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Op De HOOgte 

Van april tot oktober zie 
ik de groet van kleurrijke 
bloemenpracht als ik de 
voordeur uitloop en naar de 
boomspiegel kijk. Ik heb bij 
de eerste aanbieding van een 
bouwmarkt een paar tray-
tjes perkplantjes gekocht 
voor de prijs van nog geen 
pak wc-papier. Met andere 
woorden, het kost geen drol. 
Dit jaar waren bij de bouw-
markt de vlijtige liesjes in 
de aanbieding. Ik begrijp 
iedereen die er niet speci-
aal op uit gaat om gezellig 
perkplantjes te kopen voor 
rondom de boomspiegel. 
Maar toen ik er toch was 
dacht ik, kom, ik koop een 
paar traytjes. Twee is ge-
noeg, want het dijt toch uit.  
Ik heb jaren terug wat hout-
snippers in de boomspiegel 
gestrooid, want dat scheelt 
mij onkruid en daarmee 
werk. Ik schrijf liever een 
column voor de wijkkrant, 
dan dat ik een hobby maak 
van de boomspiegel.

Maar al dat baksteen, de te-
gels, het asfalt of de klinkers 
van zo’n stadswijk kan wel 
een kleurtje gebruiken. En, 
zoals dat gaat, dan pak je bij 
de bouwmarkt de perkplan-
ten in de aanbieding mee. 
Het staat toch wel gezel-
liger, planten in plaats van 
kale grond rondom de boom. 
Waarbij ik over de jaren ook 
een ander voordeel heb ont-
dekt: de boomspiegel wordt 
minder gebruikt voor afval 
dat een zwerftocht door de 
wijk begint. 

En dat die boom en zijn 
spiegel van de gemeente 
zijn? Ach, ik moet er tegen 
aan kijken, elke keer als ik 
de voordeur uit- of inloop. 
En voor een paar euro per 
jaar geeft de bloemenpracht 
toch de meest grijze dag wat 
kleur. De volgende keer dat 
ik bij de bouwmarkt moet 
zijn, moet ik toch even kij-
ken of de winterharde viool-
tjes al in de reclame zijn.

Just Henry

Column

Kamp&Geit maakt van de wijk een theater
Kamp&Geit komt eraan! Drie avontuurlijke theaterroutes en een kinderkunstroute op prachtige locaties in 
de Geitenkamp. 15 unieke scènes, mede bedacht en uitgevoerd door de ruim 80 bewoners van de Geitenkamp 
die eraan meedoen. Uitblinkend in originaliteit en vakmanschap van eigen wijkbodem! Gespeeld, gezongen,           
gedanst. Of van alles een beetje tegelijk…

Al maanden lang wordt er 
gesproken over Kamp&Geit. 
Van 14 t/m 17 november is het  
zover. Dan zullen er 15 voor-
stellingen gegeven worden 
op diverse bekende én ver-
rassende locaties in de wijk. 
Wat dacht u bijvoorbeeld 
van bloemisterij Het Gulden 
Bloemetje, Showroom Zeuner 
of De Poort als locatie? Ook 
hebben diverse bewoners hun 
woonkamer als podium aan-
geboden. De voorstellingen 
worden verdeeld over drie 
routes (Kamp, Geit en Bult). 
Daarnaast is er op zondag-
ochtend om 11 uur een kinder- 
kunstroute, bestaande uit 5 
scènes, waar meer dan 50 
kinderen aan meedoen.  De 
voorstelling is gemaakt met 
hulp van De Fluiterij, Circus 
op de Bult en de Theaterclub 
van Rijnstad Kinderwerk.

Op dit moment zijn de re-
petities voor Kamp&Geit in 
volle gang. Iedere dag zijn er 
verschillende groepjes die re-
peteren voor de scène die zij 
tijdens het voorstellingsweek-
end zullen tonen. 

Op maandagavond 21 oktober 
zijn Alida, Chris en Marjolijn  
(drie van de ruim 80 deelne-
mers) toe aan hun vierde bij-
eenkomst samen. Ze waren 
onbekenden voor elkaar, maar 
hebben elkaar heel snel leren 
kennen. ‘Wat kunnen jullie en 
wat willen jullie doen?’ waren 
de eerste vragen van de regis-
seuse Lise-Lott Kok.  Vanuit 
deze talenten en behoeftes 
zijn ze samen begonnen met 
het gebruiken van de ruimte.

De plek waar ze spelen is op 
de hoek van de Schuttersberg-
weg. Hier woont en werkt de 
grafisch ontwerpster Channa 
Wijmans, die zich nu ook the-
aterdirecteur mag noemen. 
De ruimte waar zij drukper-
sen heeft staan, dient nu als 
decor voor de voorstelling. 
Een belangrijke rol is weg-
gelegd voor een speeldoosje 
en er is vanavond ook een 
xylofoon bij gekomen. De 
kostuums worden gepast en 
de rekwisieten staan op hun 
plek. Er wordt gezongen en 
muziek gemaakt, er is theater 
in de drukkerij. 

Een eindje verderop, bij boek-
handel De Poort zijn ze nog 
niet toe aan kostuums. Tussen 
de boeken en de tijdschriften 

zitten daar vijf dames rond-
om de koffieautomaat. Mien, 
Jeanne, Monique, Barbara en 
Ineke zitten aan tafel met een 
kopje thee. Zij wisselen ver-
halen uit, over vroeger en nu. 
Ze zijn vriendinnen en ken-
nen elkaar van de creagroep. 
De enige echte Geitenkampse 
van de vijf, Mien, heeft vele 
herinneringen aan de wijk. 
Zoals ze er nu zitten, is ook 
hun voorstelling ontstaan. 
Gewoon door met elkaar te 
praten over de dingen van het 
leven. Een aantal verhalen 
hebben ze voor het publiek 
bewaard, daar kunnen we 
naar komen luisteren. 
Volgende week zijn ze klaar 
om hun scène te vertonen. 
Dan zullen zij ook kostuums 
aantrekken en de boekwinkel 
een beetje aankleden. Dan 
zijn  de drukkerij en de boek-
winkel een theater geworden. 

Vertrek vanaf MFC De Wetering
donderdag 14, vrijdag 15 en zaterdag 16 november

 om 19.30 uur, zondag 17 november om 14.00
Kinderkunstroute zondag 17 november 11.00 uur
Prijs: Wijkbewoners €4,00 (met Gelrepas €2,00)

Voor mensen buiten de wijk €10,00

Het uitproberen van de kostuums levert veel voorpret op...

‘De winkelbus is er óók voor de omliggende wijken van de   
Geitenkamp’̀ . Jan Lareman legde het geduldig uit tijdens de 
presentatie van ‘Daadkracht in Monnikenhuizen.‘  Zie pag. 4



Dierendagmarkt brengt gezellige sfeer
Woensdag 2 oktober werd op het Marktplein de jaarlijkse Dierendagmarkt gehouden. 
Er heerste een ontspannen sfeer en de bezoekers genoten van het gevarieerde aanbod.

Een twintigtal kramen was 
verantwoordelijk voor een di-
vers aanbod. Honden, katten, 
vogels en bijen stonden bij 
de verschillende kraampjes 
ruimschoots in de belangstel-
ling. Ruime aandacht was er 
uiteraard voor dierenwelzijn. 
De Dierenbescherming en de 
Partij voor de Dieren gingen 
met enkele bezoekers de dis-
cussie aan over het afschieten 
van zwerfkatten. Niet ieder-
een bleek dit een slechte zaak 
te vinden. 
De imkersvereniging Arnhem 
e.o. gaf uitleg over de func-
tie van bijen, bij de Stichting 
Kwalitatieve Gedragstherapie 
voor Katten kon advies in-
gewonnen worden over kat-
tengedrag en honden konden 
wat hersenwerk verrichten 

voordat ze geknipt werden bij 
Jolanda’s Trimsalon. Helicon 
Velp heeft met studenten van 
de diergerichte opleidingen 
een bezoek gebracht aan de 
dierendagmarkt en overweegt 
volgend jaar deelname. De be-
rendoktor was ook aanwezig, 
maar de Geitenkamp bleek 
toch vooral gezonde knuffel-
beesten te huisvesten. Verder 
waren er ook kramen met 
diervriendelijke producten en 
konden er ook zelfgemaakte 
knuffels gekocht worden. 

De sfeer op het plein was ont-
spannen. Koffie en thee hielden 
de aanwezige bezoekers  én 
deelnemers warm op de 
droge, maar enigszins koude 
dag.. Voor weinig geld kon 
deelgenomen worden aan een 

loterij, waarbij leuke prijzen 
te winnen waren, beschikbaar 
gesteld door vrijwel alle loka-
le ondernemers. Hilariteit was 
er zelfs even toen de visboer 
met de loterij een ambachte-
lijke rookworst won. De Partij 
voor de Dieren stond erbij en 
keek ernaar.

