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Op De Hoogte 

Hulst. Ik knip elk jaar de 
nodige takken uit de grote, 
oude hulst in de tuin van 
mijn schoonouders. 
Het contrast van de don-
kergroene bladen en de hel-
rode bessen fleurt het in en 
rond het huis op. Je ziet ze 
in  natuurstukjes in vazen, 
potten of de oude klompen 
naast de voordeur die van 
mijn overgrootvader zijn ge-
weest. Wat zilverspartakken 
erbij, of andere bladbehou-
dende struiken of bomen. 
Met groene vingers en vak-
manschap geknipt, omdat 
iemand in uw vaste colum-
nist ooit een Hendrik Jan 
de tuinman zag en ervoor 
zorgde dat ik opgeleid werd 
tot hovenier. Maar, al heb ik 
een hele mooie boomspiegel 
met houtsnippers waar ik 
onlangs nog de winterharde 
violen gepoot heb, ik ben 
echt een betere columnist 
dan tuinman. 

Er is weinig nodig om iets 
mooi te laten zijn. Hulsttak-
ken bijvoorbeeld in de oude 
klompen die overgrootvader 
na 1976 niet meer nodig 
had. Het lijkt al snel mooi 
te staan naast de voordeur. 
De hele koude, gure win-
ter door tot aan het ontlui-
ken van de lente, wanneer 
bij mij in de boomspiegel 
de sneeuwklokjes eerst en 
daarna de kleine narcissen 
opkomen. De houtsnipper 
die onverhoopt de weg naar 
het licht blokkeert wordt   
ervoor opzij geschoven.
Het is mooi om te zien, voor 
wie er oog voor heeft. Ik 
kijk al uit naar het voorjaar 
en het moment dat ik weer 
op het trapje kan zitten bij 
de voordeur, stilletjes ge-
nieten van alles behalve een 
stil leven in de boomspiegel. 

Het klein insectenboek en ik 
speel Erik.

Just Henry

ColumnProfessioneel Steunteam helpt mensen op weg
Op 31 oktober vond de aftrap 
van het Professioneel Steun-
team plaats. Het Professioneel 
Steunteam is voortgekomen 
uit Kracht op de Bult, (thema 
We weten elkaar te vinden).
Bij de aftrap waren vele hulp-
verleners uit de Geitenkamp, 
(Nieuw) Monnikenhuizen en 
Arnhemse Allee aanwezig.
 
Wat vooraf ging
Uit het traject Kracht op de 
Bult bleek dat er behoefte 
is aan een Professioneel 
Steunteam. Een voorberei-
dingsgroep, bestaande uit 
verschillende coaches en 
hulpverleners uit de wijk, is in 

het voorjaar van 2013 gestart 
om een plan van aanpak te 
maken. Nadat het plan gereed 
was volgde de aftrap voor 
hulpverleners uit de wijken.
 
Aftrap
Het doel van de aftrap was om 
hulpverleners in de wijk te in-
formeren over de opzet en te 
starten met het Professioneel 
Steunteam. Daarnaast zijn de 
hulpverleners gevraagd om 
mee te denken over de opzet 
van het Professioneel Steun-
team. Met ongeveer 50 aan-
wezige hulpverleners, ontzet-
tend veel tips en ideeën is de 
aftrap enorm geslaagd!

En nu?
Hulpverleners, buren, bewo-
ners en anderen kunnen zich 
vanaf 1 november melden bij 
het Professioneel Steunteam. 
Het Professioneel Steunteam 
kan ondersteuning bieden 
wanneer mensen niet weten 
waar ze heen moeten met een 
hulpvraag, van het kastje naar 
de muur gestuurd worden of 
hun zorg willen delen. 

Let op, dit geldt dus voor be-
woners, buren, professionals 
en andere mensen die actief 
zijn in de wijken Geitenkamp, 
(Nieuw) Monnikenhuizen en 
Arnhemse Allee. 

Op dit moment bestaat het 
professioneel steunteam uit 
de volgende personen:
Maria van der Post (parti-
cipatiecoach Gemeente Arn-
hem), Marjon Bussink (op-
bouwwerk Rijnstad), Daphne 
Vennik( jeugdhulpverlener 
Rijnstad), Awina Nijntjes, 
(wijkverpleegkundige  STMG) 
Kim Heijboer (ouderenwer-
ker SWOA) en Suzanne Bruns 
(outreachend maatschappe-
lijk werker Rijnstad.)
 
Het kan zijn dat in de loop van 
het jaar hierin verschuivingen 
plaatsvinden, het is tenslotte 
een pilot.
 
Dus ziet u door de bomen het 
bos niet meer? Weet u niet 
meer waar u heen moet of 
wordt u van het kastje naar de 
muur gestuurd? Vraag hulp 
van het Professioneel Steun-
team!

Bereikbaar via:
steunteamgeitenkamp@
rijnstad.nl; 026-3772045

of via een hulpverlener uit het 
steunteam.

026-4424910 |  boerma-arnhem.nl

Robomob 
cadeau

bij aanschaf novilon of marmoleum

Verkrijgbaar bij: Tabaksspeciaalzaak Speklé , Geitenkamp 18 Arnhem

De komst van de goedheiligman was voor de Kids News       
Redactie aanleiding om professionals naar hun Sinterklaas-
ervaringen te vragen. Deze zijn te lezen op pag. 6 en 7

‘Kamp en Geit is een succes!’
De uitspraak die na afloop 
van vier dagen theater voor en 
door wijkbewoners werd ge-
daan, was meer dan terecht. 
Ruim 80 bewoners uit de wijk 
Geitenkamp hebben in twintig 
tijdelijke theaters hun kunsten 
vertoond. De kaarten voor 
de voorstellingen waren uit-
verkocht. Muziektheater De 
Plaats beleefde met Kamp & 
Geit een geslaagde afsluiting 
van hun 15-jarig jubileum.

Huiskamers, winkels en scho-
len waren het podium voor 
de creatieve uitingen die de 
bewoners lieten zien. Met 5 
optredens per avond (en één 
keer op de middag) was het 
ook voor de deelnemers een 
intense ervaring. Onder zeer 

grote belangstelling van zo-
wel wijkgenoten als bezoe-
kers van andere wijken wer-
den de korte toneelstukjes 
met veel passie gebracht. De 
waardering van het publiek 
was groot. Het mag geen ver-
bazing wekken dat Kamp & 
Geit een vervolg krijgt. De 
komende twee jaar zal de wijk 
wederom het decor gaan vor-
men voor een reeks van voor-
stellingen.

Na afloop van alle optredens 
werd het project afgesloten 
met een heerlijke maaltijd 
voor de vele deelnemers en 
vrijwilligers.

