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Jumbo opent nieuwe winkel
Op 26 februari is de Jumbo offi ciëel geopend. In het 
weekend ervoor deelde het personeel balonnen en      
tassen uit om hierop de aandacht te vestigen.

Nog een paar weken en 
dan kunnen we weer 
stemmen op personen 
die van betweterij hun 
beroep gemaakt heb-
ben. Hoe moet ik het 
anders noemen? Er is 
bijna geen gemeente te 
vinden die niet moet af-
boeken op bouwgrond, 
tientallen tot honderden 
miljoenen omdat de 
grond niets meer waard 
is. Met alle gevolgen 
van dien, zoals gesloten 
buurthuizen, muziek-
scholen, bibliotheken, 
dagbestedingsprogram-
ma’s etc. Dit afdoen 
met: ‘het is de crisis’ 
heeft een hoge mate van 
goedgelovigheid in zich, 
waarmee geen enkele 
gemeentelijke volksver-
tegenwoordiger mij nog 
over de drempel van het 
stemlokaal krijgt. Het 
zou haast minachting 
van mijn zelfrespect 
zijn, een devaluatie van 
de waarde die ik hecht
 

aan het geven van mijn
vertrouwen. Hoeveel 
kansen moet je een 
volksvertegenwoordi-
ger geven? Als het bij 
herhaling een oefening 
blijft van ‘leuk gepro-
beerd’, verwacht ik dat 
iemand met zelfi nzicht 
zegt: ‘Ik kan elders    be-
tere prestaties leveren 
dan als volksvertegen-
woordiger in de raad of 
in het college.’  Idealen 
en voldoende ellebogen-
werk binnen een partij 
om jezelf omhoog te 
werken en verkiesbaar  
te krijgen. Ik weet niet 
ik daar nog genoegen 
mee kan nemen. Zie wat 
er gebeurt als je wei-
nig eisen stelt aan een 
volksvertegenwoordi-
ger. Bijna iedereen kan 
het worden als je er voor 
over hebt wat gevraagd 
wordt. 
Maar ik blijf thuis totdat 
de eisen naar boven zijn 
bijgesteld.

Just Henry
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Tijdelijk geen monument in het Larikshof
In het park de Larikshof 
is het monument Kring 
der Herinnering tijdelijk 
verwijderd. Het kunst-
werk bleek niet weerbe-
stendig te zijn. Het bedrijf 
dat verantwoordelijk was 
voor het vervaardigen 
van het monument gaat 
dit euvel verhelpen. Om-
dat het werk eerst moet 
drogen alvorens met de 
herstelwerkzaamheden 
kon worden begonnen, 

gaat het even duren voor-
dat het monument terug 
is. Het monument zal niet 
op tijd klaar zijn voor de 
jaarlijkse herdenking van 
de slachtoffers van de 
oorlog op de Geitenkamp. 
De Stichting Herdenking 
Geitenkamp laat weten 
dat op zondag 13 april de 
herdenking gewoon door-
gaat. Er zal een op doek 
vervaardigd replica van 
het monument te zien zijn.

MFC De Wetering blijft gratis voor bewoners
Begin dit jaar werd door een locatiemanager gezegd dat bewoners voor het gebruik van ruimte in het MFC zou-
den moeten betalen. Overleggroepen van bewoners van Klarendal en Geitenkamp, (Nieuw) Monnikenhuizen
en Arnhemse Allee schreven een brief. Daarop liet de gemeente weten dat het om een misverstand ging.

Het was gratis voor 
wijkbewoners én het 
blijft gratis voor wijk-
bewoners, liet de ge-
me e nt ewoordvo e rde r 
weten in een reactie op de 
brief die ontvangen was 
van de overleggroepen 
van bewoners. 
In deze brief lieten de be-
woners weten hoogstver-
baasd en woedend te zijn 
over het voornemen om 
per 1 januari ruimtes niet 
meer gratis ter beschik-
king te stellen. ‘Door het 
zonder overleg eenzijdig 
wijzigen van een voor 
het ontplooien van be-
wonersinitiatieven zo be-
langrijke afspraak is het 
vertrouwen geschonden’, 
zo was in de brief te lezen.
De gemeente laat weten 
dat het om een vergissing 
gaat. ‘Er zijn wel dingen 
veranderd aan de subsidi-
ering van MFC’s, maar dit 
heeft geen gevolgen voor 
het recht van bewoners op 
gratis ruimtegebruik. Be-
woners kunnen met hun 
activiteiten gewoon naar 
het MFC blijven komen. 

Die zijn bedoeld als hart 
van de wijk. Dan moeten 
bewoners niet genood-
zaakt zijn elders ruimte te 
gaan huren’
De activiteiten moeten 
wel een maatschappelijke 
doelstelling hebben, en de 
ruimtes moeten vrij zijn.

Voor het beheer op locatie 
heeft de gemeente een be-
heerder en een locatiema-
nager aangesteld. Zij zijn 
de aanspreekpersonen 
voor de (vaste) gebruikers.

De locatiemanagers zijn 
ondernemers die binnen 
de MFC’s werken met een 
duidelijke opdracht van 
de gemeente.  

In MFC De Wetering is 
deze taak toebedeeld aan 
Guido Adriaanse. Hij 
heeft een coördinerende 
rol binnen het MFC en 
zorgt voor het organise-
ren van activiteiten voor 
bewoners, in overleg en 
samenwerking met de ge-
bruikers. 

De locatiemanager is ook 
verantwoordelijk voor 
de verhuur van de multi-
functionele ruimten in 
het gebouw en zorgt voor 
een goede invulling van 
de verschillende beheer-
taken. Daarnaast is hij 
het aanspreekpunt voor 
bewoners die iets in het 
MFC willen organiseren.

MFC De Wetering aan de Bonte Wetering 89

Contact:
Guido Adriaanse

06-22588616
info@guidoinarnhem.nl



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

Politi e 0900-8844

Gemeente Arnhem 0900-1809
(voor vragen en klachten 

m.b.t. de openbare ruimte)

Wijkplatf orm Geitenkamp, 
(Nieuw) Monnikenhuizen en Arnhemse Allee

contactpersoon Rob Klingen:
r.klingen@rijnstad.nl

SWOA 026-3772025

Parti cipati ecoach 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

Sti chti ng Thuiszorg Midden-Gelderland
026-3762000

J.C. De Sperwer 026-4456603

Gildenhuis60  026-3510735

SITA (grofvuil) 026-4460490

2Switch (inzameling texti el) 0900-0205

Sti chti ng Het Vincentrum 
(inzameling goederen) 026-3512783
di, do: 13.30-16.30; za 10.00-12.30

WIJKNUMMERS

maandag 24 maart
zaterdag 19 april

Afhaaldata plastic

Huiselijk geweld is niet normaal
Sinds een aantal jaren is er op de Geitenkamp een team van vrijwilligers actief dat zich inzet voor mensen 
die te maken hebben met huiselijk geweld. Het team Vertrouwenspersonen Huiselijk Geweld bestaat op dit 
moment uit Aletta, Janite, Margreet, Monique en Mark. 