Gedragsadviseuse en organi-
sator Erna van Wallene blikt 
tevreden terug. ‘Het was wat 
rustig, maar er hing een fijne 
sfeer. Ook dat is belangrijk. 
En de mensen die zijn ge-
weest, toonden veel interesse 
in het gevarieerde aanbod. 
Ik wil graag alle deelnemers, 
ondernemers en vrijwilligers 
bedanken voor hun positieve 
bijdrage.’ Ook voor volgend 
jaar heeft Erna al plannen: 
‘ik wil  meer mensen erbij 
betrekken en meer bedrijven 
met leuke spullen voor dieren 
vragen. Het aanbod zal nog 
gevarieerder zijn, al zal de 
nadruk wel blijven liggen op 
informatie en educatie. Het 
moet zeker geen commercieel 
circus gaan worden’.

Moet wijkkrant Op De 
Hoogte wel of niet bezorgd 
worden bij adressen met 
een Nee/Nee-sticker?

Sommigen vinden van 
wel, omdat de wijkkrant  
mede mogelijk gemaakt 
wordt door geld van de ge-
meente. Anderen vinden 
van niet, het is immers 
een huis-aan-huis blad.

De laatste groep blijkt ge-
lijk te hebben: een wijk-
krant behoort volgens de 
Code Verspreiding On-
geadresseerd Reclame- 
drukwerk tot de categorie 
reclame. Dit betekent voor 
onze bezorgers dat zij 
Op De Hoogte niet mogen 
verspreiden bij adressen 
met een Nee/Nee-sticker.

Heeft U een Nee/Nee-
sticker, maar wilt U toch 
de wijkkrant lezen, dan 
is deze - zolang de voor-
raad strekt - op te halen 
bij: MFC De Wetering, 
Gildenhuis60, De Poort  
of Speklé.

Erna van Wallene

Afhaaldatum plastic

maandag 2 december

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

Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland
026-3762000

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

Geen doos met oud papier meer langs de weg
De inzameling van oud papier en karton in Arnhem gaat veranderen. Door de papierinzameling anders te organiseren 
verwacht de gemeente dat er meer papier gescheiden wordt. Het streven is immers om zoveel mogelijk afvalstoffen                
gescheiden op te halen. Gescheiden afval kan namelijk opnieuw worden gebruikt. Dit alles vindt plaats onder het motto: 
Papier? Laten we er wat van maken!

In het nieuwe systeem is het 
niet meer mogelijk om papier 
in dozen e.d. aan de straat 
te zetten. De bewoners van 
laagbouw krijgen een (mini)-
container voor het bewaren 
van hun oud papier en karton, 
waardoor zij gemakkelijker 
het papier kunnen opslaan. 
Bewoners van hoogbouw 
gaan een ondergrondse con-
tainer gebruiken. Dit heeft 
als voordeel dat zij het papier 
kunnen wegbrengen wanneer 
het hen uitkomt. In andere ste-
den heeft dit systeem geleid 
tot een toename in de hoe-
veelheid ingezameld papier.

Vanaf 1 oktober is in diverse 
wijken begonnen met de 
nieuwe inzamelingsmethode. 

Stapsgewijs zal het systeem 
in andere wijken worden geïn-
troduceerd. Op 1 januari moet 
de hele stad over zijn. De ge-
meente informeert iedere be-
woner over de exacte datum 
van overstap.

Ook bij deze nieuwe manier 
van papier inzamelen blijven 
verenigingen een rol spelen. 
In plaats van het losse papier 
achter in het inzamelvoertuig 
te werpen, legen zij nu de mi-
nicontainers met papier in het 
voertuig. De verenigingen 
ontvangen hiervoor vanzelf-
sprekend een vergoeding. De 
ondergrondse containers bij 
de hoogbouw zullen worden 
geleegd door SITA. 

De nieuwe minicontainer 
voor het inzamelen van oud 
papier en karton is of wordt bij 
de mensen thuis afgeleverd. Je 
hoeft er niet voor thuis te blij-
ven, want de minicontainer 
wordt in de buurt van de wo-
ning neergezet, voorzien van 
een adressticker. 

Ook hierover zullen bewoners 
tijdig worden geïnformeerd.

De nieuwe minicontainer voor 
oud papier en karton is niet 
verplicht. De gemeente ver-
zoekt echter de minicontainer 
in ieder geval enige tijd te pro-
beren. Het is even wennen, 
maar het wordt uiteindelijk 
gemakkelijker om reclame-
folders, kranten, doosjes en 
dergelijke te bewaren. Is men 
na 3 maanden uitproberen 
niet tevreden over het gebruik 
van de minicontainer, dan 
wordt deze gratis opgehaald. 
Oud papier en karton kan dan 
gratis ingelevered worden bij 
de afvalbrengstations of weg-
gebracht worden naar een on-
dergrondse papiercontainer in 
de buurt.

De minicontainer met oud 
papier en karton wordt 1 x in 
de maand geleegd op de vaste 
ophaaldag. De container dient 
op de gebruikelijke aanbied-
plaats voor containers in de 
straat geplaatst te worden. 

Nog niet overal zijn al on-
dergrondse containers bijge-
plaatst. Vooral in Arnhem-
Noord verloopt het plaatsen 
trager dan in Arnhem-Zuid. 
Hierdoor is er nog niet voor 
alle bewoners van hoogbouw 
een container. De betreffen-
de bewoners ontvangen een 
brief. Zij kunnen hun oud pa-
pier tijdelijk op de oude ma-
nier blijven aanbieden.

Dit beeld behoort binnenkort tot het verleden

Geknipt bij Jolanda’s Trimsalon...



Damesbeurs in De Wetering
Zaterdag 9 november wordt voor de 5e keer een Damesbeurs 
gehouden. Van 10.00 tot 12.30 uur zullen in MFC De Wetering 
kleding, schoenen, dvd’s, sieraden en accesoires voor dames te 
koop worden aangeboden. Wijkbewoners kunnen ten behoeve 
van anderen deze kleding, schoenen, dvd’s etc. de dag ervoor 
inleveren, ook in MFC De Wetering, van 18.30 tot 20.30 uur. 
Wilt U zelf dingen te koop aanbieden? 
U kunt een marktnummer aanvragen bij Jolanda 06-25355027

Daar waar vroeger alle wijken van Arnhem een vaste op-
bouwwerker hadden, zijn er sinds afgelopen september teams          
samengesteld die in meerdere wijken werkzaam zijn. Rijnstad 
voerde deze verandering in de hele stad door; de inzet van het 
opbouwwerkteam is om de kwaliteit van het werk te verbeteren. 
Songül Gürses, Rob Klingen, Ruth van Swaay en Marjon Bussink 
vormen het team dat zich ontfermt over Klarendal, Sint Marten, 
Sonsbeekkwartier Zuid, de Geitenkamp, Monnikenhuizen,  de 
Arnhemse Allee, Heijenoord en Lombok. 
In de volgende wijkkrant zal het team laten weten hoe de    
werkzaamheden onder de vier opbouwwerkers zijn verdeeld. 

Kort nieuws
Op zoek naar Adnan
Afgelopen zomer ontmoette Karel een man met wie hij goed kon 
praten, Adnan. Hij vergat echter zijn naam en nummer te geven. 
Niet lang daarna zag hij Adnan op TV Gelderland, waardoor 
Karel er achter kwam dat Adnan in de Geitenkamp woont. Karel 
wil graag in contact komen met deze Adnan. Hij is 45 jaar, kaal, 
groot en gespierd. Hij is rustig en aardig. Kunt u Karel helpen om 
weer in contact te komen met Adnan? Of wellicht bent U Adnan? 
Neem dan contact op met Karel via novio2002@hotmail.com 
of via telefoonnummer 06-22032157

Boek over Vitesse-icoon Theo Bos 
Op 5 oktober, de geboortedag van Theo Bos, verscheen het boek 
Het is zoals het is, geschreven door Marcel van Roosmalen. 
De NRC-journalist woonde in zijn jeugd vlakbij het voormalige    
Vitessestadion Nieuw-Monnikenhuize, waar hij vele wedstrijden 
van Vitesse heeft aanschouwd. Hij heeft daar in 1983 Theo Bos 
zijn eerste wedstrijd zien spelen. In de laatste maanden van zijn 
leven heeft Theo Bos van Roosmalen gevraagd hem te volgen. 
De gesprekken die de twee met elkaar hadden vormen de basis 
voor het nu verschenen boek. Het is zoals het is is geen bio-
grafie, maar een met humor geschreven portret van de mens, 
voetballer en trainer Theo Bos.
Voor Marcel is dit overigens het vierde boek over Vitesse. Zijn 
eerste boek over Vitesse, Je hebt het niet van mij, werd in 2006 
uitgeroepen tot beste sportboek van het jaar.