Foto’s van de voorstellingen 
zijn te vinden op pagina 4.Het optreden op de Witte School was één van de hoogtepunten



Spreekuren MFC De Wetering
Bonte Wetering 89

Politie Arnhem: Wijkagenten 
Eric Hortensius en Femke van de Berg

Maandag 9.00-12.00
Telefoon 0900-8844

Sociale Raadslieden 
& Maatschappelijk Werk

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

E-mail mwsr@rijnstad.nl

Corporaties Vivare en Portaal

Woensdag 8.30-10.00
Telefoon 026-3772020

MFC De Wetering 026-3772020

Politie 0900-8844

Gemeente Arnhem 0900-1809
(voor vragen en klachten 

m.b.t. de openbare ruimte)

Wijkplatform Geitenkamp, 
(Nieuw) Monnikenhuizen en Arnhemse Allee

contactpersoon Rob Klingen:
r.klingen@rijnstad.nl

SWOA 026-3772025

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

WIJKNUMMERS

maandag 30 december

Afhaaldatum plastic

Oorkonde voor ervaringsdeskundige Janite Brands
Tijdens de Week van de Jeugdzorg, die plaatsvond van 9 tot en met 16 november, werd voor de zevende keer de Gelderse 
JeugdZorg Award uitgereikt. Eén van de mensen die hiervoor is voorgedragen, is wijkbewoonster Janite Brands, die als 
ervaringsdeskundige in onze wijk actief is. Zij won niet de prijs, maar kreeg wel een oorkonde als blijk van waardering. 
Jeanette Geurkink, eveneens bewoonster van de Geitenkamp, was getuige van deze gebeurtenis en doet hier verslag van:

‘‘Zaterdag 9 november was 
ik uitgenodigd om naar Luxor 
Live te komen voor de uitrei-
king van de JeugdZorg Award 
2013. Niet voor mezelf maar 
voor een andere kanjer uit 
deze wijk: Janite Brands. 
Janite was voorgedragen voor 
de Award door Wouda van 
Iwaarden, die bij Oudernet-
werk Jeugdzorg werkt en ken-
de Janite alleen via facebook. 
Ik vind het heel bijzonder, dat 
iemand die Janite nog nooit in 
het echt ontmoet heeft, haar 
voor deze oorkonde had voor-
gedragen. Vanuit dit social 
media contact besloot Wouda 
om Janite voor te dragen.

Haar motivatie voor deze 
oorkonde had ze als volgt 
omschreven: “Janite betrekt 
allerlei (landelijke) cliënten-
organisaties zoals : LPGGZ 
(Landelijk Platform Geeste-
lijke Gezondheidszorg), LOC  
(Landelijk Overleg Cliën-
tenraden) en Zorgbelang om 
steun te krijgen voor initiatie-
ven van cliënten of burgers. 
Ze weet van de organisaties 
steunbetuigingen te krijgen. 
Dit is een van de dingen die 
Janite doet. Janite heeft vele 
mensen geholpen en ik vind 
dat ze Award verdient. Ik ben 

echt heel trots op haar! Janite 
weet als geen ander hoe be-
langrijk het is dat er iemand 
is die je begrijpt.”
Deze motivatie kan ik wel 
beamen. Ik ken Janite vanuit 

De DroomFabriek en tegen-
woordig zijn we collega’s bij 
Vitale Verbindingen, een vrij-
willigersproject waarbij wij 
als ervaringsdeskundigen er 
willen zijn voor wijkbewoners 

die gehoord willen worden in 
hun ervaringen door gelijk-
gestemden. Mogelijk kunnen 
wij ze via een goed gesprek 
weer op gang helpen. Ik weet 
ook dat Janite actief is voor 

STIP- GGZ (Steun- en Infor-
matie Punt Geestelijke Ge-
zondheidszorg) en deelneemt 
aan diverse projecten met het 
oog op het welbevinden van 
de wijk en haar bewoners.

De Award heeft ze niet gewon-
nen, maar wel een oorkonde 
die staat voor erkenning en 
waardering voor wat ze doet 
en waar ze vrijwillig haar tijd 
en energie voor inzet.’’

Jeanette besluit haar verslag 
met een persoonlijke blijk van 
waardering:
‘‘Voor mij staan de Award en 
oorkonde op gelijke voet; je 
bent een topper!’’

Een bus met boeken op de bult
Wat is er nog gratis? Geen appel, geen hondenbrokje, geen rijstkorrel....
Maar wél een boek!  Een boek? Ja, in de bibliobus, die wekelijks twee maal op de Geitenkamp staat, kunnen 
jongeren tot en met 17 jaar gratis boeken lenen.

Gabriëlle en Rik zijn de twee 
vertegenwoordigers van de 
Arnhemse Bibliotheek, die 
zichtbaar veel plezier bele-
ven op de Geitenkamp en in 
hun domein: de bibliobus. Zij 
kennen de meeste kinderen 
en volwassenen bij naam, en 
zijn erg behulpzaam (dat boek 
staat hier; vergeet je bonnetje 
met de uitleentermijn niet). 

Rik rijdt al 15 jaar op de bus; 
Gabriëlle is er 4 jaar werk-
zaam, nadat zij 25 jaar in de 
bibliotheek in de Koningstraat 
gewerkt heeft. Zij zien in hun 
bus vooral basisschoolleerlin-
gen en 60-plussers binnenko-
men, en denken dat de verde-
ling tussen deze klanten 50/50 
is. De bus is voor velen ook 
een soort ontmoetingsplek. Er 
wordt gekletst over van alles 
en nog wat, maar er worden 
ook boekentips uitgewisseld. 
Die klanten hebben de keuze 
uit 3000 boeken, waarvan   

2/3 deel voor de jeugd is. Er 
zijn ook kookboeken, reisgid-
sen en tijdschriften te lenen.

De kinderen die in de bus ko-
men, zeggen dat zij er regel-
matig te vinden zijn en dat zij 
het er altijd erg gezellig vin-
den. Mauritcio van 12 jaar bij-
voorbeeld komt niet alleen om 
boeken te lenen, maar helpt 

ook graag een handje bij het 
opruimen van de boeken. Hij 
is daar erg handig in.
Jennifer is pas een paar weken 
lid. Door een leeswedstrijd 
merkte zij hoe leuk lezen is 
en ze komt nu vaak in de bus. 
En Nina komt één keer per 
14 dagen en zoekt dan in de 
rekken, wat misschien leuk is. 

Soms heeft ze ook al een titel 
in haar hoofd en die hoopt ze 
dan te vinden. Zij leest lekker 
‘s avonds in bed.

Anas (één van de deelnemers 
van de Kids News Redactie 
van Op de Hoogte) wil later 
voetballer worden en daarom 
leest hij o.a. allerlei boeken 
over voetbal, maar ook grap-
pige en informatieve boeken. 
Zijn meester en zijn moeder 
raadden hem aan eens wat 
meer te gaan lezen en dat be-
valt hem goed. Naomi leest 
twee boeken per week. Haar 
favoriete schrijfster is Carrie 
Slee (van o.a. Afblijven, 
Timboektoe, Radeloos en 
Spijt!). Naomi is trots op de 
prijs die zij won bij een voor-
leeswedstrijd. Gaia van 9 
overtreft Naomi nog, want zij 
zegt dat ze zelfs drie boeken 
per week leest. De meeste 
kinderen bekennen eerlijk dat 
zij liever meer tijd achter de 
computer doorbrengen, maar 
Gaia geeft de voorkeur aan 
lezen. Paul van Loon is haar 
favoriete schrijver. Van Loon 
noemt zijn boeken grumor,  
griezelverhalen met humor, 
zoals De Griezelbus, Dolfje 

Weerwolfje, Raveleijn en De 
Leeuwenkuil. Gaia houdt van 
griezelverhalen, ze wordt er 
niet angstig van.
Op de vraag aan haar, hoe ze 
bij de bibliobus gekomen is, 
antwoordt zij: lopend. Zo be-
doelde de redactie die vraag 
niet! Gaia liep gewoon eens 
op het Marktplein en zag toen 
de bus. Haar nieuwsgierig-
heid was gewekt en nu is ze al 
meer dan een jaar lid. En zón-
der iets te betalen dus!