De groep vindt het be-
langrijk om zoveel mo-
gelijk mensen in de wijk 
op de hoogte te brengen 
van hun bestaan. Daarom 
gaan zij zich dit jaar onder 
andere presenteren bij alle 
professionele hulpverle-
ningsinstanties die in de 
wijk actief zijn.
Het team is er voor alle 
betrokkenen bij huiselijk 
geweld. Ook de dader 
van huiselijk geweld, die 
vaak uit onmacht handelt, 
is een slachtoffer en kan 
het team benaderen voor 
hulp. Veel mensen denken 
bij huiselijk geweld aan 
lichamelijk geweld maar 
ook psychisch geweld, zo-
als treiteren en kleineren, 
valt hieronder.

Behalve huiselijk ge-
weld in de relationele 
sfeer wordt ook aandacht 
geschonken aan oude-
renmishandeling en kin-
dermishandeling. Met 
voorlichtingen hierover 
willen de vertrouwensper-
sonen de mensen bewust 
maken van het probleem 
en hen helpen de signalen 
te (leren) herkennen.
De belangrijkste taak van 
het team is het bieden 
van een luisterend oor. 
Dat kan telefonisch maar 

er kan ook een afspraak 
gemaakt worden op een 
neutrale plek. De vertrou-
wenspersonen kunnen de 
betrokkene, indien ge-
wenst, in contact brengen 
met een maatschappelijk 
werker van Rijnstad, de 
organisatie die het initia-
tief voor de teams in Arn-
hem genomen heeft.

Voor spoedgevallen we-
ten de vertrouwensper-
sonen de juiste instanties 
te vinden. Alle vertrou-
wenspersonen hebben 
trainingen gevolgd en de 
nodige kennis en vaardig-
heden worden regelmatig 
bijgehouden. Onderling 
wordt er veel kennis ge-
deeld en de vrijwilligers 

ondersteunen elkaar. Bin-
nen de groep is er boven-
dien voldoende ervarings-
deskundigheid in huis om 
te kunnen begrijpen wat 
slachtoffers doormaken 
en te weten hoe moeilijk 
het is om toe te geven dat 
je slachtoffer bent van 
huiselijk geweld. Maar zij 
weten ook dat het mogelijk 
is hieraan te ontsnappen 
en kunnen het slachtoffer 
helpen bij het maken van 
een stappenplan, waarbij 
de beslissing om actie te 
ondernemen altijd bij de 
hulpvrager ligt.

Uiteraard wordt alle in-
formatie vertrouwelijk be-
handeld en kunnen men-
sen anoniem hun verhaal 

doen. Soms kan het ook 
prettig zijn niet je proble-
men met een teamlid uit 
de wijk te delen maar juist 
met iemand uit een andere 
wijk. Omdat ook in ande-
re wijken teams van ver-
trouwenspersonen actief 
zijn is dat mogelijk.

De teamleden hopen men-
sen die lijden onder hui-
selijk geweld te kunnen 
overtuigen dat huiselijk 
geweld niet normaal is en 
dat er hulp mogelijk is. 
Het team Vertrouwens-
personen Huiselijk Ge-
weld is alle dagen overdag 
telefonisch bereikbaar op 
06-16717596. Op andere 
tijden kan er een bericht 
worden achtergelaten.

Het team Vertrouwenspersonen Huiselijk Geweld met van links naar rechts:
Mark, Monique, Janite en Margreet

Rectificatie
In de vorige editie meldden wij u dat u voor hulp bij de 
belastingaangifte terecht kon bij Rijnstad. Deze service 
kan echter niet meer worden aangeboden, omdat de ge-
meente de subsidie hiervoor heeft stopgezet.  Voor hulp 
bij uw aangifte kunt u bellen met de Belastingdienst, 
telefoon 0800-0543.

Lekkere maaltijd bij DamesBakken 
Iedere vrijdag (vanaf 28 maart) is er gelegenheid om 
een lekkere maaltijd te eten in De Beijer. Deze wordt 
verzorgd door Monique en Marga van DamesBakken. 

DamesBakken is al enige tijd actief in de wijk. Bij ver-
schillende evenementen waren Marga en Monique aan-
wezig om zelfgemaakte hapjes aan de man te brengen. 

Nu de dames een plek in De Beijer hebben verkregen, 
willen zij ook maaltijden bereiden. Het principe is een-
voudig; eten wat de pot schaft! 
Aan de grote stamtafel wordt om 18.30 uur een 2 gangen-
diner geserveerd voor de prijs van € 8,50. Een mooie 
gelegenheid om nog onbekende buurtgenoten te ont-
moeten of juist je vrienden eens je buurtbewoners te 
laten ontmoeten. 
Aanmelden kan tot uiterlijk twee dagen van tevoren 
via damesbakken@gmail.com. Wil je vegetarisch eten, 
vermeldt dat dan bij je aanmelding.

Wat:          DamesBakken
Waar:       De Beijer, Willem Beijerstraat 13
Wanneer: vrijdag (vanaf 28 maart)
                  16.00-20.00 uur, maaltijd om 18.30 uur

Verse groentes voor een stukje tuin
Graag zou ik mijn balkonmoestuin uitbreiden met een 
moestuin in de volle grond. Heeft u een grote tuin en 
kunt u wel een stukje missen? Dan adopteer ik graag 
een stukje van uw tuin en inruil daarvoor krijgt u zo 
nu en dan heerlijk verse groentes!  Mail voor tips en 
vragen naar kimlagerweij@gmail.com

Prikbord

Buurtmoestuin bij MFC De Wetering

Zou u graag uw eigen groentes verbouwen maar heeft 
u daar op dit moment geen ruimte voor? Zou u graag in 
contact komen met buurtbewoners, om samen groentes 
te verbouwen, te oogsten en op te eten? Ik zou graag 
een buurtmoestuin realiseren in de speeltuin bij MFC 
de Wetering. Er is toezegging gedaan, dat het mogelijk 
is hier een aantal moestuinbakken neer te zetten. Zou 
u samen met mij de kar willen trekken? En kunt u on-
geveer 4 uur per week besteden aan de buurttuin? Dan 
hoor ik graag van per mail van u: 
kimlagerweij@gmail.com

Echtpaar zoekt medekaarters
Wij zijn een gezellig echtpaar, midden 60 en van mid-
delbaar niveau. Wij houden van kaarten en zijn daarom 
op zoek naar een gelijkgestemd echtpaar om dit regel-
matig te doen. Wij rikken graag (rikken is een van oor-
sprong Brabants kaartspel) en dit spel is niet moeilijk
te leren. Uw reactie is welkom per email op:
gezelligkaarten4@gmail.com



Kort nieuws

Quiz in ‘t Klinkertje
Even je kennis testen in een gezellige omgeving, onder 
het genot van een hapje en een drankje? Dat kan vanaf 
nu één keer per maand bij café ‘t Klinkertje aan het 
Marktplein. Op vrijdag 21 februari vond daar de eerste 
succesvole editie plaats van de Klinkerquiz. 

In een volgepakt café gingen teams van 3 à 4 perso-
nen met elkaar de strijd aan. Er werden vragen gesteld 
over verschillende onderwerpen, zoals sport, weten-
schap, kunst en culinair, maar ook de Geitenkamp 
zelf komt aan bod. Onder het genot van een hapje en 
een drankje hebben de deelnemers een bijzondere en 
gezellige avond gehad. Voor het winnende team was 
een leuke prijs gereserveerd. 