Het opbouwwerkteam

v.l.n.r.: Songül Gurses, Rob Klingen, Ruth van Swaay en 
Marjon Bussink.                             Foto: Zefanja Hoogers

Jarige Berndsen trakteert de wijk
Drogisterij en foto/optiek Berndsen is jarig. Al ruim 90 jaar bevindt de drogisterij - later ook optiek en fotozaak -  zich 
in deze wijk. Dit heuglijke feit zal niet geruisloos de revue passeren. De gehele maand november, én de eerste week van 
december trakteren Elias en Danny Hossevoort hun klanten op leuke verassingen.

Een bezoek aan Berndsen 
levert een tevreden klant 
op. Dit geldt zowel voor de 
drogisterij, als voor de op-
tiek en fotozaak. Niet in de 
laatste plaats is dit te danken 
aan het vakmanschap én de 
liefde voor het métier die bij 
Elias en Danny Hossevoort 
in grote mate aanwezig zijn. 
Wie wel eens bij Elias een bril 
heeft laten aanmeten, kent de 
waarheid van deze uitspraak.  
Zonder behulp van computer 
maar nog op de ambachtelijke 
manier weet Elias feilloos te 
bepalen welke bril en welke 
sterkte je nodig hebt. Menig 
Geitenkamper heeft dan ook 
goed zicht dankzij Elias. 
‘Eigenlijk is het hetzelfde, 
maar dan anders’, placht Elias 
met een knipoog naar de con-
current te zeggen. 

Ook Danny is uitgerust met 
eenzelfde vakbekwaamheid.  
Door haar uitgebreide kennis 
over medicatie en inzicht in 
de uitwerkingen daarvan weet 
zij keer op keer gericht advies 
te geven over welk middel 
voor welke kwaal het meest 
effectief is. Ook, of misschien 
wel juist, als mensen al medi-
cijnen gebruiken. 

Elias Hossevoort heeft in 
zijn tijd op de Geitenkamp 
zijn sporen wel verdiend. Ja-
renlang was hij de voorzitter 
van de winkeliersverening, 
in welke hoedanigheid hij 
zich gedreven inzette voor 
de verbetering van de wijk 
en het winkeliersklimaat. Hij 
vindt het spijtig dat hieraan 
een eind gekomen is, maar het 
vermindert zijn betrokken-
heid met de wijk niet. Dat be-
wijst ook het monument dat in 
het Larikshof geplaatst is ter 
nagedachtenis aan de Geiten-
kampse oorlogsslachtoffers. 
Dankzij de inzet van de Stich-
ting Herdenking Geitenkamp, 
waar Elias voorzitters van is, 
en met de hulp van enkele 
betrokken wijkbewoners, is 
de langgekoesterde wens van 
Marinus van der Ende (die ge-
tuige was van de gebeurtenis-
sen) in vervulling gegaan. 

De betrokkenheid van Elias 
betreft niet alleen de wijk, 
maar reikt ook verder. Veel 
waardering oogstte Elias met 
zijn brillenproject. Oude bril-
len en monturen werden door 
Elias ingezameld. Vervolgens 
ging hij hiermee persoonlijk 
naar Sri Lanka. Sinds 1994 

verrichtte hij daar oogmetin-
gen, samen met zijn dochter 
Roekie. Elias: ‘De Tamils in 
Sri Lanka hebben vaak al op 
jonge leeftijd staar en een 
operatie is erg kostbaar. Als 
je dan binnenkomt met een 
koffertje vol monturen, glazen 
en meetapparatuur word je 
zo’n beetje binnengehaald als 
redder van de mensheid. Het 
was ongelooflijk dankbaar 
werk’.

In hun lange tijd op de Geiten-
kamp heeft het echtpaar Hos-
sevoort veel meegemaakt. Het 
plezier voor het vak is echter 
altijd gebleven.
‘Het is fijn om dit werk te 
doen’, aldus Danny, die net als 
Elias al meer dan 40 jaar in 
de zaak actief is. ‘Soms zie ik 
moeders met kinderen binnen- 
komen, die als kind al met hún 
moeder de winkel binnenlie-
pen’.  Het benadrukt alleen 
maar hoe tevreden de klanten 
over de drogisterij zijn. 

Deze maand zullen er nog 
meer tevreden klanten zijn. 
Vanwege het 90-jarig be-
staan (en met inlevering van 
de bon onderaan de pagina) 
kunnen klanten gratis een 

familieportret laten maken 
bij Berndsen Optiek. Ook als 
je toevallig net een nieuwe 
bril nodig hebt, zit je deze 
maand bij Berndsen Optiek 
goed, want er wordt een kor-
ting van €90,00 gegeven op 
de aanschaf van een bril met 
montuur.

Drogisterij Berndsen doet 
natuurlijk ook mee met het 
uitdelen. Bij iedere €10,00 
aan boodschappen ligt er een 
kadootje klaar voor de klant 
en voor de ‘kleine klantjes’ is 
er een leuke verassing. Op de 
90 eurocent-tafel, die speciaal 
voor dit jubileum is ingericht, 
liggen allerlei leuke en han-
dige artikelen te koop voor (u 
raadt het al)  €0,90. En dan is 
er ook nog een kadobon van 
€25,00 te verdienen. 
In de etalage van de drogiste-
rij ligt een tweetal voorwer-
pen die vroeger in de drogis-
terij gebruikt werden. Als u 
weet waarvoor deze voorwer-
pen in vroegere dagen door de 
drogist gebruikt werden, dan 
verdient u daarmee een ka-
dobon. Reden genoeg om in 
deze feestelijke maand eens 
binnen te lopen bij de drogist 
of optiek. 

Danny en Elias Hossevoort



Financieel totaaladvies op maat 
Iedere donderdagmiddag is adviseur Wouter Oude Veldhuis aanwezig voor het     
inloopspreekuur in het Gildenhuis60 , het huis voor (startende) ondernemers
Graag stellen wij Wouter aan u voor. 

Wouter Oude Veldhuis is vier 
dagen per week te vinden in 
de Univé-winkel aan de Ir. JP 
van Muylwijkstraat 68 b-c. 
Sinds april houdt hij iedere 
donderdagmiddag van 12.30 
uur tot 16.30 uur inloop-
spreekuur. Met zijn 15 jaar 
lange ervaring helpt hij par-
ticulieren en ondernemers om 
hun financiële huishouding 
in topconditie te houden. Hij 
biedt financieel totaaladvies 
op maat op het gebied van 
wonen, werken en leven, bij-
voorbeeld bij vragen over een 
hypotheek, pensioen of verze-
keringen. 

In een kennismaking infor-
meert Wouter u graag met 
onafhankelijk advies over on-
der andere arbeidsongeschikt-
heid-, aansprakelijkheid- en 
pensioenverzekeringen. Bent 
u nog geen ondernemer, maar 
u speelt wel met het idee? Ook 
dan kunt u bij Wouter terecht. 
Hij kan u aangeven welke risi-
co’s af te dekken zijn. Dit geeft 
u overzicht en voordeel: één 
aanspreekpunt en geen risico 
op dubbele verzekeringen. 

Een adviseur die de wijk  en 
haar ondernemers kent. Wel 
zo persoonlijk en dichtbij.

Nieuwsgierig? Loopt u dan 
vooral eens binnen. De koffie 
wordt vers voor u gemalen!

Wat: Inloopspreekuur Univé Stad en Land 
 Waar: Gildenhuis60, Schuttersbergplein 60
 Wanneer: Donderdagmiddag 12.30-16.30

Financieel adviseur Wouter Oude Veldhuis

Daadkrachtige bijeenkomst in Monnikenhuizen
Zaterdagochtend 12 oktober werden in het IKC Bosnjak Centrum de resultaten van het 
project Daadkracht in Monnikenhuizen aan de bewoners van deze wijk gepresenteerd. 
Het werd een ochtend van nostalgisch terugblikken en hoopvol vooruitkijken. 

Begin dit jaar is het project 
Daadkracht in Monniken-
huizen van start gegaan. In 
de eerste fase van dit project 
zijn een aantal vrijwilligers 
op pad gegaan met vragen-
lijsten. Hiermee wilden ze 
in kaart brengen waar de be-
woners van Monnikenhuizen 
behoefte aan hebben. De uit-
slagen van deze enquête zijn 
vervolgens verwerkt en uitge-
werkt. In de presentatie die 12 
oktober in het IKC Bosnjak 
Centrum werd gehouden, zijn 
de belangrijkste resultaten op 
een rijtje gezet. Daarbij werd 
ook het verleden van de wijk 
aangehaald, wat bij de ruim-
schoots aanwezige bezoekers 
een nostalgisch gevoel opriep. 