Boven de 18 jaar is het tarief 
42 euro voor een jaar (met 
een Gelrepas 21 euro). Dat 
lijkt veel, maar bekijk de boe-
kenprijzen in de winkel eens. 
Voor dit geld kunt u misschien 
3 of 4 boeken kopen, terwijl je 
bij de bieb eindeloos veel kunt 
lenen. Geef als verrassing 
uw dochter of zoon een kos-
teloos  kerstgeschenk, verras 
een goede vriend of vriendin 
met een gratis abonnement of 
wil je misschien jezelf een ca-
deautje geven? Ga een kijkje 
nemen bij Gabriëlle en Rik in 
de bibliobus, en laat je door 
hen voorlichten over alles wat 
met boeken en de bibliotheek 
te maken heeft.  

De Bibliobus is te vinden op
woensdag van 14.45 tot 16.30 aan het Marktplein

vrijdag van 15.30-16.30 aan de Sperwerstraat 
(tussen de Roekenstraat en de Spechtstraat)

Janite Brands (rechts) toont haar oorkonde. Naast haar Wouda van Iwaarden (met haar dochter)



Nieuwe kadowinkel op het Marktplein
Op het Marktplein is sinds 2 november een verrassend 
nieuw winkeltje te vinden: All For You, de kadowinkel 
voor jong én oud.

Op dit moment is de winkel nog niet zo bekend, maar eigenaren 
Albert en Bettina hopen dat daar weldra verandering in komt. 
Ze staan dan ook volledig achter het concept:

‘‘Hoe zou u het vinden als er nu eindelijk eens een winkeltje in 
de buurt zou zijn, waar je gewoon eens even lekker naar bin-
nen kon lopen en snuffelen? Snuffelen in de zin van zoeken naar 
allerlei leuke woonaccesoires, decoratie, kinderspeelgoed en 
vooral ook Vitesse merchandising!’’, aldus Albert. 
Veel mensen kijken naar binnen en zijn al snel bevooroordeeld. 
Er wordt vaak gedacht dat woonaccesoires aan de prijzige kant 
zijn. Bij All For You is dit niet het geval. Zij bieden diversiteit 
voor een betaalbare prijs en een goede service. Dit doen ze door 
veel verschillende leuke spullen in te kopen voor weinig geld.
Ieder cadeau wordt ingepakt zoals de klant het graag wil.
De mensen weten de winkel nu al te vinden. Albert: ‘‘Wij heb-
ben een aantal vaste klanten, die wij dagelijks terugzien en zeer 
te spreken zijn over ons.Maar uiteraard willen wij een nog veel 
grotere groep aanspreken.
Zelfs de Sint is bij ons geweest, ook hij was onder de indruk!’’

Albert en Bettina wonen nu bijna 3 jaar op de Ericalaan.
Albert runt dagelijks de winkel, terwijl Bettina een vaste baan 
heeft. Op zaterdag staan ze er samen in. 

Kom niet langs, maar naar binnen... en laat u betoveren...

facebook: All For You giftshop

Winnaar oudste factuur Boerma
Het jubileumjaar van Boerma Interieurstyling & Projectinrich-
ting zit er bijna op. De 90e verjaardag is uitgebreid gevierd. 
Een van de onderdelen was de zoektocht naar de oudste fac-
tuur. Boerma I&P heeft veel oude facturen ontvangen maar  
mevrouw en mijnheer Hermsen uit Arnhem zijn de winnaars. 
Zij wisten een factuur te overleggen uit het jaar 1975! 
Wie wat bewaard... 

Als dank hebben zij een di-
ner cheque ontvangen om 
heerlijk te gaan dineren bij 
restaurant de Missionaris in 
Westervoort. Namens Boerma 
I&P een hele fijne en lekkere 
avond.

Daarnaast willen wij via deze weg al onze klanten en relaties 
van harte bedanken voor alle felicitaties en attenties de afgelo-
pen maanden.

Overigens, heeft u de outlet store van Boerma Interieurstyling 
& Projectinrichting al bezocht? Deze is recentelijk helemaal 
vernieuwd. Op de 2e verdieping heeft Boerma een uitgebreide 
collectie, betaalbare, woonaccessoires en bedtextiel. Keus te 
over met zelfs cadeautjes vanaf € 1,-.  Redenen genoeg om eens 
lekker te gaan shoppen bij Boerma op de Geitenkamp! 

Viswinkel gaat open
Al maanden wordt er in het pand van de voormalige slagerij 
Hietbrink flink verbouwd. Vlak voor het ter perse gaan van dit 
nummer werd bekend gemaakt dat op 18 december de nieuwe 
eigenaar zijn deuren opent. Met Jochem’s Viswinkel heeft de 
Geitenkamp dan een heuse viswinkel vlakbij het marktplein.

Voor Jochem is de vishandel geen nieuwe business: Jochems 
vader heeft in de naburige wijk Klarendal decennia lang een 
viswinkel bemand. In het volgende nummer stellen we Jochem 
verder aan u voor.

Winterwandeling door bossen en hei
Twee bewoners van de wijk Geitenkamp organiseren op 
zondagochtend 26 januari een winterwandeling.
Wie wandelt er mee? Vanaf de Geitenkamp volgt een 
wandeling van 8-10 km door de bossen en over de hei, 
met stevig de pas erin. Bij terugkomst is er koffie en thee 
met gebak, verzorgd door de Geitenkampse catering 
Damesbakken. 
Kosten hiervoor bedragen € 2,00 per persoon. 

Totaal kunnen tien wandelaars mee. Wie het eerst komt, 
die het eerst maalt! Mocht er meer belangstelling zijn dan 
wordt geprobeerd in januari of februari een tweede win-
terwandeling te organiseren.

Aanmelden kan tot en met woensdag 15 januari 2014
via email:  n.havelaar@planet.nl

Jaarlijkse kerstmarkt in De Wetering
Oranje-vereniging De Brullende Leeuwen organiseert ook dit 
jaar een kerstmarkt. Vana 10.00 zijn er verschillende kraam-
pjes in het MFC, waar wijkbewoners hun kerstartikelen te koop 
kunnen aanbieden. Voor de innerlijke mens wordt gezorgd en 
ook de kerstman is aanwezig. Wilt u ook meedoen? Dat kan, er 
zijn nog kraampjes over! (meer info: zie flyer)

Nieuwe werkwijze opbouwwerk komt kwaliteit wijk ten goede
We meldden u vorige editie al dat de Stichting Rijnstad een verandering in de werkwijze van het opbouwwerk heeft doorgevoerd.
Daar waar voorheen één opbouwwerker per wijk was, zijn er nu teams samengesteld die in meerdere wijken werkzaam zijn.

Het team dat actief zal zijn 
voor de wijken Geitenkamp, 
Klarendal en St. Marten be-
staat uit Songül  Gürses, Rob 
Klingen, Marjon Bussink en 
Ruth van Swaay. Binnen het 
team hebben ze elk hun vaste 
taken. Verschil is echter dat 
deze nu niet langer gebieds-
gebonden zijn. Ook kunnen 
taken nu over meerdere per-
sonen verdeeld worden.

De rol van de gemeente als 
opdrachtgever is hierdoor toe-
genomen, maar de opdrach-
ten gebeuren wél in overleg 
met het opbouwwerkteam. Zij 
proberen hierbij inzichtelijk te 
maken waar een wijk behoef-
te aan heeft op basis van de 
ervaringen die zij in hun werk 
opdoen. Dit leidt dan tot een 
kwaliteitsverbetering in de 
wijk, omdat ze meer en beter 
maatwerk kunnen leveren.