Workshops van De Droomfabriek

Het is even stil geweest rondom De Droomfabriek.  
Achter de schermen werd echter het nieuwe programma 
voorbereid. Dit heeft geresulteerd in een aantal nieuwe 
activiteiten. 19 februari werd de workshop korrelwie-
rook maken gegeven en op 5 maart was er een work-
shop bloemschikken. 
In de maand maart staan nog twee avonden gepland.  
Op woensdag 19 maart kun je met gastvrouwen Lida 
en Guusje leren hoe je een scrapboek moet maken en op 
maandag 24 maart geven gastvrouwen José en Diana 
uitleg over mandala kleuren en het maken van kweek-
flessen voor kruiden. 

De deuren van MFC De Wetering zijn vanaf 19.00 
uur geopend. De kosten (i.v.m. materialen) zijn  €3,00 
(scrapboek) en €3,50 (mandala/kweekflessen).

Woning kopen in Geitenkamp
Al een paar jaar bieden woningcorporaties Vivare, Portaal en Volkshuisves-
ting woningen te koop aan in Geitenkamp. Toch weten veel bewoners dit niet.         
Wij geven u graag wat meer informatie. 

Van oudsher zijn bijna alle 
woningen in Geitenkamp 
huurwoningen. De drie 
woningcorporaties Viva-
re, Portaal en Volkshuis-
vesting zijn eigenaar van 
de ruim 1700 woningen. 

De laatste jaren bleek in 
meerdere mate dat er een 
behoefte is ontstaan om 
woningen ook te kopen. 
Dit was voor de corpora-
ties de aanleiding de koop 
van woningen mogelijk te 
maken. Met het verkopen 
van woningen bieden de 
corporaties bewoners van 
in en buiten Geitenkamp 
de mogelijkheid een wo-
ning te kopen in de wijk.  

Als u twijfelt over uw 
koopmogelijkheden neem 
contact op met één van de 
drie corporaties.

Niet alle huurwoningen 
worden te koop aange-
boden. Het actuele koop-
aanbod kunt u vinden op 
www.funda.nl of infor-
meer naar de mogelijk-
heden bij één van de drie 
woningcorporaties.

Vivare, telefoon 026 3550200 
www.vivare.nl/ik_zoek_een_koopwoning.aspx

Portaal, telefoon 0800 7678225
www.kopenbijportaal.nl

Volkshuisvesting, telefoon 026 3712712
www.volkshuisvesting.nl/ik-zoek-een-woning/ik-wil-kopen

Open huis De Beijer op 22 maart
In het vorige nummer van Op de Hoogte berichtten wij u al over de enthousiaste vrijwilligers die met elkaar 
aan het brainstormen waren over een creatieve invulling van het leegstaande SWOA gebouw De Beijer. 
Hierna is het allemaal in een razend tempo gegaan. Met als resultaat dat op 22 maart a.s. een feestelijk 
Open Huis gehouden wordt waar een aantal nieuwe huurders zich presenteert en waar alle buurtbewoners 
van harte voor uitgenodigd worden. 

Twee van de nieuwe huur-
ders zijn Annet Toma-
sini en Carla Taal. Enkele 
maanden geleden begon-
nen zij langzaam hun 
droom te verwerkelijken. 
Bij het Kamp & Geit pro-
ject van november 2013 
waren veel vrijwilligers 
betrokken. Annet was er 
daar één van en tijdens de 
instructieavond kwam zij 
Carla tegen, een oud col-
lega uit de zorg. Die avond 
en tijdens de avonden van 
de voorstellingen bleek al 
snel dat er erg veel leuke 
mensen meehielpen. De 
contacten werden steeds 
beter en op de laatste 

avond verzuchtten een 
aantal vrouwen: hoe kan 
het toch dat wij elkaar in 
al die jaren nooit eerder 
tegen zijn gekomen?  
En ze bedachten dat ze 
eigenlijk behoefte had-
den aan een plek waar je 
elkaar onder het genot van 
een kop koffie kunt treffen 
overdag. Nou, dat moeten 
we dan maar gaan rege-
len, werd er geroepen.
Zo gezegd, zo gedaan. 
Carla en Annet namen 
het voortouw, en samen 
met Lisa, Dieneke, Desi-
ree en Evelien gingen zij 
op zoek naar een leuke en 
betaalbare plek, liefst aan 

het marktplein natuurlijk. 
Tijdens gesprekken met 
deze en gene kwamen 
ze Elly Elshof tegen, die 
vertelde dat er al een aan-
tal mensen zijn die in de 
Beijer iets op poten wil-
den zetten. Ze zijn daar 
naartoe gegaan om kennis 
te maken en gingen mee 
vergaderen. Uiteindelijk 
kwamen ze tot de con-
clusie dat meedoen in de 
Beijer hun een goede kans 
bood om hun plannen uit 
te voeren en werden ze 
steeds enthousiaster. 

De Beijer wil een ge-
zellige plek zijn waar 
kunstzinnige, creatieve 
en actieve wijkbewoners 
elkaar  kunnen ontmoe-
ten. Met exposities, live 
muziek, kinderyoga, de 
Crea Bea club, de Stam-
tafel , mindfullness en 
nog veel meer. Daar 
voelen Carla en Annet 
zich wel bij thuis!

Het KoffieKaffee gaat tij-
dens het Open Huis ook 
daadwerkelijk van start.
Deze gaat om te beginnen 
open op vrijdag van 10 
tot 4 uur en zaterdag van 
10 tot 2 uur. Behalve kof-
fie en daarbij iets lekkers 
(taart van DamesBakken) 
willen ze ook voor een-
voudige maar smakelijke 
lunchgerechten zorgen. 
Met natuurlijk een leesta-
fel, spelletjes, enz. en bo-
venal: een gezellige sfeer.

Open Huis
Op 22 maart houdt de 
Beijer Open Huis. Vanaf 
10.00 is iedereen van 
harte welkom om kennis 
te maken. Om 11.00 wordt 
het nieuwe logo onthuld 
en om 12.00 uur is er een 
korte presentatie van de 
Stamtafel. 13.30 treedt het 
koor Verre Buren op. 

En natuurlijk staat de  
koffie klaar!

Wat: Open Huis De Beijer
Waar: Willem Beijerstraat 13
Wanneer: zaterdag 22 maart 10.00-14.00

De Beijer aan de Willem Beijerstraat 13

Braderie komt er weer aan
Net als vorig jaar is Theo Leenders druk bezig met de voorbereidingen van de 
zomerbraderie. Het accent zal dit jaar komen te liggen op nieuwe artikelen.

Vorig jaar lieten veel 
mensen weten dat ze 
nieuwe goederen hebben 
gemist en ze het teveel op 
een rommelmarkt vonden 
lijken. Om die reden pakt 
organisator Theo Leen-
ders het nu anders aan. 
Op de braderie, die op za-
terdag 28 juni van 10.00 
tot 16.00 uur wordt gehou-
den, zullen dit jaar meer 
nieuwe spullen te vinden 
zijn. Overigens wil dat 
niet zeggen dat er geen 
tweedehands spullen  kun-
nen worden aangeboden. 

De Druckerstraat zal 
voornamelijk gevuld wor-
den met kraampjes waar 
mensen hun tweedehands 
producten kunnen aanbie-
den. Op de Fazantenweg 
en de Bonte Wetering zul-
len kraampjes met nieuwe 
goederen komen te staan, 
af en toe afgewisseld wel-
licht met een kraam met 
tweedehands spullen. 