Monnikenhuizen is in de      
jaren ‘50 van de vorige eeuw 
gebouwd. De wijk heeft on-
geveer 1000 woningen en er 
wonen 1500 tot 2000 mensen. 
Ongeveer de helft van het 
aantal woningen zijn koop-
woningen. Hierin verschilt 
het van de wijk Geitenkamp, 
waar bijna alleen maar huur-
woningen zijn. Meer dan de 
helft van de inwoners woont 
25 jaar of langer in de wijk, 
een kleine groep behoort zelfs 
tot de eerste bewoners. De ge-
middelde leeftijd in de wijk 
ligt hoog.

Er werd nostalgisch terugge-
blikt naar het verleden in het 
Bosnjak Centrum, waar vroe-
ger Albert Heijn was geves-
tigd. Het vertrek van de buurt-
super wordt nog steeds als een 
gemis ervaren. Behalve een 
plek waar de dagelijkse bood-
schappen gehaald werden, 
vervulde het ook een sociale 
functie: het was dé plek waar 
de Monnikenhuizers elkaar 
ontmoetten en elkaar op de 
hoogte hielden van de plaatse-
lijke ontwikkelingen.

Voor de vaak toch wat oudere 
bewoners blijkt het soms een 
lastige opgave te zijn om de 
dagelijkse boodschappen in 
huis te halen. De afstand is te 
ver, en met de bus gaan is voor 
veel ouderen een ingewik-
kelde onderneming. Gelukkig 
werd voor dit probleem een 
oplossing aangedragen: de 
electrische winkelbus.
Met deze gratis bus kunnen 
bewoners van en naar het 
Marktplein Geitenkamp wor-
den gebracht. Deze service 
is er niet alleen voor de wijk 
Geitenkamp, maar ook voor 
de omliggende wijken.
De bezoekers bleken zeer ge-
interesseerd in deze nieuwe 
service en namen na afloop 
dankbaar het visitekaartje van 
de winkelbus in ontvangst.

Naast het gemis van een 
buurtwinkel, was ook het 
ontbreken van een ontmoe-
tingsruimte een veelgenoemd 
onderwerp. De inwoners van 
Monnikenhuizen bezoeken 
MFC De Wetering matig tot 
niet. Ook hier speelt afstand 
en mobiliteit een grote rol. 
Ook vaak genoemd werd het 
gebrek aan informatie. Op 
een aantal gebieden weten 
bewoners niet bij wie ze te-
recht kunnen voor hulp of 
ondersteuning, of voor klach-
ten met betrekking tot de ge-
meenschappelijke ruimte. 

SWOA gaat nu verder met het 
project Daadkracht in Monni-
kenhuizen. Dankzij de steun 
van het Oranjefonds is er 
ruimte om een aantal initia-
tieven op te starten. De daad-
kracht werd diezelfde och-
tend al zichtbaar: ter plekke 
werd afgesproken om iedere 
woensdagochtend een in-
loopochtend te houden in het 
Bosnjak Centrum. Op deze 
ochtend zullen met regel-
maat themagerichte bijeen-
komsten gehouden worden. 
 
Bewoners van Monniken-
huizen zijn iedere woensdag 
vanaf 10.30 uur van harte 
welkom om een kopje koffie 
of thee te komen drinken.

De opkomst was hoog bij de presentatie van het project ‘Daadkracht in Monnikenhuizen’

Financieel adviseur Wouter Oude Veldhuis

Voedselbank en Albert Heijn slaan handen ineen
Op vrijdag 15 en zaterdag 16 november wordt een grote inzamelactie gehouden ten bate 
van de Voedselbank. Bij veel filialen van Albert Heijn in de regio Arnhem kunnen er die 
dag boodschappen gedaan worden, welke aan de Voedselbank gedoneerd kunnen worden.

Bij het betreden van de win-
kel krijgt de klant een lijst 
met een aantal artikelen over-
handigd. Klanten worden 
aangemoedigd om behalve 
hun eigen boodschappen één 
of meer producten van deze 
lijst te kopen. Om de actie 
voor zoveel mogelijk klanten 
aantrekkelijk te houden is ge-
kozen voor Euroshopper en 
Basic- artikelen. Na het afre-
kenen staan er medewerkers 
van de Voedselbank, Albert 
Heijn en vrijwilligers klaar 
om deze in te zamelen. De op 
deze manier ingezamelde pro-
ducten zullen vervolgens via 
de voedselpakketten van de 
Voedselbank terecht komen 
bij díe mensen die het nodig 
hebben.

De Voedselbank heeft een 
tweeledig doel. Ze wil (tij-
delijk) mensen ondersteunen 
met levensmiddelen, wanneer 
zij door omstandigheden niet 
zelf de middelen hebben deze 
aan te schaffen. Maar zij  wil 
ook de voedselverspilling in 
Nederland tegengaan. Feite-
lijk brengen zij vraag en aan-
bod bij elkaar. Hiermee wordt 
getracht de zelfredzaamheid 
van mensen te bevorderen. 
De Voedselbank is afhanke-
lijk van de spullen die win-
keliers en bedrijven over 
hebben. Vooral door de crisis 
loopt dat terug en komt er 
minder of minder bruikbaar 
voedsel binnen. Tegelijkertijd 
loopt het aantal aanmeldin-
gen voor de Voedselbank op. 
Beide ontwikkelingen zijn na-
delig voor de klanten van de 

Voedselbank. Dagelijkse be-
hoeften als rijst, pasta, koffie, 
wasmiddelen, suiker en mar-
garine zitten steeds minder 
in het voedselpakket. In sa-
menwerking met Albert Heijn 
wil de Voedselbank daar met 
deze tweedaagse inzamelac-
tie iets aan doen.

Het is de eerste keer dat in de 
regio Arnhem een inzamelac-
tie wordt gehouden waar alle 
filialen bij betrokken zijn.  
Het idee hiervoor ontstond 
nadit in juni dit jaar de filiaal-
houders van Albert Heijn een 
bijeenkomst en rondleiding 
hadden in het distributiecen-
trum van de Voedselbank. 
Behalve de filialen in Arnhem 

doen ook die in omliggende 
gemeenten als Velp, Ooster-
beek, Westervoort en Duiven 
mee. In andere steden zoals 
Nijmegen leverde een soort-
gelijke inzamelactie maan-
denlang allerlei extra’s in de 
voedselpakketten op. De hoop 
is dat dit ook door deze inza-
melactie het geval zal zijn. De 
filiaalhouders en medewer-
kers van Albert Heijn zijn in 
ieder geval razend enthousiast 
over deze actie.

De betrokkenheid van Albert 
Heijn met de Voedselbank 
is overigens niet nieuw. Al 
jarenlang zijn ze een van de 
grootste leveranciers aan de 
Voedselbank.

Enkele producten waaruit gekozen kan worden:



‘‘Even wennen aan het idee’’
Het is nog best lastig een cultuurscout te interviewen want wat is hij druk bezig! En als je dan 
eindelijk een afspraak hebt komt hij hongerig opdagen met zijn voetbalschoenen nog aan, want 
hij heeft geen tijd meer gehad om zich om te kleden, laat staan om te eten.

Bram Kluen is met hart en ziel cultuurscout, 
maar wat doet een cultuurscout eigenlijk?
‘Een cultuurscout brengt cultuur en kunst de 
wijk in. Kunst moet niet elitair zijn maar toe-
gankelijk voor iedereen. Het is de taak van de 
cultuurscout het aanwezige artistieke talent in 
wijkbewoners aan te boren en zo in te zetten 
dat het bijdraagt aan de vooruitgang van de 
wijk. De grote uitdaging is mensen hiervoor 
enthousiast te maken’.
 
Is er veel talent op de Geitenkamp?
‘Jazeker, maar ik geloof ook dat iedereen 
artistiek talent heeft en dat het er alleen nog 
maar uit hoeft te komen. In groepsverband 
versterk je het aanwezige individuele talent en 
kom je gezamenlijk tot iets nog beters’.
 
Vanaf 2007 is Bram werkzaam geweest op de 
Geitenkamp. Dit was zijn eerste klus als scout 
en hij moest zijn weg nog een beetje vinden. 
Omdat hij ook op de Geitenkamp woonde wist 
hij echter goed wat er zo al gebeurde en kon hij 
daar mooi op inspelen.
 
Wat heb je bereikt op de Geitenkamp?
‘Toen ik pas begon was er vooral aandacht 
voor sport en spel in de wijk. Ik ben er best 
trots op dat kunst nu ook echt bij de Geiten-
kamp hoort. Het is voor iedereen gewoon ge-
worden dat er door het jaar heen laagdrem-
pelige culturele activiteiten plaatsvinden’. 