Rob Klingen blijft het aan-
spreekpunt voor de wijken 
Geitenkamp en Klarendal. 
Zijn taken zijn vooral ge-
richt op het ondersteunen en 
faciliteren van wijkgerichte 
activiteiten van professio-
nals en vrijwilligers. In deze 
hoedanigheid zit hij onder an-
dere aan bij het Wijkplatform. 
Maar ook als bewoners een 
leuk idee hebben, waarmee 
ze iets willen betekenen voor 
de wijk, dan kan daarvoor 
contact opgenomen worden. 
De samenwerking ervaart 
Rob als positief: ‘Elk van ons 
heeft zijn of haar specifieke 
kwaliteiten, waarmee elk van 
ons een toegevoegde waarde 
is voor de ander’, licht hij toe.
‘En dit komt de kwaliteit van 
het opbouwwerk ten goede’.

Marjon Bussink blijft in de 
Geitenkamp vooral actief 
met het activeringsteam en 
de Droomfabriek. Deze twee 
groepen, waar een aantal 
vrijwilligers bij betrokken 
zijn, verrichten veel hand- en 
spandiensten bij evenementen 
en organiseren ook zelf acti-
viteiten in de wijk. Hierbij zal 
ook regelmatig ruggespraak 
gehouden worden met de col-
lega’s om te kijken of er ver-
bindingen te leggen zijn met 
andere ontwikkelingen bin-
nen de wijk. Daarnaast is ze 
ook onderdeel van het Profes-
sioneel Steunteam (zie voor-
pagina).

De taak van Songül Gürsus 
borduurt ook voort op wat 
ze al deed. Songül is het aan-
spreekpunt voor vrijwilligers 
die iets willen doen voor de 

wijk, maar niet goed weten 
wat. Ze brengt vrijwilligers in 
contact met andere vrijwilli-
gers en bezorgt ze op die ma-
nier een netwerk. Ook wil ze 
het gebruik van het MFC als 
ontmoetingsplek voor vrijwil-
ligers bevorderen. Zij organi-
seert hier o.a. De Speelmor-
gen.

Ruth van Swaay tenslotte zal 
haar activiteiten vooral con-
centreren in de wijken Kla-
rendal en St. Marten. Dat wil 
echter niet zeggen dat zij met 
betrekking tot de Geitenkamp 
geen betekenis heeft. Door 
haar jarenlange ervaring in 
de wijk is ze nauw betrokken 
met de ontwikkelingen. De 
door haar opgedane ervarin-
gen en inzichten zet ze in om 
ook voor de Geitenkamp van 
betekenis te zijn.

Het opbouwerkteam zal zich 
vooral richten op de uitvoe-
ring van het WijkActiePlan.
Deze werden onlangs door de 
gemeente Arnhem gepresen-
teerd. Voor de Geitenkamp 
verandert er weinig. Kracht 
op de Bult werd twee jaar ge-
leden hier geïntroduceerd als 
pilot en is nu de basis voor het 
WijkActiePlan van de wijk. 
Het opbouwwerkteam zal 
hierbij ondersteuning bieden.

Telefoonnummers 
Opbouwwerkers:

Marjon Bussink
06-5269 8190

Songül Gürses
06-4644 0591
Rob Klingen
06-5532 1664

Ruth van Swaay
06-1244 6704

Songül Gürses, Rob Klingen, Ruth van Swaay en Marjon Bussink    Foto: Zefanja Hoogers



Schuttersbergplein 47 Arnhem 
Geitenkamp Tel. 026-3511717
Weg Achter het Bos 25 Arnhem 
Monnikenhuizen Tel. 026-4421286

U vindt ons op twee locaties:

Snackbar
bekend 
van de
zelfge-
maakte 
friet !!!

Nieuwe serie lessen vanaf 8 januari. Je bent 
ook van harte welkom voor een proefles.

De lessen zijn op woensdagavond om  
18:00 of 20:00 uur in de Opstandingskerk aan 
de Rosendaalseweg 505.

Meer weten?
06-52316426
info@zininyoga.com

Dru-Yogales  
in de wijk!

15 voorstellingen waar dagenlang over werd gesproken in beeld

De foto’s op deze pagina zijn gemaakt door Elly Elshof. 
De foto’s zijn te downloaden via www.kampengeit.nl 

of te bestellen via www.reloved.nl

De dames drinken thee en vertellen elkaar hun verhalen

Herinneringen worden opgehaald in het oude schoolgebouw

Twee conciërges voeren een verbeten jongensgevecht

Jongeren van J.C. De Sperwer vertonen een film

Niemand wordt gelukkig van een oorverdovende stilte

Twee vrouwen voeren een verbeten gevecht met de deadline

De Cubaanse muziek roept herinneringen aan de jeugd op

Voorzichtig even spelen als de zooi is neergezet

Er gebeurt iets wonderlijks: er wordt muziek gemaakt

De speurtocht naar rotti brengt een muzikale vondst

Voor iedere gelegenheid een andere bloem

Eva wil de appel eten, maar Adam heeft er geen trek in

Hedendaagse huwelijksperikelen in een oude auto

Totaal verschillend, maar als buurmannen help je elkaar

Een muzikale impressie uit het leven van een schooldag



Ken je straatnaam: vogelstraatnamen van Monnikenhuizen
Van de Arnhemse Allee, de wijk waarvan alle straatnamen besproken zijn, gaan we naar Monnikenhuizen, de wijk die afgebakend wordt door de Beukenlaan, de Dr. Schaepmanlaan, 
de Burgemeester Bloemersweg en de Monnikensteeg. De wijk is in de jaren 50 gebouwd op het hoogste punt van Arnhem, 80 meter boven de zeespiegel. Dat verklaart uiteraard de naam 
Hoogte 80, vanwaar we Duiven en Nijmegen kunnen zien liggen en bij helder weer zelfs tot Duitsland kunnen kijken. Vonden we aan de Arnhemse Allee vooral bomennamen, hier zien 
we veel vogelnamen. Deze namen zijn van bekende vogels, maar voor de bewoners van een straat lijkt het ons leuk om wat meer informatie over hun vogelstraatnaam te geven.

De Koekoekstraat komt als 
eerste aan bod. De koekoek 
leeft over de hele wereld. In 
West Europa is het een zo-
mervogel, in de winter ver-
blijft de koekoek rond de eve-
naar. Het is dus een trekvogel. 
Het mannetje is blauwgrijs, 

het vrouwtje meer roestbruin 
met donkere dwarsstrepen 
op de borst. Ze zijn ruim 30 
cm groot. De naam koekoek 
is afgeleid van de opvallende 
roep van het mannetje; ook 
in andere talen is dat het ge-
val: in het Engels cuckoo, 
in het Duits kuckuh, in het 
Frans coucou en zelfs in het 
Russisch is de naam goed te 
herkennen: koekoesjaka. Het 
geluid van deze vogel is mooi, 
maar het gedrag is minder 
mooi, want een koekoek staat 
vooral bekend als een broed-
parasiet, wat wil zeggen dat 
het vrouwtje de eieren in het 
nest van een andere vogel 
legt en haar jongen ook laat 
verzorgen door die andere 
vogel. Het mannetje leidt bv. 

een heggenmus, een karekiet 
of een kwikstaart af en dan 
legt het vrouwtje vliegensvlug 
haar ei. Het koekoeksjong 
krijgt de ‘gemene trucjes’ van 
de ouders mee. Als hij uit het 
ei komt, gooit hij andere eie-
ren uit het nest van de waard-
vogel (de opvoedvogel), zodat 
de aanwezigheid van een ex-
tra vogeltje niet opvalt.

De uitdrukking Dank je de 
koekoek (mij niet gezien) 
komt waarschijnlijk uit Noor-
wegen, waar de koekoek een 
aan de God Thor (of Donar) 
gewijde vogel was. Mensen 
zagen een overeenkomst tus-
sen de duivel en deze God. 
De bekendste koekoek is wel-
licht Hendrik (Boer) Koekoek 
uit Bennekom, die in 1958 de 
Boerenpartij oprichtte. Hij 
was een markant en kleurrijk 
Tweede Kamerlid.