Maar dat is nog niet alles.
Er zullen twee podia met 
live-muziek zijn en de 
hongerige braderiebezoe-

ker kan bij diverse eetkra-
men terecht om zijn hon-
ger te stillen.
Nog niet alle plaatsen 
zijn verhuurd, zowel op 
de Bonte Wetering als op 
de Fazantenweg kunnen 
nog zes kramen verhuurd 
worden.

Theo doet dit niet alleen, 
maar samen met een aan-
tal vrijwilligers. Als er 
nog mensen zijn die ook 
mee willen helpen, kun-
nen ze kontakt opnemen 
met Theo Leenders.

Meer info over de 
huur van kramen 
of aanmelden als 

vrijwilliger?

Neem kontakt op 
met:

Theo Leenders, 
tel. 06-48711532

Wat: De Klinkerquiz
Waar: Cafe ‘t Klinkertje
Wanneer: iedere 3e vrijdag van de maand
Eerstvolgende keer 21 maart, € 2,00 p.p.



Geslaagde opdrachtenmarkt in Gildenhuis 60
Donderdag 13 april organiseerde Ondernemersvereniging Geitenkamp Gildenwijk De Opdrachtenmarkt. 
Vanaf 19.30 uur stroomde Gildenhuis60 vol met geïnteresseerden die benieuwd waren naar de uitdagingen 
die de woningcoöperaties, de gemeente en Hoogte80 festival voor ze in petto hadden. 

Hoogte80 Festival
We begonnen de avond 
met een presentatie van 
Harold Oddens, de nieu-
we zakelijk leider van het 
Hoogte80 Festival. Ook 
in 2014 zal dit gratis toe-
gankelijke festival een 
laagdrempelig vierdaags 
programma uitrollen vol 
theater, muziek en litera-
tuur.  Een nieuwe orga-
nisatie betekent echter 
ook een frisse wind. Het 
festival, dat dit jaar van 
29 mei t/m 1 juni plaats-
vindt op Hoogte80, zal 
zich dit jaar meer richten 
op het gastvrije karak-
ter, het aanspreken van 
meerdere doelgroepen en 
duurzaamheid (zowel eco-
logische, sociale als eco-
nomische duurzaamheid)

Het idee van de organi-
satie is om het Hoogte80 
Festival het karakter te 
geven van een festival 
dorp. Een dorp met een dorpsplein als bruisend hart, 
straten met ieder haar eigen karakter en voorzieningen 
als een kerk, kroeg, supermarkt, school, restaurants, 
winkels en nog veel meer. Daarbij wil Hoogte80 Festi-
val dat de wijk Geitenkamp en Monnikenhuizen meer 
gaan vergroeien met het festival. Dit kan alleen door 
niet één keer per jaar, maar het hele jaar door het con-
tact met elkaar te vinden, ideeën te bedenken en plan-
nen te maken. 

Om de plannen van het Hoogte80 Festival te kunnen 
realiseren met input vanuit de omliggende wijken heeft 
Harold Oddens in zijn presentatie een aantal uitdagin-
gen aan het publiek voorgelegd. 
• De realisatie van een Openlucht muziekpodium
• De realisatie van een energiefabriek voor groene                
   energie die lokaal opgewekt kan worden
• De realisatie van het GeitenHouse, een podium
   waarop het potentieel uit de wijk zich presenteert:    
   creatief, cultureel en ondernemend
• De realisatie van een bar en een ‘zwevend’ terras op
   een steigerconstructie vanaf het Hoogte80 monument

De uitdagingen van de woningcoöperaties
Yvonne Bierings is projectleider sociale ontwikkelin-
gen bij Volkshuisvesting. Samen met vertegenwoordi-
gers van de gemeente en andere woningcoöperaties zit  
ze in het kernteam Geitenkamp. 
Zij buigen zich regelmatig over de Sociale Bouwstenen 
die ingezet worden in de wijk en de bijbehorende bud-
getten. Ook volgen ze de actuele wijkontwikkelingen 
op de voet. 

Vanuit het kernteam zijn tijdens De Opdrachtenmarkt 
uitdagingen voorgelegd met betrekking tot de wijkweb-
site, verdere uitbreiding van de marketing en promotie 
van het Marktplein, stimulering van burgerkracht en 
het opzetten van een ruilhandel van goederen en dien-
sten in de wijk.
Voorzitter Willem van Santen van de ondernemers-
vereniging voegde nog enkele uitdagingen toe aan het 
lijstje. Deze hadden betrekking tot herontwikkeling 
van locatie De Grenspost, nieuwe gevelreclame op het 
marktplein die het historisch karakter van het plein ver-
sterkt en een idee voor het kruispunt Rosendaalseweg/
Middenweg zodat de wijk meer aandacht trekt. 

Veel geïnteresseerden, veel inschrijvingen. 
Wat gaat er nu gebeuren?
De posters met daarop de uitdagingen - die door de 
hele ruimte waren opgehangen - werden vervolgens de 
rest van de avond met veel enthousiasme voorzien van 
namen en contactgegevens. Ook werden onderling al 
volop contactgegevens uitgewisseld. 

Aan de inschrijvers nu de eer om samen per uitdaging 
een interessant voorstel te doen! Indien nodig stelt 
Gildenhuis60 voor iedere uitdaging een dagdeel een 
vergaderruimte ter beschikking. Deze is te reserveren 
bij de receptie van Gildenhuis60. Verder biedt de on-
dernemersvereniging waar nodig ondersteuning bij het 
maken van het voorstel. Ook dit is door te geven aan de 
receptie van het Gildenhuis. Zij spelen de vragen door 
naar de ondernemersvereniging en die zal kijken op 
welke manier er hulp kan worden geboden. 

De ingeleverde voorstellen zullen door het Gildenhuis 
en de ondernemersvereniging worden doorgezonden 
naar de goede organisatie. Het Gildenhuis zal een even-
tueel gesprek tussen de opdrachtnemers en de moge-
lijke opdrachtgever organiseren.

Heb je zin om als vrijwilliger mee te helpen 
bij het Hoogte80 Festival?

Neem dan contact op met cultuurscout 
Mieke Hendrikse via 

mieke.hendrikse@kunstbedrijfarnhem.nl

€7,50
spaar voor

korting

aanbieding 

voor de maand 

maart
Jochem’s 

   vishandel

Elke woensdag:
kibbelingendag 500 gram 
Elke donderdag: 
3 lekkerbekjes van €8,00 voor 

Vraag naar onze stempel kaart!
Tot ziens bij Jochem’s vishandel
Geitenkamp 45, Arnhem 

€5,50

€7,-

+ gratis bakje saus

+ gratis bakje saus

Kleurrijke lampenkappen
Een mooi resultaat van de verbinding en samenwerking 
van dagbesteding, kunstenaars en de wijk. 

Agnes en Ben, bezoekers van de dagbesteding van 
SWOA in MFC De Wetering, en Femmy, wijkbewoner 
van de Geitenkamp zijn onder begeleiding van Linda 
van Sommeren (grafisch ontwerpster) en Petra de Vries 
(beeldend kunstenaar) aan de slag gegaan met het ont-
werpen van vier grote lampenkappen (hoogte 60cm, 
doorsnede 100 cm). Het project is geïnitieerd door 
Kunstbedrijf Arnhem en de voormalige Geitenkampse 
cultuurscout Bram Kluen in samenwerking met Ina 
Rutgers van SWOA.