Een aantal projecten zijn inmiddels een begrip 
geworden. Zo wordt er jaarlijks in januari/    
februari een kunstproject gestart waarvan het 
thema door de wijkbewoners wordt bedacht en 
waar iedereen aan mee kan doen. In de wijk 
waren er al beschilderde geiten te zien, er is 
een lampenproject geweest en als laatste een 
hoedenproject. De kunstwerken kunnen met 
Hemelvaart weer worden gebruikt op het 
Hoogte 80 festival, waar Bram de wijktent de 
Geitenbreier voor heeft bedacht. In het najaar 
vindt dan weer Kunst op het plein plaats.

‘Soms kan het wel een jaar duren voordat een 
project gerealiseerd is maar het organiseren 
en het uiteindelijk iets voor elkaar krijgen 
geeft mij ontzettend veel voldoening. Het is 
wel de bedoeling dat bewoners deze evene-
menten uiteindelijk zelf gaan oppakken en 
dat is bijvoorbeeld bij Kunst op het plein heel 
goed gelukt. Daar hoefde ik dit jaar nog maar 
weinig zelf te doen’. 

 Wat is je hoop voor de toekomst?
‘Een paar projecten zijn net opgestart of 
moeten nog gaan lopen. Zo is er bijvoorbeeld 
muziektheater De Plaats dat deze maand met 
de voorstelling Kamp&Geit komt. Dit wordt 
hopelijk ook een doorlopend project maar zal 
in ieder geval de komende drie jaar bestaan. 
Daarnaast hoop ik dat De Beijer uit zal groei-
en tot een broedplaats voor creatieve onder-
nemers. Dit project zal opgepakt gaan worden 
door mijn opvolgster Mieke Hendrikse. 

Verder lijkt het mij als wijkbewoner geweldig 
als er een geitenboerderij op de Geitenkamp 
komt. Een echt productiebedrijf met een pu-
blieksfunctie, waar ouders met hun kinderen 
heen kunnen gaan om te zien hoe de geiten 
gemolken worden en hoe er kaas gemaakt 
wordt. Misschien met een koffiegelegenheid 
erbij. Dit zou ook werkgelegenheid voor de 
wijk kunnen opleveren’.
 
Bram is sinds 1 september in een aantal wijken 
in Arnhem-Zuid aan de slag.
‘Ik moest even wennen aan het idee de wijk te 
verlaten en alle contacten die ik heb opge-
bouwd achter te laten. Maar ik had al snel zin 
in de uitdagingen in mijn nieuwe werkgebied. 
In de wijk Schuytgraaf zijn er weinig voor-
zieningen en is er geen centrum. Om daar 
samenhang in de wijk te brengen is een grote 
uitdaging..
 
Wie het afscheid van Bram op 2 november 
in De Beijer heeft gemist, kan hem nog zien 
in de voorstelling Kamp&Geit. Want als bewo-
ner blijft hij gelukkig actief in de wijk en kan 
hij nu zijn eigen artistieke talent gaan inzetten. 
En misschien eens een voetbalcompetitie       
organiseren?

Vertrekkend cultuurscout Bram Kluen

Zuid-Amerikaanse kunst in Gildenhuis
In de maand oktober waren de schilderijen van Miguel Betancourt te zien in Gildenhuis60. 
Ook in november zal het werk van Zuid-Amerikaanse kunstenaar nog te bezichtigen zijn.

Miguel Betancourt maakte in 
Europa naam als kunstenaar 
door zijn deelname aan het 
XLV. Venice Biennale in 1993. 
De uit Ecuador afkomstige 
kunstenaar laat zich inspire-
ren door de pre-Colombiaanse 
tempels, koloniale kerken 
en de lokale omgeving van 
de plaatsen die hij bezocht 
op culturele reizen. Tijdens 
zijn verblijf in Engeland en 
reizen door Europa werd hij 
aangetrokken tot Gotische 
kathedralen. Hun langgerekte 
bogen en het contrasterende 
licht van gebrandschilderd 
glas hebben een blijvende 
indruk gemaakt en een grote 
interesse in architectuur op-
gewekt.
Betancourt integreert abstrac-
te en architecturale beelden. 
Deze creaties zijn een mix van 
bomen, planten, geometrische 
vormen en uitzichten op de 
stad en gaan vaak gepaard met 
een overvloedige textuur. Zijn 
kennismaking met westerse 
kunst, waaronder schilderijen 
van Van Gogh, Miró, Picasso 
en  Francis Bacon, zette hem 
aan om te werken met grotere 
afmetingen en mixed media, 
waaronder olieverf en acryl. 
In de jaren 2000 experimen-
teerde Betancourt met nieuwe 
ondergronden, technieken en 
stijlen. Hout, takken en vul-
kanische as wordt gebruikt.

De schilderijen die momen-
teel in Gildenhuis60 tentoon-
gesteld worden, komen met 
name uit deze periode.

Gedurende de hele maand 
november kunt u langskomen 
om een selectie uit zijn werk 
te aanschouwen.

Wat: Expositie Miguel Betancourt
Waar: Gildenhuis60, Schuttersbergplein 60
Wanneer: november, ma t/m/ vr 9.00-16.30
Meer info: www.miguelbetancourt.com

Het schilderij ‘Aire de la cordillera’ van Miguel Betanacourt

Expositie Henk Verbeek in MFC de Wetering
Van 1 november tot en met 31 
januari exposeert wijkbewo-
ner Henk Verbeek op verzoek 
van SWOA zijn werk in MFC 
De Wetering. Henk Verbeek 
maakt zwartwit-tekeningen 
waarvan gedacht kan worden 
dat ze met de computer wor-
den gemaakt. Toch is alles 
met de hand gedaan. Het is 
niet het enige wat Henk over 
zijn kunst te horen krijgt.  

Henk Verbeek merkt hier-
over op: ‘Mensen zeggen dat 
het lijkt op tekeningen van 
Escher,maar ik ontwerp ze 
zelf en geef er mijn eigen in-
terpretatie aan’. 

Henk Verbeek heeft 13 van 
zijn werken opgehangen in 
MFC De Wetering. 
Het is een ieder die geïnteres-
seerd is aan te bevelen ernaar 
te gaan kijken.

Wat: Expositie Henk Verbeek
Waar: MFC De Wetering, Bonte Wetering 89

Wanneer: november 2013 t/m januari 2014

Uw advertentie in
Op De Hoogte...?

redactie@geitenkampnet.nl

Monnikenhuizen, de kroon op de Bult
Binnenkort verschijnt het 
boek Monnikenhuizen - 60 
jaar de Kroon op de Bult. Een 
boek over een wijk waar de 
meeste mensen weinig over 
weten. Wat men bijvoorbeeld 
vaak niet beseft is dat de wijk 
veel groter is dan het wijkje 
bovenop de Bult. Monniken-
huizen is ook Nieuw Monni-
kenhuizen, Drie Gasthuizen, 
Klarenbeek, Moscowa, Sak-
sen Weimar, Valkenhuizen 
en Arnhemse Allee. Al deze 
deelwijken en vooral hun rijke 
geschiedenis worden uitge-
breid belicht. 

Natuurlijk ontbreekt Vitesse 
hierin ook niet, net als de 
kloosters, de hertogen van 
Gelre en de                baronnen 
van Pallandt. Net als in het 
boek Bultbewoners  vindt u in 
dit boek ook levensverhalen 
van de bewoners.
Daarnaast is er aandacht voor 
de ondernemers, de sociale 
problematiek, de scholen, ker-
ken en het verenigingsleven.
Auteur Abel Brouwer heeft 
een breed beeld gecreëerd 
van de wijk en dat levert veel 
herkenning maar ook verras-
singen op. 

Het idee voor het boek ont-
stond bij Fred Fonk, de (voor-
malige) voorzitter van de 
bewonerscommissie Monni-
kenhuizen. Woningbouwver-
eniging Portaal (de grootste 
verhuurder in de wijk) om-
armde dit initiatief en stelt het 
boek gratis beschikbaar aan 
haar huurders op Monniken-
huizen. 
Omdat het boek veel dikker 
werd dan in eerste instantie de 
bedoeling was, deed het wijk-
platform Geitenkamp/Mon-
nikenhuizen ook een stevige 
duit in het zakje. 

Het boek zal op 11 december 
tussen 12.30 en 13.30 uur 
worden gepresenteerd in 
Bošnjak aan de Sperwerstraat, 
de voormalige Albert Heijn. 
Belangstellenden kunnen het 
boek vanaf half december 
voor een klein bedrag aan-
schaffen bij boekhandel De 
Poort op het marktplein van 
de Geitenkamp.

Abel Brouwer, schrijver van 
het boek over Monnikenhuizen



In de september-uitgave van Op de Hoogte bespraken wij straatnamen, die afgeleid zijn van bomennamen. We hebben ze echter lang niet allemaal gehad en daarom verklaren we 
ditmaal nog meer straatnamen, de meeste gelegen aan de Arnhemse Allee.