We gaan verder met de Havik-
straat: de havik is een roofvo-
gel, net als bij voorbeeld de 
buizerd, de arend en de valk. 

Dit zijn vleesetende vogels. 
Een volwassen havik kan 
ruim 60 cm groot worden, en 
heeft een erg lange, bijna vier-
kante staart. Het mannetje is 
van boven bruin en van onder 
vlaagrijs, het vrouwtje is van 
boven leigrijs en van onder 
grijs. Het vrouwtje is bij roof-
vogels meestal groter dan het 
mannetje. Hoofdprooien van 
de havik zijn o.a. allerlei dui-
vensoorten, de Vlaamse gaai 
en konijnen. Bij het vangen 
van de prooi kan deze vogel-
soort een snelheid van wel 80 
km per uur ontwikkelen. De 
spanwijdte van de vleugels 
kan tot 1.20 meter zijn. Nesten 
worden hoog in boomkruinen 
gemaakt en worden meerdere 
jaren gebruikt en uitgebreid. 
Er worden 3-4 eieren gelegd. 
Bijzonder is dat de ouders de 
prooien op de rand van het 
nest leggen om de jongen te 
laten oefenen, als ze pas ge-
boren zijn. Ineens duiken de 
kleintjes dan spontaan van het 
nest af om zelf te gaan jagen. 

De wetenschappelijke naam 
van havik (accipiter gentilis) 
betekent edele, snelle grijper. 
De naam havik komt uit het 
Germaans, waar hab of gabh 
grijpen betekent. Het “-ik” 
werd er later aan toegevoegd. 

De naam havik wordt ook ge-
bruikt voor een politicus die 
bekend staat om zijn harde of 
onverzoenlijke beleid. 

De volgende straat is de      
Eksterstraat. De ekster is een 
gemakkelijk te herkennen 
vogel met zijn zwart-witte 
verenkleed en door hun ‘get-
jakker’geluid. Naar schatting 
leven er in Nederland 100.000 
broedparen van deze vogel, 
die zich voornamelijk voedt 
met insecten, in de winter 
ook eet van de voedertafels 
in onze tuinen en er zelfs niet 
voor terugschrikt om eieren te 
roven uit nesten van kleinere 
vogels. De eksterparen blijven 
hun leven lang bij elkaar. Ze 
kunnen tussen 40 en 50 cm 
groot worden. Een fabel is dat 
eksters blinkende objecten 
stelen. Eksters zijn nieuws-
gierige vogels, die alles wil-
len onderzoeken dat nieuw 
voor hen is. 
In de film Alfred Jododus 
Kwak komt een ekster voor 
die Pikkie heet! 

De ekster duikt regelmatig 
op in bijgeloof. Van oudsher 
werd deze vogel beschouwd 
als een ongeluksvogel, een 
verkondiger van dood en 
rampen. Er zijn in onze taal 
nog altijd woorden , die ge-
tuigen van dit volksgeloof, 
bv. eksteroog (likdoorn). Ook 
denken sommige mensen 
dat het weer slechter wordt, 
wanneer een ekster luidruch-
tiger is dan anders. De naam 
ekster is afkomstig van ak 
wat scherp betekende en die 
naam heeft waarschijnlijk de 
maken met de puntige staart. 
Het  ster is een achtervoeg-
sel, waarmee vaker zelfstan-
dige naamwoorden werden 
gemaakt. De bijnaam van de 
voetbalclub Newcastle United 
is The Magpies (de eksters), 
de scherpen dus.

Een straat die van de wijk 
Monnikensteeg naar de wijk 
Geitenkamp doorloopt is de 
Sperwerstraat.  
De sperwer is een kleine, 
snelle (dag)roofvogel, die tus-
sen de 28 en 38 cm groot kan 
worden. Bij deze soort is het 
vrouwtje 2 keer zo zwaar als 
het mannetje. 
Prooien zijn de huismus, vink, 
merel, spreeuw en mees, en 
ook muizen. 

De snavelpunt van de sperwer 
is sterk gebogen en ze hebben 
4 tenen met lange klauwen 
waarin de gevangen prooi 
geen schijn van kans meer 
heeft. 

De sperwer is van boven 
blauwgrijs en van onde-
ren vaalwit met roestbruine 
dwarsstrepen. Er zijn onge-
veer 4000-5000 broedparen 
in Nederland. Een broedsel 
bevat meestal 4 tot 6 eieren. 
Deze vogels leven in heel      
Europa, behalve in IJsland en 
in het noorden van Scandina-
vië. Sperwers in Nederland 
zijn zg. standvogels, ze trek-
ken in de winter niet weg. 
Sperwers uit de noordelijke 
landen trekken ‘s winters naar 
het zuiden. 

Waar de naam sperwer van-
daan komt, is moeilijk te 
achterhalen. Waarschijnlijk 
is het een samenvoeging van 
sparwa (= mus) en van aran 
(= arend), maar echte bewij-
zen hiervoor ontbreken. 

De Heeren van de Zee
Ze staan nog maar kort op het Geitenkampse Marktplein,maar Arjen Catsburg (33) en 
Gerhard ten Hove (22) voelen zich er al als een vis in het water! 

Gerhard en Arjen leerden el-
kaar kennen, toen zij bij vis-
bedrijf Roosendaal in Veen-
endaal werkten om naast hun 
studie op zaterdag wat extra 
geld te verdienen. Gerhard 
kwam hierna in de ICT-sector 
terecht, Arjen in de liften-
branche en daarna verkocht 
hij etiketten. Dit werk beviel 
hem niet, terwijl Gerhard het 
prima naar zijn zin had in zijn 
baan. 
Begin 2013 kwamen de twee 
elkaar toevallig weer tegen. 
Arjen vertelde Gerhard over 
zijn plannen om toch weer in 
de vis te gaan, ditmaal met een 
eigen bedrijf, en vroeg hem of 
hij dit misschien ook wilde. 
Gerhard zag geen reden om 
zijn baan op te geven, totdat 
hij bedacht, dat het eigen baas 
zijn aantrekkelijk  is en dat de 
vis uit zijn jeugd nog steeds 
een rol speelt in zijn leven. Hij 

besloot om met Arjen in zee te 
gaan. Ze namen een grote en 
moedige stap en investeerden 
samen in hun fraaie visauto 
en staan nu op diverse mark-
ten, waaronder drie keer per 
week in Arnhem. 
Op dinsdag staan ze in de 
wijk Schuijtgraaf, op zaterdag 
in Rijkerswoerd, op woens-
dag en vrijdag zijn ze te vin-
den in Zutphen en op donder-
dag dus op ons Marktplein. 
Van ‘s ochtends 9.30 uur tot 
‘s avonds 17.30 uur trekken ze 
hun klanten met diverse aan-
trekkelijke aanbiedingen.
Wat dacht u bij voorbeeld van 
een combinatie van 500 gram 
kibbeling én 4 haringen voor 
maar 10 euro? Daar moet u 
toch de hele familie mee te-
vreden kunnen stellen?
Arjen en Gerhard stonden 
voorheen op de markt in 
Woerden op donderdag. 

Ze zijn blij dat ze die markt 
hebben kunnen verruilen 
voor de Geitenkamp. “Het 
publiek is hier totaal anders 
dan daar”, zegt Arjen. “Hier 
nemen de mensen de tijd voor 
een praatje; in het westen van 
het land lijkt het allemaal veel 
zakelijker, terwijl wij houden 
van de vis én van de gezellig-
heid. De vis brengen wij mee, 
de klanten brengen gezellig-
heid!”

