? Doe dan nog mee aan het 
sport en spel spektakel.

vrijdag 18 oktober
13.00-16.00 Zwemmen
Sportcentrum Valkenhuizen
Leeftijd 6 t/m 12 jaar, entree € 3,20 of € 1,- (zie opmerking)
Zwemdiploma verplicht

zaterdag 19 oktober
13.00-17.00 Sport en Spel uitleen
Playground de Rommelkist
Leeftijd 4 t/m 12 jaar, entree gratis
Leen een skelter, waveboard ,step en ga lekker aan de slag.

Opmerking: Let op! Indien je je voor deze activiteit opgeeft 
bij playground de Rommelkist krijg je korting. 
Deze korting geldt alleen voor kinderen die wonen in de 
Geitenkamp, Arnhemse Allee en (nieuw) Monnikenhuizen. 
Zonder recht op korting kan je gewoon komen, 
je hoeft jezelf dan niet op te geven.

meer informatie:

Dirk Leenders,
Playground de Rommelkist 
Fazantenweg 2a
026-3772036

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)
19.00-22.00 Ondernemersavond (Gildenhuis 60)
19.30-21-30 Inloopspreekuur Nagtzaam Notaris (Gildenhuis 60)
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.

Vrijdag 11 oktober
14.00-16.00 Spelmiddag inclusief koffie/thee (SWOA)
Zondag 13 t/m zaterdag 19 oktober
10.00 -17.00 Week van de Koloniale geschiedenis. 
                     Entree € 3,00/ €6,00. 
                     Museum Bronbeek, Velperweg 147, Arnhem
Maandag 14 oktober
13.00 uur:  Biljarten (SWOA)
14.00-16.00 Creatief De Wetering (SWOA) bijdrage € 2,50
14.30 uur:   Voorstelling Andersom (Circus op de bult), 
                   Hommelseweg 169. Entree € 2,00
Dinsdag 15 oktober
  9.30-12.00 Creatief en koffie (SWOA) bijdrage € 2,50
10.00-11.45 Zangkoor (SWOA)
14.00-16.00 Teken- en schilderclub (SWOA)
Woensdag 16 oktober
10.30-11.30 De Taaltafel (Rijnstad)
18.45-19.45 Yoga (SWOA)
Donderdag 17 oktober
10.30-11.30 Koffie & thee uurtje (SWOA)
12.30-16.30 Inloop Univé verzekeringen (Gildenhuis 60)
13.30-15.30 Spreekuur STIP-ggz & Vertrouwenspersonen 
                     Huiselijk Geweld (Droomfabriek)
Zaterdag 19 oktober
10.00 -17.00 Week van de Koloniale geschiedenis. 
                     Gratis entree i.v.m Gelderse Museumdag
                     Museum Bronbeek, Velperweg 147, Arnhem
Maandag 21 oktober
13.00 uur:  Biljarten (SWOA)
14.00-16.00 Creatief De Wetering (SWOA) bijdrage € 2,50
Dinsdag 22 oktober
  9.30-12.00 Creatief en koffie (SWOA) bijdrage € 2,50
10.00-11.45 Zangkoor (SWOA)
14.00-16.00 Teken- en schilderclub (SWOA)
Woensdag 23 oktober
10.30-11.30 De Taaltafel (Rijnstad)
18.45-19.45 Yoga (SWOA)
Donderdag 24 oktober
10.30-11.30 Koffie & thee uurtje (SWOA)
12.30-16.30 Inloop Univé verzekeringen (Gildenhuis 60) 
13.30-15.30 Sjoelen (SWOA)
13.30-15.30 Spreekuur STIP-ggz  (Droomfabriek)
Vrijdag 25 oktober
 9.00-16.30 FlexFriday (Gildenhuis 60)
14.00-16.00 Spelmiddag (SWOA)
Zaterdag 26 oktober
10.30 uur Op stap met de fotograaf (Droomfabriek) € 5,00
 opgeven vóór 23 oktober via www. reloved.nl of via 
                    www.droomfabriekgeitenkamp@hotmail.com

Maandag 28 oktober
9.00-12.00 Kijkochtend De Witte School; Kloosterstraat 85a
13.00 uur:  Biljarten (SWOA)
14.00-16.00 Creatief De Wetering (SWOA) bijdrage € 2,50
Dinsdag 29 oktober
  9.30-12.00 Creatief en koffie (SWOA) bijdrage € 2,50
10.00-11.45 Zangkoor (SWOA)
14.00-16.00 Teken- en schilderclub (SWOA)
Woensdag 30 oktober
10.30-11.30 De Taaltafel (Rijnstad)
18.45-19.45 Yoga (SWOA)
Donderdag 31 oktober
10.30-11.30 Koffie & thee uurtje (SWOA)
12.30-16.30 Inloop Univé verzekeringen (Gildenhuis 60) 
13.30-15.30 Sjoelen (SWOA)
13.30-15.30 Spreekuur STIP-ggz & Vertrouwenspersonen 
                    Huiselijk Geweld (Droomfabriek)
Zaterdag 2 november
10.00-16.00 Open dag Fotostudio Reloved, 
                    Willem Beijerstaat 13
17.30-20.00 Samen eten, MFC De Wetering, kosten € 2,50
Maandag 4 november
13.00 uur:  Biljarten (SWOA)
14.00-16.00 Solidus Financieel advies (Gildenhuis 60)
14.00-16.00 Creatief De Wetering (SWOA) bijdrage € 2,50
Dinsdag 5 november
9.30-12.00 Creatief en koffie (SWOA) bijdrage € 2,50
10.00-11.45 Zangkoor (SWOA)
14.00-16.00 Teken- en schilderclub (SWOA)
14.00-16.00 Cursus Bloemschikken (SWOA) bijdrage € 6,50
Woensdag 6 november
10.30-11.30 De Taaltafel (Rijnstad)
18.45-19.45 Yoga (SWOA)
Donderdag 7 november
10.30-11.30 Koffie & thee uurtje (SWOA)
12.30-16.30 Inloop Univé verzekeringen (Gildenhuis 60) 
13.30-15.30 Sjoelen (SWOA)
13.30-15.30 Spreekuur STIP-ggz & Vertrouwenspersonen 
                    Huiselijk Geweld (Droomfabriek)
Vrijdag 8 november
14.00-16.00 Spelmiddag (SWOA)
Maandag 11 november
13.00 uur:  Biljarten (SWOA)
14.00-16.00 Creatief De Wetering (SWOA) bijdrage € 2,50
Dinsdag 12 november
9.30-12.00 Creatief en koffie (SWOA) bijdrage € 2,50
10.00-11.45 Zangkoor (SWOA)
14.00-16.00 Teken- en schilderclub (SWOA)
Woensdag 13 november
10.30-11.30 De Taaltafel (Rijnstad)
18.45-19.45 Yoga (SWOA)

Leonieke Jansen
MFC De Wetering
Bonte Wetering 89
026-3772012