Onderaan de Moslaan vinden 
we de Heideweg.
Heide is geen boom, maar een 
struik(je), dat groeit op plek-
ken met een zeeklimaat, zoals 
Nederland. Langs de kust-
strook van West Europa is op 
vele plaatsen heide te vinden, 
maar helaas wordt dit minder 
door recreatie, wegen, bebou-
wing en militaire activiteiten. 
Gelukkig hebben wij, Arn-
hemmers, De Hoge Veluwe en 
De Posbank vlakbij, waar we 
elk jaar in september kunnen 
genieten van de mooie paarse 
heidevelden. 

Omhoog lopend komen 
we in de Lindestraat, een 
boomsoort uit de kaasjes- 
kruidfamilie. Deze boom 
heeft zacht hout, dat gebruikt 
wordt voor houtsnijwerk en 
beeldhouwwerk. De boom 
kan 15 tot 30 meter hoog 
worden en is aantrekkelijk 
voor hommels en bijen. Van 
de bloemen van deze boom 
wordt kruidenthee gemaakt.

Er wordt beweerd dat in   
Sambeek de oudste linde staat 
met een stamomvang van 
ruim 7 meter, en er wordt be-
weerd dat de boom wel 1000 
jaar oud is..... 

Hierna komt de Paddenstoel-
straat, ook geen bomennaam. 
Men vermoedt dat de naam 
paddenstoel komt van een le-
gende: in vroegere verhalen 
dacht men dat de duivel ver-
kleed was als pad. Als de pad 
moe was, kwam er voor hem 
(de duivel) een stoel uit de 
grond waarop hij kon uitrus-
ten. Hier komt waarschijnlijk 
ook de uitdrukking vandaan: 

ze schieten als paddenstoelen 
uit de grond, omdat de stoel 
voor de duivel er altijd heel 
snel was. We kennen de pad-
denstoel ook als ANWB-
wegwijzer voor wandelaars 
en fietsers.  

Nóg een niet-bomennaam: de 
Varenstraat. Er bestaan dui-
zenden verschillende soorten 
van deze plant, die over de 
hele wereld groeien en dan 
met name in vochtige regen-
wouden. Varens vermenigvul-
digen zich door sporen (een-
cellige lichamen) en niet door 
zaden. De Europese varens 
zijn kruidachtige planten. De 
bladeren ontspringen aan de 
wortelstok, niet aan de stengel. 

Een stukje verder omhoog 
zien we de Iepstraat, beho-
rend tot de loofbomen. Een 
iep is gevoelig voor de zg. 
iepziekte, die veroorzaakt 
wordt door een schimmel, die 
wordt overgebracht door de 
iepenspintkever. Tussen 1900 
en 2000 is 90% van de iepen 
in Nederland verdwenen door 
deze ziekte. De iepen gaven 
de naam aan de plaats Ieper 
in België, omdat in die omge-
ving erg veel iepen stonden.  

De Eikstraat. 
We kennen natuurlijk al-
lemaal de eikels, die in dit 
jaargetijde overal op de grond 
liggen. Het voortbestaan van 
deze boom is afhankelijk 
van de eekhoorn en de gaai. 
Onder het bladerdak van de 

boom kunnen de gevallen ei-
kels namelijk niet uitgroeien. 
De eekhoorn en de gaai ver-
plaatsen de vruchten. De 
voorchristelijke bewoners van 
West Europa zagen de boom 
als een heiligdom. Een voor-
beeld hiervan is de Heilige 
Eik in het plaatsje Den Hout 
bij Oosterhout in Noord Bra-
bant. Er wordt beweerd dat de 
boom uit 1250 dateert en dat 
de stam door een bliksemin-
slag werd uitgehold, waardoor 
de stam aan een zijde open is. 
Eén levende tak maakt een 
volwaardige kruin! Er komen 
geregeld wichelroedelopers 
naar de boom om te zoeken 
naar bv. waterbronnen, me-
talen, edelstenen of andere 
voorwerpen in de bodem    
(uit onderzoek is gebleken dat 
wichelroedes niet werken). 
De boom wordt gezien als een 
soort monument. 

Boven de Eikstraat zien we een 
straat met de naam Conifeer, 
een naaldbomensoort met een 

kegelvormige vrucht. Het zijn 
geen echte vruchten, maar 
ze hebben wel structuren die 
fruitachtig overkomen, zoals 
bv. de jeneverbes bij de taxus-
boom. De conifeer is de be-
langrijkste houtleverancier 
van naaldhout. 

Onder de Eikstraat is de 
Woudstraat, opnieuw geen bo-
mennaam, maar wel de naam 
van een grote verzameling 
bomen. De naam woud kan 
komen van oerwoud ( jungle, 
rimboe), waar vele soorten 
planten en dieren leven, van 
oerbos (wildernis) en van bos 
(een vegetatie van voorna-
melijk bomen, planten en 
struiken). Oerwouden en 
oerbossen ontstonden zonder 
tussenkomst van mensen 
Een bos is officieel een bos, 
als 64% van de lucht bedekt 
is met boomtoppen. Volgens 
de Nederlandse Boswet mag 
een gebied bos genoemd 
worden als 1000 vierkante 
meter met bomen bedekt is. 

Het oerbos is in Europa door 
mesenhanden bijna verdwe-
nen. Vroeger was Nederland 
grotendeels bedekt met bos. 
De naam Holland is een ver-
wijzing naar  Holtland of 
Houtland. Nu is nog maar on-
geveer 10% van ons land be-
dekt met bos. 

Onder de Woudstraat vinden 
we nog de Populierstraat, een 
loofboom uit de wilgenfami-
lie, die wel 40 meter hoog kan 
worden en wel 200 jaar oud. 
Het is een rijke voedselbron 
voor rupsen. De bloem van 
deze boom ziet eruit als een 
hangend katje, rood en geel. 
Vele mensen zijn allergisch 
voor het pluis van deze bloem. 

En de laatste straat, die 
een bomennaam heeft is de       
Plataanstraat. Deze boom is 
karakteristiek door de schors, 
waarvan stukken afvallen. 
Hierdoor zijn er verschillen-
de kleuren te zien, o.a. bruin 
en groen. De stam krijgt het 
aanzien van een landkaart.  In 
Nederland en België worden 
platanen als straatboom aan-
geplant. In landen rondom de 
Middellandse Zee staan plata-
nen vaak op pleinen om scha-
duw te geven. Platanen heb-
ben bruine dopvruchten van 8 
cm doorsnee. Deze vruchten 
blijven in de winter aan de 
boom zitten. De zaden vallen 
in de lente van de boom. De 
zaden hebben gele haartjes 
die als een soort  parachute 
dienen. 

Ken uw straatnaam: Bomennamen van Arnhemse Allee brengen herfst dichterbij

De 1000 jaar oude linde in Sambeek

Even uitrusten.....

De Heilige Eik van Den Hout met zijn beroemde holle stam

Sint Nicolaas komt!
Ook dit jaar zal Sint Nicolaas de Geitenkamp met een        
bezoek vereren. Op 30 november houdt hij samen met zijn 
pieten een optocht door de wijk. Later op de middag doet    
de goedheiligman ook het Marktplein aan.

Sinterklaas beleeft drukke 
tijden. Na zijn aankomst in 
Groningen op 16 november 
zal hij samen met zijn pieten 
kris-kras door het land reizen 
om zoveel mogelijk kinderen 
van Nederland een bezoek te 
brengen. Gelukkig heeft de 
Sint tijd gevonden om ook de 
Geitenkamp te bezoeken. 

Op zaterdag 30 november zal 
de Sint te paard een optocht 
houden door de wijk. Met zijn 
pieten, die ongetwijfeld ver-
schillende kunstjes zullen uit-
halen, vertrekt de Sint vanaf 
MFC De Wetering. De kin-
deren die dat willen mogen 
- al dan niet met hun ouders 
- meedoen met de optocht. De 
Sint zou het leuk vinden als de 
kinderen voor zijn verjaardag 
hun buggy, step of fietsje ver-
sieren. Om 13.15 start vervol-
gens het binnenprogramma in 
MFC De Wetering. Kinderen 

die mee hebben gelopen en 
aan het binnenprogramma 
mee hebben gedaan krijgen 
na afloop van het programma 
bij de uitgang een uitnodiging 
van Sinterklaas om naar het 
Marktplein te komen. Hier 
zal de Sint aanwezig zijn om 
de kinderen te ontvangen. Zij 
krijgen dan namens de winke-
liers een kadootje  overhan-
digd van de Sint. De Sint zal 
zich vervolgens vestigen in 
de voormalige snoepwinkel 
op het plein. De pieten delen 
vanzelfsprekend strooigoed 
uit en de kinderen kunnen de 
Sint een tekening of kleur-
plaat geven. Voor de mooiste 
tekening of kleurplaat is aan 
het eind van de dag een leuk 
prijsje weggelegd. Maar dat 
gebeurt niet voordat de Sint 
met zijn pieten de winkeliers 
bezocht heeft, want de Sint 
wil natuurlijk wel horen of zij 
óók braaf zijn geweest. 