Allen hebben ze een ei-
gen thema uitgekozen en 
daar het materiaal bij ge-
zocht waar ze het liefst 
mee wilden werken. Zo 
heeft Agnes van verschil-
lende stoffen een collage 
gemaakt met het thema 
dieren en koffie/theedrin-
ken. Ben en Femmy zijn 
gaan knippen en plakken 
met verschillende soorten 
en kleuren papier, met als 
thema’s taarten & ijsjes, 
muziek en de vier seizoe-
nen.

Er werd met veel enthou-
siasme en grote concen-
tratie gewerkt, maar er 
was ook tijd voor een 
goed gesprek en gelach! 
Na een wat onwennig be-
gin en twijfels over kleu-
ren, handigheid en kan ik 
dit wel zijn het uiteinde-
lijk verfijnde, kleurrijke 
en met liefde gemaakte 

werkstukken geworden. 
Het werk is gefotogra-
feerd en digitaal bewerkt 
en wordt afgedrukt op 
doek om zo de lampenkap 
te bekleden. En er zijn 
mooie zitjes ontworpen 
en gemaakt door Michael 
Zimmer, zodat er gezellig 
rondom de lampen geze-
ten kan worden. 

De zitjes en de lampen 
worden feestelijk onthuld 
op 17 of 18 april tijdens de 
Lenteweek bij De Wete-
ring. Voor meer werk van 
Petra en Linda kijk op: 
www.vorstenson.nl

De voorbereidende fase...

het eindresultaat

Thema’s bij koffie-inloop
Sinds enige tijd is er iedere woensdagochtend van 10.30 
tot 12.00 de mogelijkheid een kopje koffie of thee te 
drinken in het IKC Bosnjak. Al snel bleek dat er be-
hoefte was aan meer dan koffiedrinken. Daarom wor-
den er nu met enige regelmaat thema-ochtenden ge-
houden. Er wordt dan gesproken over onderwerpen die 
de bezoekers bezighouden, zoals de verkiezingen, de 
WMO of sport. In één van onze volgende edities zullen 
we u hier meer over laten weten.
De koffieinloop wordt gehouden onder verantwoorde-
lijkheid van Ina Rutgers (SWOA) en mogelijk gemaakt 
door het Oranje Fonds.



Ken uw straatnaam: over dove kwartels en schijtreigers
In de twee vorige edities van  Op de Hoogte vertelden we u bijzonderheden over diverse vogels; vogels waarnaar straten op Monnikenhuizen genoemd zijn.     
Ditmaal de laatste vogelnamen uit deze wijk. We eindigden de vorige keer met de Spechtstraat, een straat die vanaf de Beukenlaan naar beneden loopt. 

Deze straat is korter dan 
de andere straten die aan 
de Beukenlaan beginnen. 
De Spechtstraat houdt 
op bij de Sperwerstraat, 
waarna de naam veran-
dert in Geelgorslaan. 

De geelgors is een zang-
vogel, die iets groter is 
dan de mus. Hij eet hoofd-
zakelijk zaden, maar in 
de broedtijd ook wormen 
en insecten. Het mannetje 
heeft een helder geel 
kopje met strepen, het 
vrouwtje is minder geel. 
Ze leven in een groot ver-
spreid gebied en bouwen 
hun nest op de grond, 
tussen hoge struiken en 
planten. Er bestaan vele 
soorten: zanggors, zwart-
kopgors, roodstaartgors.
De herkomst van de naam 
is onduidelijk; waar-
schijnlijk is de naam af-
geleid van gerst , vroeger 
gors genaamd, een gewas 
waarin de gors zich thuis 
voelt. Maar de naam kan 
ook komen van gorren, 
oud Nederlands voor sna-
teren, kakelen. De gors 
heeft een kenmerkend 
gezang: ti-ti-ti-teh, wat 
volgens sommigen ge-
lijkenis vertoont met het 
begin van de 5e symfonie 
van Beethoven!

De laatste vogelnaam-
straat vanaf de Beuken-
laan is de Roerdomp-
straat. De naam van deze 
vogel is afgeleid van roer, 
zoals vroeger riet werd 
genoemd en van dompen, 
een doffe klank. 

Men vergelijkt het geluid, 
dat de roerdomp maakt 
wel met een misthoorn: 
whoemp! De roerdomp 
is een reigerachtige vo-
gel, die een bruine schut-
kleur heeft. Hij valt niet 
op in het rietland. Als hij 
zich bespied voelt, blijft 
hij roerloos staan. Het 
is erg moeilijk om een 
roerdomp in het vizier te 
krijgen, hoewel het een 
forse vogel is van 70-80 
cm. Het is een mysteri-
euze vogel, die leeft van 
vissen, kikkers, padden 
en salamanders en hij 
wordt ook wel rietreiger 
genoemd. 

In 2004 is de roerdomp 
op de Nederlandse rode 
lijst gekomen, wat wil 
zeggen dat de soort be-
dreigd is. Er is niet zoveel 
bekend over deze vogel, 
bijvoorbeeld waar hij in 
de winter verblijft. In 
een veenweidegebied ten 
noorden van Amsterdam 
zijn enkele roerdompen 
uitgerust met een satel-
lietzender om hierachter 
te komen. 

De Roerdompstraat is 
ook kort en gaat aan één 
zijde over in de Kwartel-
straat, een straat zonder 
woonhuizen, maar wel 
met huisnummers. 
De kwartel behoort tot 
de familie van de fazan-
ten. Ze zijn aardekleurig, 
bruin gestreept en met 
een witte oogstreep, on-
geveer 17 cm groot. Het 
zijn schuwe, gedrongen 
dieren.

Ze vliegen weinig en als 
ze vliegen, dan is dat 
nogal stuntelig. De uit-
drukking zo doof als een 
kwartel komt voort uit 
het feit, dat een kwartel 
bij gevaar pas op het al-
lerlaatste moment weg-
vliegt. De schuwe vogel 
lijkt doof. De vogel zingt 
niet echt, hij slaat om zijn 
terrein af te bakenen. 
Het grondnest kan 7 tot 
14 eieren bevatten. 
De vrouwtjes broeden 17 
dagen alleen en voeden 
hun jongen ook alleen. Na 
2 dagen kunnen de jon-
gen al (onhandig) vliegen. 

De kwartel is de enige 
trekvogel in de hoender-
familie. Hij komt voor in 
het grootste deel van Eu-
ropa (behalve Scandina-
vië). Tijdens de trek kun-
nen ze wel 100 km aan 
een stuk vliegen, wat ei-
genlijk vreemd is, omdat 
ze zelden veel vliegen. 
Ze gaan voornamelijk 
naar Afrika voor de over-
wintering. Kwartel is een 
klanknabootsend woord: 
kwart, omdat hij onge-
veer een vierde heeft van 
het gewicht van de pa-
trijs, en el, omdat dit een 
oude verkleinuitgang is. 
(Latijn: guaccola). 

In Frankrijk en Italië is 
de kwartel het kleinste 
vederwild voor de con-
sumptie. De eitjes van de 
vogel hebben een speci-
fieke smaak en zijn ook 
zeer decoratief met hun 
kleine zwarte vlekken. 

Evenals de mestkwartel 
wordt de legkwartel  op 
grote schaal gekweekt 
vanwege de eieren. De 
legkwartel zelf eindigt 
als... kattenvoer!