Een enthousiaste klant roept: 
“bij de meeste vishandelaren 
eet je paneermeel, als je een 
lekkerbek bestelt, bij deze 
jongens eet je gewoon vis!” 
Een betere reclame van een 
Geitenkamper kunnen Arjen 
en Gerhard zich niet wensen, 
lijkt ons. We hopen deze Hee-
ren van de Zee lang in onze 
wijk te mogen zien. Succes 
met jullie onderneming!

Arjen Catsburg en Gerhard ten Hove

Samen eten met de kerst en met nieuwjaar
Sinds 3 februari 2013 organi-
seert een groep vrijwilligers 
onder de noemer Samen eten 
elke eerste zaterdag van de 
maand een maaltijd in MFC 
de Wetering. Willemieke, één 
van de vrijwilligers, vertelt: 
‘We genieten ervan en het 
brengt ons als buurtgenoten 
samen. De sfeer is goed en er 
zijn mensen van alle leeftij-
den. De kookploeg doet elke 
keer weer haar best om een 
heerlijk driegangenmenu op 
tafel te zetten. Meestal zijn we 
met ongeveer 25 personen. Op 
deze manier leren we steeds 
beter onze buurtgenoten ken-
nen en hebben we een leuke 
avond in onze eigen buurt.’ 

Omdat het juist met de feest-
dagen fijn is om niet alleen te 
zijn, worden er met kerst en 
rond oud en nieuw ook maal-
tijden georganiseerd. 

Willemieke legt uit: ‘Op eer-
ste kerstdag organiseren we 
ook een maaltijd! Wilt u ook 
komen, meldt u dan op tijd 
aan, want het is misschien op 
een andere locatie. 
Ook de maaltijd op 4 januari 
ziet er iets anders uit. Deze 
bijeenkomst zal in het teken 
staan van een nieuwjaarsre-
ceptie. We houden dan een 
American Party. Dat betekent 
dat iedereen die komt zelf iets 
te eten meeneemt voor zich-
zelf of om met anderen te de-
len. We beginnen een half uur 
eerder dan anders, u bent wel-
kom vanaf 17.00 uur. 
Vanaf februari wordt er, elke 
eerste zaterdag van de maand, 
weer gewoon voor u gekookt.’

In november is ook de face-
bookpagina Samen Eten 
gestart, waarop ervaringen 
gedeeld kunnen worden en 

meer informatie te vinden is. 
Deze pagina kunt u vinden 
en eventueel liken via www.
facebook.com/buurtmaaltijd. 
Zo kunt u goed ‘op de hoogte’ 
blijven.

Een driegangenmaaltijd, in-
clusief een kopje koffie of thee 
kost €2,50. U bent welkom 
vanaf 17.30 uur in het MFC. 
Om 18.00 uur wordt het eten 
opgediend.

Wat: Samen Eten
Waar: MFC De Wetering

Wanneer: 
Eerste Kerstdag, (tijd en 
locatie nog niet bekend);
4 januari 2014, 17.00 uur

Aanmelden:
06-11091183 

sameneten@alpha80.nl

Samen eten is gezelliger dan alleen...



Geachte lezers,

Ook nu hebben we veel te 
vertellen en willen we u veel 
laten zien! 
We waren deze maand ge-
richt op de feestdagen. Hoe 
vieren mensen dit jaar Sin-
terklaas? Daarvoor hebben 
we een paar mensen geïn-
terviewd. Natuurlijk hadden 
wij zelf ook het een en ander 
te vertellen, we hebben een 
paar sinterklaas- en kerst-
gedichten gemaakt en onze 
eigen sinterklaaservaringen 
opgeschreven. 

We wensen u alvast een fijn 
kerstfeest en een gelukkig 
nieuw jaar! 

Het team van
Kids News Redactie. 

‘‘Ik weet niet precies hou oud Sinterklaas is’’

interview met Kimberly Pourier. 

‘‘Ik vind het leuk om zelf pepernoten te bak-
ken maar tegenwoordig is het makkelijker 
om ze in de winkel te kopen. Het liefst wil 
ik een auto van Sinterkaas maar dat is wel 
duur. Sinterklaas moet heel veel kinderen 
cadeautjes geven. Ik zet mijn schoen niet 
meer, maar ik schrijf wel op wat ik wil. Dat 

krijg ik dan ook. Ik weet niet precies hoe oud 
Sinterklaas is maar ik denk zo oud als de we-
reld. Ik ben wel eens heel erg geschrokken 
geweest door al het lawaai van de zwarte 
pieten. Nooit heb ik een cadeau gekregen dat 
ik niet wilde, ik heb tenslotte mijn eigen ver-
langlijstje gemaakt.’’ 

Kerstgedicht
Het is herfst tijd voor een mooi feestje. 
We zitten op het kleedje in het cafeetje. 

We zitten naast de kerstboom. 
Daarna krijgen we een taart met slagroom 

Uit de haard komt stoom. 
Dat lijkt op een boom. 

We zitten op Google chroom. 
We krijgen veel loon. 

Dit is maar een droom. 

Groetjes, Anas en Alicia

‘Ik hoop dat de arme kinderen een mooi cadeautje krijgen’

Interview met Songül Gürses. 

Songül vindt veel sinterklaasliedjes leuk, maar het leukste vindt ze ‘Sinterklaas kapoentje...’’ 
Zelf heeft ze nog nooit pepernoten gebakken, maar ze vind het wel lekker. Bij haar thuis 
wordt er ook de schoen gezet: elk jaar twee schoenen, want ze heeft twee kinderen. Vroeger 
keek ze elke avond met haar kinderen naar het sinterklaasjournaal. Ze vond dat altijd erg 
spannend. ‘Dan was het paard weer weg of waren de pakjes kwijt; het was altijd erg span-
nend om naar te kijken.‘
Sinterklaas is bij haar nog nooit op bezoek geweest maar de zwarte pieten wel. Als er aan 
haar wordt gevraagd wat ze dit jaar voor Sinterklaas wil,  heeft ze daar een mooi en eerlijk 
antwoord op: ‘Ik hoef niets dit jaar. De Sint is druk met de kinderen, als hij hun maar een 
cadeautje geeft. Ik wens dat de arme kinderen die weinig hebben maar een mooi cadeautje 
krijgen, dan mag hij mijn beurt aan hen geven’.

Ook Songül wensen we dit jaar een fijne Sinterklaas! 

Sinterklaasherinnering
Bij de intocht van Sinterklaas is een meisje van het paard gevallen. 
Sinterklaas is gaan lopen want het paard was aan het vervelen. En toen 
kwam mijn nichtje slapen en ze is 2 jaar. Ze werd heel vroeg wakker, 
om 06:00 uur al. We hadden onze schoenen gezet en ik had een pin-
guïnspel gekregen. En mijn broertje had een Bob de Bouwer puzzel 
gekregen. Mijn nichtje had een dino gekregen met gaatjes van vormen. 

Groetjes, Giovanni 



Vlindertuin en Blokkendoos samen verder
Met een feestelijke welkomst-
ceremonie is enige tijd geleden 
peuterspeelzaal De Blokken-
doos officieel ingetrokken in 
het gebouw van basisschool 
De Vlindertuin. De peuters, 
hun ouders en de peuterlei-
ders Esther en Marco zijn 
van harte toegezongen door 
alle kinderen en leerkrachten 
van De Vlindertuin. De basis-
school is erg blij met de komst 
van de peuterspeelzaal.