Wat: Sinterklaas in de Geitenkamp
Waar: 12.00 Optocht, vertrek vanaf MFC De Wetering
           13.15 Binnenprogramma MFC De Wetering
           14.00 Sinterklaas op het Marktplein
Wanneer: zaterdag 30 november
meer info: Dirk Leenders, 026- 3772036

Kids Nieuws Redactie
Beste lezer,
Voor u de eerste pagina’s die mede gemaakt zijn door de 
Kids News Redactie. Begin september zijn we gestart na een         
spannende sollicitatieprocedure met 9 enthousiaste kinderen. 

In de eerste bijeenkomst heb-
ben we kennis met elkaar    
gemaakt en nagedacht hoe we 
ons wilde voorstellen aan de 
lezers van Op de Hoogte.
Ook ontstond toen het idee om 
een logo met elkaar te maken 
verzinnen en maken zodat 
iedereen de artikelen van de 
Kids News Redactie herkent.
In de tweede bijeenkomst zijn 
we daar dan ook druk mee 
bezig geweest. Iedereen heeft 
ideeën getekend en uit al de 
ideeën hebben we een klein 
stukje gehaald en deze verza-
meld in één logo.

Daarna was het tijd voor het 
serieuze werk en hebben de 
kinderen les gehad over de 4 
gouden regels van een artikel.  
Ze hebben Dirk Leenders en 
Dennis van Mierle van Sport-
bedrijf Arnhem geïnterviewd 
over onderwerpen die ze zelf 
bedacht hebben. 

In deze editie zal een aantal 
kinderen zich alvast aan u 
voorstellen. De overige kin-
deren komen in het volgende 
nummer aan bod.

De interviews met Dirk en 
Dennis zijn eveneens in dit 
nummer te lezen. De kinderen 
hebben er hun best op gedaan 
om er leuke stukjes van te ma-
ken, en dat is ze zeker gelukt.

We hopen dat u hin in-
zet kunt waarderen en 
wensen u heel veel lees- 
plezier!

Hartelijke groeten namens 
Giovanni, Nina, Annas, 
Cheyenne, Lindsay, Jeremy, 
Romana, Alicia en Rochelle 
van de Kids News Redactie,

Leonieke Jansen
Kinderwerk Geitenkamp

Stel je voor ... (1)



woensdag, donderdag en vrijdag
14.00-17.00 Inloop 11+

woensdagavond en donderdagavond
18.30-21.30 Club/Soosavond 12+

Kookclub
iedere woensdag en donderdag

 vanaf 16.00
Maximaal 12 personen

Opgeven tot 15.00, kosten  € 2,- Girls Only
iedere woensdag 18.30-20.00

10 t/m 12 jaar,  € 1,- 

woensdag
Grasveld Larikshof

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

dinsdag:
Schoolplein Vlindertuin 

15.00-16.45

De Bakfiets

Dit jaar had De Witte School  
tijdens de Kinderboekenweek 
bijzondere gasten. Op 9 ok-
tober kwamen Davy Propper 
en Dan Mori van Vitesse 
langs. Zij vertelden over het 
thema van dit jaar, Sport en 
Spel. Een dag later kwam bur-
germeester Herman Kaiser 
op bezoek om het sprookje        
De wolf en de 7 geitjes voor te 
lezen.  Het is voor de kinderen 
een plezierige én leerzame 
week geworden.

Meer foto’s zijn te vinden op:
www.dewitteschoolarnhem.nl

Burgermeester Kaiser leest voor op De Witte School

Burgermeester Hermain Kaiser tussen de kinderen van De Witte School

Crisis maakt creatief
door: Cheyenne, Annas, Nina en Lindsay 

Dirk Leenders is 46 jaar en 
werkt als activiteiten mede-
werker bij Sportbedrijf Arn-
hem. Tijdens het interview 
gaf Dirk aan dat hij veel van 
de crisis merkt. Steeds meer 
mensen maken gebruik van 
laagdrempelige activiteiten. 
Deze activiteiten worden ge-
organiseerd in de wijk, zijn al-
tijd leuk en dat tegen een zeer 
lage prijs. Volgens Dirk is het 
niet zo goed dat de ouders 
minder geld krijgen. Hierdoor 
kunnen ze minder geld beste-
den aan kleding, schoenen, 
activiteiten en dan is er na-
tuurlijk ook minder geld om 
leuke dingen te doen. Leuke 
dingen doen is nodig om te 
ontspannen. Als alles duurder 
wordt kun je minder dingen 
doen, maar positief hieraan is 
dat men wel creatiever wordt 
om ook dingen te gaan doen 
die weinig tot geen geld kos-
ten. Ook denkt men beter na 
over waar je het geld aan kunt 
besteden en moet je zo keuzes 
maken. Dat patat duurder 
wordt is aan de ene kant min-
der, vind ik, maar ook wel 
goed, want het is ongezond. 

Dan is het beter om te koken, 
maar op zijn tijd een frietje 
moet kunnen, gaf Dirk aan. 
Een crisis is nooit leuk maar 
soms kan het niet anders,wel 
moet er goed nagedacht wor-
den waarop het beste kan wor-
den bezuinigd. Volgens Dirk 
hoeft bezuinigen niet perse 
te betekenen dat er ontslagen 
vallen of dat er minder gedaan 
kan worden. Belangrijk is dat 
we gezamenlijk het probleem 
aanpakken en iedereen een 
steentje bijdraagt. Dirk is het 
er niet mee eens dat veel kin-
deren teveel snoepen, maar 
vindt dat ze een ander eetpa-
troon moeten aanleren. Zo is 
het belangrijk dat je gevari-
eerd eet en op goede tijden.  
Overal waar te voorstaat vindt 
Dirk niet goed, teveel snoep, 
te weinig bewegen, …etc. 

Soms is het best moeilijk om 
keuzes te maken, ook omdat 
gezonde producten vaak duur 
zijn. Ook  moeten we beter 
kijken naar wat we nodig heb-
ben en niet zoveel weggooien 
terwijl mensen in Afrika bijna 
geen eten hebben.

Het weer volgens Dennis
door: Giovanni, Alicia,Jeremy en Romana

Meneer Dennis van Mierle is 31 jaar en werkt als beheerder bij 
Sportbedrijf Arnhem. Tijdens het interview gaf Dennis aan dat 
hij alle seizoenen van het jaar leuk vond. Vooral in de zomer, 
dan zijn er de wildwaterdagen. Ook gaf Dennis aan dat hij vaak 
op de schaatsbaan te vinden is tijdens de winter dagen. Het is 
koud maar dat is niet zo erg dan kun je lekker dikke kleren aan 
doen. In de herfst is het minder leuk, vertelde Dennis tijdens 
het interview. Het regent dan zoveel dat je er nat van wordt. 
Het wordt dan ook sneller donker, maar je kan dan wel leuke 
gezelschapspelletjes met elkaar spelen.

Stel je voor ... (2)

Playground De Rommelkist

Openingstijden Playground De Rommelkist:
maandag tot en met zaterdag van 11.00 tot 18.00 uur

maandag
10.30-11.00 Ouder en peutergym; 0-3 jr; gratis
                    In samenwerking met Stichting Rijnstad
16.00-17.00 Zaalvoetbal; 8-12 jaar; €0,50

dinsdag
16.00-17.00 Handbal; 6-10 jaar; €0,50
                    In samenwerking met UDI Handbal
19.00-20.00 Pilatus; 18 jaar en ouder; €10,00 (10 keer)
                    In samenwerking met Budosport Arnhem

woensdag
14.00-16.00 Wijkinstuif; 4-12 jaar; €0,50
                    In samenwerking met Stichting Rijnstad
16.00-18.00 Sport- en speluitleen; 4-12 jr;  gratis
19.30-21.00 Sportuurtje 55+; €1,00

donderdag
16.00-17.00 Kids Dance; 4-7 jaar; €0,50
                    In samenwerking met Budosport Arnhem
16.00-17.00 Kids Dance; 8-12 jaar; €0,50
                    In samenwerking met Budosport Arnhem

vrijdag
15.30-17.00 Beeball; 6-12 jaar; €0,50
                    In samenwerking met Arnhem Rhinos

zaterdag
13.00-14.00 Tennis; 7-12 jaar;  €0,50
14.00-17.00 Speluitleen; 4-12 jr; gratis

meer infomatie:
Eibert Leusink   06-19446950
Dirk Leenders    06-26114266

Beheer Rommelkist   026-3772036



30 november....
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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!