Tussen de Spechtstraat 
en de Roerdomplaan ligt 
nog een straatje zonder 
huizen: de Gruttostraat. 
De grutto is een weide-
vogel, die behoort tot 
de soort van steltlopers. 
Hij kan tot 40 cm groot 
worden en als hij vliegt, 
is de spanwijdte 60-70 
cm. De vogel kan 10 tot 
15 jaar oud worden. Een 
grote uitzondering was 
de grutto die in 2003 bij 
Krommenie werd gevon-
den. Omdat hij als kuiken 
geringd werd, kon men 
vaststellen dat hij ruim 29 
jaar geworden was!

De grutto leeft van wor-
men, insecten en emelten 
(larven van langpoot-
muggen), die schade kun-
nen aanrichten aan ge-
wassen. Boeren zijn dus 
blij met de grutto! Tijdens 
de overwintering in Afri-
ka eten grutto’s rijst van 
de rijstvelden; de boeren 
daar zullen minder blij 
zijn met deze vogels. 

In het grasland leggen de 
vrouwtjes 4 grote eieren 
van 55 bij 37 mm. De lan-
gere grashalmen buigt de 
grutto over het nest, zo-
dat het minder opvalt. 
90% van de gruttopopu-
latie broedt in Neder-
land. Zelfs in Amsterdam 

broeden meer grutto’s 
dan in heel Groot Britan-
nië. Grutto’s (en ook rei-
gers) kunnen in de steden 
behoorlijk brutaal zijn en 
overal voedsel vandaan 
pikken. Van de 100.000 
broedparen in 1990 was 
in 2000 nog maar de helft 
over. De grutto is erg ge-
voelig voor omgevings-
factoren (verstedelijking, 
intensieve landbouw) 
en wordt beschouwd als 
een indicatorsoort voor 
milieufactoren. De naam 
komt van de baltsroep: 
utto, utto, utto.

Voorgaande straten be-
vinden zich in de wijk 
Monnikenhuizen, maar 
nu vliegen we even over 
de ‘grens’ (Schaepman-
laan) naar de Reigerstraat 
op de Geitenkamp. 

Er bestaan 67 soorten rei-
gers, waarvan de blauwe 
de meest voorkomende is. 
Hij heeft een wit-grijze 
kop en zwarte vleuge-
leinden. Er zijn weinig 
verschillen in kleur tus-
sen het mannetje en het 
vrouwtje. De vogel kan 
tot bijna een meter groot 
worden en zijn leeftijd 
kan oplopen tot 25 jaar. 
De reiger bouwt zijn 
nest in grote kolonies in 
boomtoppen. Hier is dan 
vaak veel snavelgeklap-
per te horen. Als de reiger 
vliegt, dan maakt hij een 
rauw, schrapend geluid: 
schraatsj. Er wordt 23 tot 
28 dagen gebroed door 
het echtpaar en er zijn 
meestal 3 tot 5 eieren. De 
jongen vliegen pas na 50 
dagen uit. Reigers zijn 
vorstgevoelig. Ze halen 
hun voedsel namelijk uit 
open water en als dat ‘s 
winters bevroren is, dan 

wordt hun voedselvoor-
ziening een probleem. 
Dat is ook een reden dat 
veel vijverbezitters de 
reiger niet als hun favo-
riete vogel zien. De bees-
ten houden van goudvis-
sen, voorns en kleine 
koikarpers. Een net over 
de vijver is de enige op-
lossing. Ook de beroeps-
vissers zijn niet gechar-
meerd van de reiger. Zij 
zijn elkaars visrivalen. 

Een andere vervelende 
gewoonte is, dat reigers 
met hun uitwerpselen 
bomen en straatlantaarns 
witkalken. Hiervan komt 
de minder leuke naam 
schijtreiger. Daarvan is 
weer ons spreekwoord 
schijten als een reiger 
afgeleid wat veel en vaak 
poepen betekent. De rei-
ger is een beschermde 
diersoort. Soms is het 
een standvogel, d.w.z. hij 
blijft op dezelfde plaats, 
maar sommige reigers 
zijn trekvogels. Vroeger 
werden reigers gegeten. 
Er is een verhaal bekend 
van een feestmaal, dat 
Koning Hendrik VIII in 
1532 liet bereiden, waar-
bij 440 reigers werden 
opgediend!
Waar de naam reiger van-
daan komt, is niet dui-
delijk. Het vermoeden 
bestaat dat hij is afgeleid 
van het Griekse erodios, 
wat reiger betekent.

Plezier en ontspanning staat voorop bij kinderyoga
Onder de naam De Trotse Pauw begint Barbara Tamboer vanaf 8 maart a.s. met cursussen peuter- en kleuteryoga op de Geitenkamp.

Barbara heeft speciaal 
voor deze opvallende 
naam gekozen omdat zij 
zocht naar een leuke en 
aansprekende naam voor 
kinderen. De Pauw is een 
houding uit de kinderyoga 
waarbij je ook meteen een 
beeld krijgt van een zelf-
verzekerde uitstraling en 
houding.

De cursussen worden spe-
cifiek voor de leeftijds-
categorieën 2,5 tot 4 jaar 
en 4 t/m 6 jaar gegeven. 
Barbara heeft veel erva-
ring met deze doelgroep, 
omdat zij al 15 jaar in de 

kinderopvang werkzaam 
is. Daar zag zij dat peu-
ters en kleuters vaak veel 
prikkels te verwerken 
krijgen en daar niet altijd 
goed mee overweg kun-
nen. Zij is toen speciaal 
met de opleiding tot do-
cent yoga voor deze leef-
tijdsgroepen begonnen 
maar wil ook graag nog 
de opleiding voor wat ou-
dere kinderen doen.

Kinderyoga is nog rede-
lijk onbekend. Veel ou-
ders vragen zich af of hun 
kind dit al wel kan. Deze 
vorm van yoga is echter 

niet vergelijkbaar met 
yoga voor volwassenen. 
Het is vooral gericht op 
ontspanning en gezellig 
samen zijn. Dingen zijn 
niet goed of fout. 

Een kind mag gewoon 
zichzelf zijn. Het gaat 
erom plezier te hebben 
en meer bestand te wor-
den tegen de soms inge-
wikkelde buitenwereld. 

Daarnaast is kinderyoga 
heel goed voor de ont-
wikkeling van kinderen. 
Ze leren  bijvoorbeeld op 
een speelse manier aan te 
geven wat ze wel of niet 
prettig vinden. Elke les 
heeft een ander thema 
waardoor kinderen meer-
dere cursussen achter el-
kaar kunnen volgen. Bin-
nen de lessen wordt  veel 
met herhaling gewerkt, 

omdat dat voor deze groep 
kinderen het beste werkt.
Ouders worden bij de les-
sen betrokken door hen 
informatie te geven, zodat 
zij weten waar hun kind 
mee bezig is en wat de be-
doeling van de oefeningen 
is. Barbara vindt het ook 
leuk als één van de ouders 
de eerste keer meedoet 
om een les aan den lijve te 
ervaren.

Foto: Marjolein Tiemstra

Wat: Kinderyoga
Waar: De Beijer, Willem Beijerstraat 13

Wanneer: vanaf zaterdag 8 maart
9.30-10.15 voor 2,5 tot 4 jr, 10.30-11.15 voor 4 tot 6 jr 

kosten  €7,50 per les
meer info: www.detrotsepauw.webklik.nl



Sparrowman op herhaling
Ergens ver weg in het melkwegstelstel ligt 
een planeet genaamd Birdtopia...
De thuisplaneet van Sparrowman,
een buitenaardse superheld!