Door het samengaan in één 
gebouw is de situatie optimaal 
om een goede samenwerking 
tot stand te brengen. Zo zul-
len er een aantal keer per 
jaar gezamenlijke activiteiten 
worden georganiseerd voor 
peuters en kleuters. 
Het samengaan geeft de mo-
gelijkheid om elke peuter die 
4 jaar wordt ‘warm’ (d.w.z. 
goed voorbereid, red.) over te 
dragen aan de basisschool. 

De Vlindertuin zet zich met 
deze ontwikkeling nog beter 
op de kaart m.b.t. het VVE-
beleid (Voor- en Vroegschool-
se Educatie), zodat onze 
kinderen nog meer ontwik-
kelings- en onderwijskansen 
krijgen. 

U bent van harte welkom om 
te komen kijken.
Of bezoek de website:
www.bsvlindertuin.nl‘Dan zing ik heel vals mee’

Interview met Carla Butzelaar. 

‘Sinterklaas vind ik het allerleukste feest. Ik vier het dit jaar met mijn kinderen, zij zijn 16 en 
19 jaar oud. We vieren het met surprises, lekker eten en ook haal ik veel lekkers. We vieren 
het met kleine cadeautjes en natuurlijk met een leuk gedicht. Ik ken nu 8 zwarte pieten.’ 
Maar Jeremy denkt dat hij en Lindsay er meer kennen. Testpiet, kokspiet, klunspiet, feest-
piet, hoofdpiet en gezamenlijk kennen ze er nog meer; ze noemen wel 12 pieten op! Carla 
vertelt dat Sinterklaas twee keer bij haar thuis is geweest toen ze nog klein was. Maar ook 
toen haar kinderen nog klein waren is de Sint één keer geweest. 

Pakjesavond vindt ze de allerleukste avond van het jaar. Ze heeft thuis een open haard en die 
doen ze met pakjesavond dan aan. Ook zet ze dan muziek op. Sinterklaasliedjes natuurlijk! 
‘En dan zing ik heel vals mee en dan roepen mijn kinderen: MAM!!’ vertelt ze. Voor Sinter-
klaas heeft ze om oogschaduw gevraagd. ‘Een lekker tuttencadeau’, zegt ze. 
Ze heeft van Sinterklaas wel eens een cadeau gehad dat ze niet leuk vond. Ze vroeg toen om 
een Barbie met van de buigzame knieen en armen, die waren toen net nieuw en die wilde ze 
heel graag. Maar toch kreeg ze een gewone Barbie, een nepbarbie, en daar was ze toen heel 
boos over ; dat vond ze echt niet leuk. 

We wensen haar een hele fijne Sinterklaas!

‘Er gaat niemand in de zak’

Interview met Sinterklaas. 

Sinterklaas komt met de pakjesboot nummer dertien. Hij neemt 327 pieten mee naar Ne-
derland maar in totaal heeft hij 813 pieten. Er zijn twaalf kinderen stout geweest maar er 
gaat niemand in de zak, want dat is een fabel. Sinterklaas heeft dit jaar 9000 pakjes voor de 
meisjes en 9100 pakjes voor de jongens meegenomen. Het lievelingsliedje van de Sint is ’Zie 
ginds komt de stoomboot’. Het paard van Sinterklaas,  Americo,  is negen jaar oud. Ook Sin-
terklaas krijgt elk jaar een cadeau van de hoofdpiet. Sinterklaas wordt wel eens boos als de 
pieten niet goed opruimen of schoonmaken. Op 30 november kwam Sinterklaas naar MFC 
de Wetering met 15 pieten. Er was een optocht met de huifkar door heel de Geitenkamp. Er 
was ook een sinterklaasactiviteit in MFC de Wetering.

Door: Alicia, Anas, Jeremy 

‘Ik kijk elk jaar naar de optocht’

interview met Paulien Blanken. 

‘Ik vind het Sinterklaasfeest het leukste 
feest van het jaar. Zelf bak ik geen peper-
noten, maar ik maak wel gevulde speculaas. 
Mijn kinderen zetten nog steeds hun schoen, 
elk jaar 2 schoentjes. Soms kijk ik naar het 
Sinterklaasjournaal en dat vind ik echt leuk. 
Ook kijk ik elk jaar naar de optocht. Vroe-
ger keken we eerst naar het Sesamstraat en 
daarna na het Sinterklaasjournaal. 

Hoe oud ik denk dat Sinterklaas is? Nou, dat 
weet niemand, maar ik weet wel dat hij heel 
oud is. Mijn lievelingssinterklaaslekkers 
is gevulde speculaas. Ik vier Sinterklaas 
thuis, vroeger deden we het elk jaar bij een 
ander familielid. Ik versier mijn huis zeker 
nog wel. Ik heb een kastje waar ik allerlei 
leuke dingen met betrekking tot Sinterklaas 
in stop en dat haal ik eruit als het weer tijd is 
om het huis te versieren.

Sinterklaasverhaal
De oude staf was gevonden bij een nachthuis. De andere piet had er een van de feestwinkel 
gekocht. Paniekpiet had de echte staf en die andere piet had een nepstaf. ‘De nepstaf moet 
in de prullenbak’, riep de andere piet. Maar de Paniekpiet gooide de echte staf weg. De an-
dere piet schreeuwde en zei dat Paniekpiet de verkeerde heeft weggegooid. Paniekpiet riep        
‘Paniek! Paniek’, en ging in het rond rennen. 

Liefs, Cheyennen 

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

maandag   10.30-11.00 Ouder en peutergym 0-3 jr, gratis (i.s.m. Stichting Rijnstad)
                   16.00-17.00 Zaalvoetbal, 8-12 jaar, €0,50
dinsdag      16.00-17.00 Handbal, 6-10 jaar, €0,50 (i.s.m. UDI Handbal)
                   19.00-20.00 Pilatus, 18 +, €10,00 voor 10 keer (i.s.m. Budosport Arnhem)
woensdag   14.00-16.00 Wijkinstuif 4-12 jaar, €0,50 (i.s.m. 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 (i.s.m. Budosport Arnhem)
                   16.00-17.00 Kids Dance; 8-12 jaar; €0,50 (i.s.m. met Budosport Arnhem)
vrijdag       15.30-17.00 Beeball, 6-12 jaar, €0,50 (i.s.m. Arnhem Rhinos)
zaterdag     13.00-14.00 Tennis 7-12 jaar,  €0,50
                   14.00-17.00 Speluitleen 4-12 jaar, gratis

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

Beheer Rommelkist   026-3772036

Sinterklaas op de Geitenkamp!

Sinterklaas zit ondertussen 
alweer in Spanje, maar op 
zaterdag 30 november bracht 
de goedheiligman de  Geiten-
kamp een bezoek. Eerst ging 
hij onder grote belangstelling 

te paard door de wijk. Hij 
werd hierbij gevolgd door zijn 
pieten. Hierna ging Sinter-
klaas naar MFC De Wetering, 
waar hij samen met de aanwe-
zige kinderen een leuke mid-

dag had. Hij sloot zijn bezoek 
af op het Marktplein. De win-
keliers werden verrast met 
een bezoek van de goedhei-
ligman. Na een leuke middag 
vervolgde de Sint zijn tocht.