De activiteiten van SWOA en de activiteiten van De Droomfabriek 
vinden plaats in MFC De Wetering, Bontewetering 89 .
(tenzij anders vermeld)

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

Donderdag 14 november
10.30-11.30 Koffie & thee uurtje (SWOA)
12.30-16.30 Inloop Univé verzekeringen (Gildenhuis 60)
13.30-15.30 Sjoelen
13.30-15.30 Spreekuur STIP-ggz & Vertrouwenspersonen 
                     Huiselijk Geweld (Droomfabriek)
19.30-21.30  Inloopspreekuur Notaris Fechner (Gildenhuis60)
19.30 uur     Kamp&Geit, diverse locaties in de wijk, 
                    vertrek vanaf MFC De Wetering, prijs € 10,00;
                    voor wijkbewones € 4,00 of € 2,00 (met Gelrepas)

Maandag 11 november
13.00-17.00 Biljarten (SWOA)
13.00-15.00 In gesprek met Op De Hoogte (Gildenhuis60)
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
  9.30-12.00 Het Activeringsteam; MFC De Wetering
10.00-11.45  Zangkoor (SWOA)
14.00-16.00 Teken- en schilderclub (SWOA)
Woensdag 13 november
10.30-11.30 De Taaltafel (Rijnstad); MFC De Wetering
10.30-12.30 Koffie inloop (SWOA) IKC Bosnjak Centrum
13.00-15.00 In gesprek met Op De Hoogte (Gildenhuis60)
14.00-16.00 Ouderen en kinderen (SWOA) spelletjes
18.45-19.45 Yoga (SWOA)

Vrijdag 15 november
13.00-15.00 In gesprek met Op De Hoogte (Gildenhuis60)
19.30 uur     Kamp&Geit, diverse locaties in de wijk, 
                    zie 14 november
Zaterdag 16 november
19.30 uur     Kamp&Geit, diverse locaties;  zie 14 november
Zondag 17 november
11.00 uur     Kamp&Geit; kinderkunstroute; MFC De Wetering
14.00 uur     Kamp&Geit, diverse locaties in de wijk, 
                    zie 14 november; na afloop Meet & Greet 
                    met de deelnemers in MFC De Wetering
Maandag 18 november
13.00-17.00 Biljarten (SWOA)
13.00-15.00 In gesprek met Op De Hoogte (Gildenhuis 60)
14.00-16.00 Creatief De Wetering (SWOA) bijdrage € 2,50
Dinsdag 19 november
  9.30-12.00 Creatief en koffie (SWOA) bijdrage € 2,50
  9.30-12.00 Het Activeringsteam; MFC De Wetering
10.00-11.45  Zangkoor (SWOA)
14.00-16.00 Teken- en schilderclub (SWOA)
Woensdag 20 november
10.30-11.30 De Taaltafel (Rijnstad); MFC De Wetering
10.30-12.30 Koffie inloop (SWOA)IKC Bosnjak Centrum
13.00-15.00 In gesprek met Op De Hoogte (Gildenhuis60)
14.00-16.00 Ouderen en kinderen (SWOA) spelletjes
18.45-19.45 Yoga (SWOA)
Donderdag 21 november
10.30-11.30 Koffie & thee uurtje (SWOA)
12.30-16.30 Inloop Univé verzekeringen (Gildenhuis60)
13.30-15.30 Sjoelen
13.30-15.30 Spreekuur STIP-ggz & Vertrouwenspersonen 
                     Huiselijk Geweld (Droomfabriek)

Vrijdag 22 november
13.00-15.00 In gesprek met Op De Hoogte (Gildenhuis60)
14.00-16.00 Spelmiddag (SWOA)
Maandag 25 november
13.00-17.00 Biljarten (SWOA)
13.00-15.00 In gesprek met Op De Hoogte (Gildenhuis60)
14.00-16.00 Creatief De Wetering (SWOA) bijdrage € 2,50
Dinsdag 26 november
  9.30-12.00 Creatief en koffie (SWOA) bijdrage € 2,50
  9.30-12.00 Het Activeringsteam; MFC De Wetering
10.00-11.45  Zangkoor (SWOA)
14.00-16.00 Teken- en schilderclub (SWOA)
Woensdag 27 november
10.30-11.30 De Taaltafel (Rijnstad); MFC De Wetering
10.30-12.30 Koffie inloop (SWOA IKC Bosnjak Centrum
13.00-15.00 In gesprek met Op De Hoogte (Gildenhuis60)
14.00-16.00 Ouderen en kinderen (SWOA) spelletjes
18.45-19.45 Yoga (SWOA)
Donderdag 28 november
10.30-11.30 Koffie & thee uurtje (SWOA)
12.30-16.30 Inloop Univé verzekeringen (Gildenhuis 60)
13.30-15.30 Sjoelen
13.30-15.30 Spreekuur STIP-ggz & Vertrouwenspersonen 
                     Huiselijk Geweld (Droomfabriek)

Vrijdag 29 november
  9.00-16.30 FlexFriday (Gildenhuis 60)
13.00-15.00 In gesprek met Op De Hoogte (Gildenhuis60)

Zondag 1 december
14.00-16.00 Dansmiddag (SWOA)
Maandag 2 december
13.00-17.00 Biljarten (SWOA)
13.00-15.00 In gesprek met Op De Hoogte (Gildenhuis60)
14.00-16.00 Creatief De Wetering (SWOA) bijdrage € 2,50
14.00-16.00 Inloopspreekuur Solidus ABC (Gildenhuis60)
Dinsdag 3 december
  9.30-12.00 Creatief en koffie (SWOA) bijdrage € 2,50
  9.30-12.00 Het Activeringsteam; MFC De Wetering
10.00-11.45  Zangkoor (SWOA)
14.00-16.00 Cursus Bloemschikken (SWOA) bijdrage € 6,50
14.00-16.00 Teken- en schilderclub (SWOA)

Woensdag 4 december
10.30-11.30 De Taaltafel (Rijnstad); MFC De Wetering
10.30-12.30 Koffie inloop (SWOA); IKC Bosnjak Centrum
13.00-15.00 In gesprek met Op De Hoogte (Gildenhuis60)
14.00-16.00 Ouderen en kinderen (SWOA) spelletjes
18.45-19.45 Yoga (SWOA)
Donderdag 5 december
10.30-11.30 Koffie & thee uurtje (SWOA)
12.30-16.30 Inloop Univé verzekeringen (Gildenhuis 60)
13.30-15.30 Sjoelen
13.30-15.30 Spreekuur STIP-ggz & Vertrouwenspersonen 
                     Huiselijk Geweld (Droomfabriek)
Vrijdag 6 december
13.00-15.00 In gesprek met Op De Hoogte (Gildenhuis60)
14.00-16.00 Spelmiddag (SWOA)
Zaterdag 7 december
17.30-20.00 Samen eten, MFC De Wetering, kosten € 2,50
Maandag 9 december
13.00-17.00 Biljarten (SWOA)
13.00-15.00 In gesprek met Op De Hoogte (Gildenhuis60)
14.00-16.00 Creatief De Wetering (SWOA) bijdrage € 2,50
Dinsdag 10 december
  9.30-12.00 Creatief en koffie (SWOA) bijdrage € 2,50
  9.30-12.00 Het Activeringsteam; MFC De Wetering
10.00-11.45  Zangkoor (SWOA)
14.00-16.00 Teken- en schilderclub (SWOA)
Woensdag 11 december
10.30-11.30 De Taaltafel (Rijnstad); MFC De Wetering
10.30-12.30 Koffie-inloop (SWOA); IKC Bosnjak Centrum
12.30 uur     Boekpresentatie Monnikenhuizen (Portaal); 
                     IKC Bosnjak Centrum (Sperwerstraat 57)
13.00-15.00 In gesprek met Op De Hoogte (Gildenhuis60)
14.00-16.00 Ouderen en kinderen (SWOA) spelletjes
18.45-19.45 Yoga (SWOA)
Donderdag 12 december
10.30-11.30 Koffie & thee uurtje (SWOA)
12.30-16.30 Inloop Univé verzekeringen (Gildenhuis 60)
13.30-15.30 Sjoelen
13.30-15.30 Spreekuur STIP-ggz & Vertrouwenspersonen 
                     Huiselijk Geweld (Droomfabriek)
19.00-21.30  Netwerkbijeenkomst (Gildenhuis60)
19.30-21.30  Inloopspreekuur Notaris Fechner (Gildenhuis60)

Zaterdag 9 november
10.00-12.30 Damesbeurs; MFC De Wetering

Zaterdag 30 november
Sinterklaas op de Geitenkamp (zie ook pag. 6)
12.00-13.00  Sinterklaas optocht; vertrek MFC De Wetering
13.15-14.00  Binnenprogramma; MFC De Wetering
14.00-16.00  Sint met 8 Zwarte Pieten op het Marktplein

Vrijdag 13 december
13.13-15.00 In gesprek met Op De Hoogte (Gildenhuis60)