Dit was de tekst die bij de eerste aflevering van 
Sparrowman te lezen was. Tenminste, als je 
goede ogen had, want de tekst bleek voor veel 
mensen onleesbaar. 

Om de eerste aflevering toch goed tot zijn recht 
te laten komen, plaatsen we deze nogmaals. 

Behalve de eerste aflevering is er nog meer. 
Mike Roest, de striptekenaar van Sparrowman 
heeft de afgelopen periode niet stilgezeten en 
is druk geweest met het vervaardigen van het 
vervolg. Daarmee is ook de tweede aflevering 
van Sparrowman een feit geworden!

De redactie van Op De Hoogte is erg blij met 
de aanwezigheid van deze strip. Misschien zijn 
er nog meer wijkbewoners die hun tekentalent 
met de wijk willen delen? Stuur dan een mail:
redactie@geitenkampnet.nl

door: Mike Kroes

Hallo beste lezers,
Opnieuw zijn we heel trots jullie allemaal een kijkje te 
geven in de dingen die wij de afgelopen weken hebben 
gedaan tijdens de bijeenkomsten van de KidsNews 
Redactie.

Een aantal weken geleden bleek dat we ineens serieu-
ze concurrentie hadden gekregen van het zaalvoetbal. 
Voor een aantal kinderen was het erg moeilijk kiezen 
of ze nu met voetballen gingen meedoen of toch het 
nieuws uit de wijk bleven verslaan. De uitkomst is dat 
we nu een uitstekende verslaggever bij het zaalvoet-
bal hebben en nog steeds een goed bezette KidsNews 
Redactie.

In de afgelopen weken hebben we vooral gewerkt aan 
onze interview technieken. Wat is nu een goede ma-
nier om iemand te interviewen en vooral: hoe zorg je 
dat een gesprek lekker door blijft lopen? 
Het is heel lastig als iemand steeds ja of nee op een 

vraag antwoordt. Het is dan heel belangrijk om te leren 
doorvragen. De kinderen hebben hierin veel geoefend 
en zijn aan het einde hierop ook nog eens beoordeeld. 
Gelukkig kunnen we met trots vertellen dat iedereen 
met vlag en wimpel geslaagd is.

Nu zijn we vooral bezig om te leren om een column te 
schrijven. Dit is een stuk tekst waarin je schrijft over 
een onderwerp. Dit mag soms best een beetje pittig 
zijn. Ook mag je persoonlijke mening erin voor ko-
men. Dat is best wel lastig. Maar de eerste opzet van 
de stukjes zijn deze uitvoering te lezen.

Groetjes,

Leonieke Jansen, 

Kinderwerk Geitenkamp 

Pesten
Ik heb laatst een filmpje 
gezien op Facebook. Ik 
vond het een heel schok-
kend en zielig filmpje. 
In het filmpje dat ik heb 
gezien werd een meisje 
gepest en in elkaar gesla-
gen. Ze werd op de grond 
geduwd. Veel mensen 
waren erbij en ze keken 

allemaal toe hoe dat meis-
je mishandeld werd. Ze 
lieten haar gewoon liggen 
en hielpen haar niet.
 Ik vond het heel zielig dat 
ze niet werd geholpen. 

Toen ze op haar fiets wou 
stappen, werd ze er weer 
afgetrokken en daarna in 
haar buik getrapt. Ik vind 
dat mensen beter met el-
kaar om moeten gaan en 
elkaar ook met respect 
moeten behandelen.

Groetjes, Chayennen

De leesgang in De Vlindertuin
Een paar weken geleden 
werd er een leesgang ge-
opend in De Vlindertuin. 
Het is bedoeld voor kin-
deren die avi uit hebben, 
zoals Anas, Rochella en 
nog veel meer. Het werd 
geopend door Jeremy en 
Buse, die waren Willem 
Alexander en Máxima. 

Ik vind het heel leuk om 
in de leesgang te lezen. 
Een leesgang is bedoeld 
om in te lezen. Ik ga jul-
lie nu iets zeggen, maar 
dit mogen jullie niet te-
gen de meester of juf ver-
tellen. Soms zitten ik en 
Rochella te kletsen en als 
de meester komt zijn we 
weer stil.

Groetjes, Anas

Cito toetsen op De Vlindertuin
Op De Vlindertuin heb-
ben we maar 3 kinderen 
in groep 8. Dat is best 
weinig, vind ik. Toch was 
het heel spannend! ‘Ik 
kon niet slapen’, zeiden 
de kinderen. Alle kinde-
ren van groep 7 moesten 
naar andere lokalen, want 
er mag niet gestoord wor-
den. De meester en juf-
frouw vonden het ook 

spannend. De juf legde 
alles uit en de kinderen 
vonden het nogal lastig, 

maar sommige kinderen 
zeiden dat ze vroeg naar 
bed zouden gaan. 

Onze andere juf gaf Ro-
chella en andere kinde-
ren yoga. Het was heel 
erg leuk, ze wilde groep 
8 ook yoga geven, maar 
ze ging naar de tandarts. 
Daarom kon ze helaas de 
rest geen yoga geven.

XXXX-jes, Rochella

Carnaval
Het is nu februari, bijna carnaval. Het is 
tijd om te feesten. Lekker verkleed naar 
school als politie, ballerina, dansmarietje 
en Spaanse danseres. In het café van mijn 
ouders wordt er ook carnaval gevierd en 
ik vind dat heel leuk. Ik kan dan verkleed 
gaan als Spaanse danseres. Het is altijd    
gezellig, want iedereen is dan vrolijk en ge-
zellig in de feeststemming.

Groetjes, Romana

in



Pilates, een trainingsmethode voor iedereen
In de wijk is het aanbod van (sport)activiteiten groot. Voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen zijn er verschillende cursussen te volgen. In deze editie van 
Op de Hoogte hebben we aandacht voor een bijzondere groepsles die plaatsvindt op de Geitenkamp.

Het is dinsdagavond vijf 
voor zeven en langzaam 
stroomt de gymzaal vol 
aan Sperwerstraat num-
mer zes. De groepsleden 
komen uit de Geiten-
kamp, Monnikenhuizen, 
maar ook van Alteveer en 
uit Rheden. Een stuk of 
vijftien vrouwen van ver-
schillende leeftijden pak-

ken een matje en zoeken 
een plaats in de ruimte. 
Ze hebben er weer zin in!

Onder leiding van Pauline 
Evers volgen zij wekelijks 
Pilates. Pilates is in de 
twintigste eeuw ontwik-
keld door Joseph Pilates. 
Het is een trainingsme-
thode die tot doel heeft 

verwaarloosde spieren te 
versterken en overbelaste 
spieren te ontlasten. De 
buik-, bekkenbodem- en 
rugspieren krijgen tijdens 
de les de meeste aandacht. 
Op deze manier wordt er 
tevens gewerkt aan een 
goede houding. ‘We wer-
ken aan lange sterke spie-
ren’ zegt Pauline.