Sinterklaas is verheugd met de aandacht van een jonge wijkbewoner
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Schuttersbergplein 13
Geitenkamp - Arnhem

geopend 

op zondag 

12:00-18:00 uur

Iedere zondag 
een extra 

spectaculaire 
aanbieding!

marktplein Geitenkamp

geopend 
op zondag 

12:00-18:00 uur

Buurtsuper 

in een 

Superbuurt!

kalenderActiviteit Wanneer Tijd Waar  Voor wie Kosten 

Speelmorgen  maandag 09.00-11.00 Mfc de Wetering  tot 2,5 jaar en ouders 1,-
Peutergym maandag 10.30-11.00 Mfc de Wetering  tot 2,5 jaar Gratis 

0 tot 4 jaar  

4  - 14 jaar december 2O13 - juni 2O14

Activiteit Wanneer Tijd Voor wie  Kosten  
Inloop woensdag 14.00 - 17.00 11 t/m 24 jaar  gratis
Soosavond  woensdag 18.30 - 21.30 12 t/m 24 jaar   gratis
Girls only  woensdag 18.30 - 20.00 10 t/m 12 jaar  1,-
Inloop donderdag 14.00 - 17.00 11 t/m 24 jaar gratis
Soosavond donderdag  18.30 - 21.30 12 t/m 24 jaar gratis
Inloop vrijdag 14.00 - 17.00 11 t/m 24 jaar gratis
Girlsnight woensdag 19.00 - 20.00 13 t/m 16 jaar wisselend
Kookclub woe/donderdag 16.00 13+ 2,-

Organisatie &  informatie
Participatiewerk Rijnstad Songul Gurses Mfc de Wetering de Wetering Bonte Wetering 89 6823 JC Arnhem 06-46440591
De Bakfiets Michiel de Boer Mfc de Wetering de Wetering Bonte Wetering 89 6823 JC Arnhem 06-53524949
Sport en Spelwerk Geitenkamp Dirk Leenders Mfc de Wetering de Wetering Bonte Wetering 89 6823 JC Arnhem 06-26114266
Kinderwerk Rijnstad Leonieke Jansen Mfc de Wetering de Wetering Bonte Wetering 89 6823 JC Arnhem 026-3772012
Jongerenwerk Rijnstad Ilse Lensen/Maarten Marsen Jc de Sperwer Sperwerstraat 149  6823 DM Arnhem 026-4456603
Basisschool Witte school Rob Lingier Kloosterstraat 85a 6824 RC Arnhem  026-3030601
Basisschool de Vlindertuin Roswhita Goldsmid Sperwerstraat 97 6823 DL Arnhem  026-4432857 

Kids in de wijk/Brede school Geitenkamp is er voor alle Geitenkampse kinderen van 0 tot 14 jaar. De Vlindertuin, De Witte School,  
De Blokkendoos, De Grenspost, De Speelmorgen, Sport-en spelwerk Geitenkamp, Kinderwerk Rijnstad, Jongerencentrum De Sperwer 
en Playground De Rommelkist werken goed en nauw met elkaar samen. Wij zijn van mening dat we samen met ouders/verzorgers  
opvoeders zijn van uw kind en zo de mogelijkheid creëren om uw kind gezond en kansrijk op te laten groeien. We werken met 
alle professionals en ouders in de wijk samen om kinderen betere kansen te geven om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.  
We richten ons op het versterken van de sociale structuur door een samenhangend, goed bereikbaar en op de vraag gericht aanbod 
neer te zetten. Loop gerust een keertje bij ons binnen op de verschillende locaties om te kijken of de vraag te stellen die voor u van  
belang is! Voor informatie, ideeën en suggesties kunt u contact opnemen met de Coördinator Brede school Geitenkamp/Kids in de wijk.   
Locatie:  Mfc de Wetering De Wetering, Bonte Wetering 89, 6823 JC Arnhem (026) 377 20 13.

16 t/m 21 december

Activiteit Wanneer Tijd Voor wie   
Sinterklaas 5 december  kinderen De Witte School
Kerstmarkt 7 december  Iedereen
Kerstviering 19 december  ouders en kinderen De Witte School
Inloop Kleuters 8 januari 08.30 - 09.00 
Inloop Kleuters 5 februari 08.30 - 09.00
Carnaval 28 februari 
Inloop Kleuters 12 maart 08.30 - 09.00
Schoolvoetbal 26 maart
Schoolvoetbal 2 april 
Paasfeest 18 april
Inloop kleuters 7 mei 08.30 - 09.00
Schoolvoetbal 21 mei
Inloop Kleuters 4 juni 08.30 - 09.00
Schoolreis 13 juni
Kamp 18 t/m 20 juni  Groep 7/8
Schoolfeest 7 t/m 11 juli

Activiteit Wanneer Tijd Waar  Voor wie  Kosten 

Kids News Redactie Maandag 15.30-17.00 Mfc de Wetering  8 t/m 12 jaar gratis
Zaalvoetbal Maandag 16.00-17.00 Mfc de Wetering    8 t/m 12 jaar 0,50
Bakfiets Dinsdag 15.00-16.45 De Vlindertuin   4 t/tm 12 jaar Gratis
Handbal Dinsdag 16.00-17.00 Mfc de Wetering  6 t/m 10 jaar 0,50
Meidenclub Dinsdag 15.30-17.00 Mfc de Wetering  7 t/m 10 jaar 0,50
Wijkinstuif Woensdag 14.00-16.00 Mfc de Wetering  4t/m 12 jaar 0,50
Bakfiets Woensdag 12.15-14.00 VM Larikshof   4 t/m 12 jaar Gratis
Sport- en speluitleen Woensdag 16.00-18.00 De Rommelkist 4 t/m 12 jaar gratis
Kinder-Wijkteam Donderdag 15.30-17.00 Mfc de Wetering 8 t/m 12 jaar gratis
Kids Dance Donderdag 16.00-17.00 Mfc de Wetering 4 t/m 7 jaar 0,50
Kids dance Donderdag 17.00-18.00 Mfc de Wetering 8 t/m 12 jaar 0.50
Beeball Vrijdag 15.30-17.00 Mfc de Wetering 6 t/m 12 jaar 0,50
Tennis Zaterdag 13.00-14.00 Mfc de Wetering 7 t/m 12 jaar 0,50
Sport- en speluitleen Zaterdag 14.00-17.00 De Rommelkist 4 t/m 12 jaar gratis

De Vlindertuin 

De Witte School 

Jongerencentrum De Sperwer

Activiteit Wanneer  Voor wie   
CITO eindtoets 11,12,13 februari  leerlingen groep 8
Gekke harendag 25 februari  alle leerlingen
Carnaval 28 februari  alle leerlingen
Meester- en juffendag 11 maart  alle leerlingen
Informatiemiddag 25 maart  alle ouders De Vlindertuin
Schoolvoetbaltoernooi 2 april  leerlingen groep 6/7/8
Paasviering 17 april  alle leerlingen
Kamp 4,5,6 juni  leerlingen groep 7/8
Schoolreisje 10 juni  leerlingen groep 1 t/m 6
Pleinfeest 26 juni  ouders/leerlingen
Wijksportdag 13 juni of 4 juli  alle leerlingen
Afscheid groep 8 8 juli  ouders en leerlingen groep 8
Doorschuifochtend 10 juli  alle leerlingen
Afsluiting jaarthema 10 juli  ouders/leerlingen

Openingstijden De Rommelkist

December t/m maart maandag t/m zaterdag 11.00-18.00

April t/m september  maandag t/m vrijdag 10.00-21.00

  zaterdag 
10.00-18.00

Vakantie-activiteiten 
Informatie over de 
schoolvakantie volgt  
per vakantie

Voor de bezorging van

Op De Hoogte
in de nieuwe wijk

Saksen Weimar
zijn wij op zoek naar

bezorgers
die dit 

vrijwillig 
willen doen.

Interesse?
Meld je aan via

bezorgingodh@geitenkampnet.nl

De redactie van
Op De Hoogte

wenst U

fijne feestdagen
en een gelukkig 2014!