De les begint en de mu-
ziek gaat aan. De dames 
kletsen nog wat hier en 
daar, maar al gauw ver-
schijnen de eerste blos-
jes op de wangen. De 
warming-up is een feit. 
De oefeningen die volgen 
tekenen zich door balans, 
spierkracht van de buik, 
de billen, de benen en de 
rug. Regelmatig klinkt 
er gekreun door de zaal, 
want hoewel de oefenin-
gen op een rustig tempo 
worden gedaan, zijn ze 
intensief.

De meeste vrouwen ko-
men al langer naar de les-
sen van Pauline en hebben 
een vaste plek.
Tiny (86) ligt vooraan 
met haar jongere maatje 
Margje (25) naast zich. 
‘Ze had mijn kleindoch-
ter kunnen zijn’ vertelt de 
oudere dame. Margje is 
er om haar af en toe wat 
bij te sturen, als ze het 
niet heeft kunnen horen. 
Daarbij houdt ze ook haar 
eigenwijsheid in toom, 
wanneer Tiny met haar 
kunstheup bewegingen 

wil maken die daarvoor 
eigenlijk niet geschikt 
zijn.

Er wordt tijdens de les 
gezweet, gekletst en ge-
lachen maar ook ontspan-
nen. De laatste tien minu-
ten zijn gereserveerd voor 
het stretchen van de spie-
ren en een meditatieoefe-
ning, waarbij de lampen 
uitgaan. Een beetje moe 
maar vooral voldaan ver-
trekt de groep weer naar 
huis. Volgende week dan 
zijn ze er weer.

Iedere vrijdagmiddag verzorgt Circus op de bult
circuslessen in de gymzaal van ‘De Ommezwaai’
aan de Reigerstraat 11

12.15-14.00

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)
                           deze activiteit vindt plaats 
                           in de gymzaal van de Ommezwaai  
               
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

Wat: 
Pilates 18+
Waar: 
Sperwerstraat 6,
gymzaal De Ommezwaai
Wanneer: 
dinsdag 19.00-20.00
Proefl es is gratis
10-rittenkaart €10,-

Buurtfeest in jongerencentrum de Sperwer
Op 12 april organiseert Het Activeringsteam in het kader van ‘De 4 Seizoenen’ een buurtfeest in jongeren-
centrum de Sperwer. Er is muziek, er kan gedanst worden en hapjes en drankjes zijn ook aanwezig. Het feest is 
voor 18 jaar en ouder en duurt van 20.00 uur tot 0.00 uur. Kaarten voor het feest kosten €20,00 per persoon en 
kunnen tot 8 april gekocht worden in het jongerencentrum De Sperwer of in het MFC De Wetering. 



Schuttersbergplein 13
Geitenkamp - Arnhem

geopend 

op zondag 

12:00-18:00 uur

Iedere zondag 
een extra 

spectaculaire 
aanbieding!

Activiteitenpagina

Inzendingen voor de volgende Op De Hoogte
vóór 26 maart 2014. Maximaal 250 woorden, afbeeldingen als .jpeg of .pdf 
naar: redactie@geitenkampnet.nl

Colofon
Op De Hoogte is een onafhankelijk wijkblad voor Geitenkamp, (Nieuw) Monnikenhuizen en 
Arnhemse Allee en verschijnt dit jaar 8 keer.

Redactie: Ans van Elden, Margje Leussink, Mark Ormel, Marga van Rijswijk
Columnist: ‘Just Henry’

Ondersteuning vanuit Stichting Rijnstad: Rob Klingen
Teksten en foto’s: Redactie en ingezonden. 

Eindredactie en vormgeving: Mark Ormel

Advertentiebeheer: advertenties@geitenkampnet.nl

Financiëel beheer: Stichting De Rommelkist en Gemeente Arnhem

Druk: DKZET Offsetrotatie Hapert
Oplage: 4.100

Informatie bezorging: bezorgingodh@geitenkampnet.nl

Redactie-adres:  Gildenhuis 60
                          Schuttersbergplein 60
                          woensdag en vrijdag 13.00 tot 15.00
                          mail:  redactie@geitenkampnet.nl
Op De Hoogte wordt mogelijk gemaakt dankzij finaciële ondersteuning van het Wijkplatform.

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

marktplein Geitenkamp

geopend 
op zondag 

12:00-18:00 uur

Buurtsuper 

in een 

Superbuurt!

Zaterdag 8 maart
9.30-11.15 Kinderyoga De Trotse Pauw (De Beijer)
9.30-10.15 van 2,5 tot 4 jaar; 10.30-11.15 van 4 tot 6 jaar
Zondag 9 maart
10.30-12.00 Mantra zingen (Monnikensteeg 4)
14.00-15.30 Gilde Stadswandeling, start Hoogte80,
                    hoek Zaslaan/Merelstraat    €3,50
Maandag 10 maart
13.00-15.00 Biljarten (SWOA)
Woensdag 12 maart
10.30-12.00 Koffi e-inloop (SWOA) (IKC Bosjnak)
14.00- 16.00 Ouderen en kinderen –spelletjes (SWOA)
14.45- 16.30 Bibliobus op het Marktplein
18.45- 19.45 Yoga (i.s.m. Budosport) (MFC)
Donderdag 13 maart
10.30-11.30 Koffi e & thee uurtje (SWOA)
13.30- 15.30 Sjoelen (SWOA)
Vrijdag 14 maart
8.30 Ondernemersontbijt (Gildenhuis 60) €3,- 
         aanmelden via info@geitenkampgildenwijk.nl
 9.30 Vraag & Antwoord over je belastingaangifte 
         DeSiAdministraties (Gildenhuis60)
13.00 -15.00 Spreekuur Op de Hoogte (Gildenhuis60)
14.00- 16.00 Dubbeltjesbingo- vanaf 25 jaar  (SWOA)
15.30- 16.30 Bibliobus in de Sperwerstraat
Zaterdag 15 maart
9.30-11.15 Kinderyoga De Trotse Pauw (De Beijer)
9.30-10.15 van 2,5 tot 4 jaar; 10.30-11.15 van 4 tot 6 jaar
10.00-14.00 Infodag Mindfulness (Gildenhuis 60)
Maandag 17 maart
13.00-15.00 Biljarten (SWOA)
Woensdag 19 maart
10.30-12.00 Koffi e-inloop (SWOA) (IKC Bosjnak)
13.00- 15.00 Spreekuur Op de Hoogte (Gildenhuis60)
14.00- 16.00 Ouderen en kinderen –spelletjes (SWOA)
14.45- 16.30 Bibliobus op het Marktplein
18.45- 19.45 Yoga (i.s.m. Budosport) (MFC)
18.45-           Scrapboek maken (Droomfabriek)  €3,- 
                      zie ook het artikel op pagina 3
Donderdag 20 maart
10.30-11.30 Koffi e & thee uurtje (SWOA)
13.30- 15.30 Sjoelen (SWOA)
Vrijdag 21 maart
13.00- 15.00 Spreekuur Op de Hoogte (Gildenhuis60)
14.00- 16.00 Grote bingo – vanaf 25 jaar (SWOA)
15.30 - 16.30 Bibliobus in de Sperwerstraat
20.00- 22.30 Klinkerquiz (Café t́ Klinkertje)
Zaterdag 22 maart
9.30-10.15 Kinderyoga De Trotse Pauw (De Beijer)
10.00-14.00 Open Huis De Beijer (Willem Beijer Straat 13)
11.00 onthulling logo; 12.00; Korte presentatie van De Stamtafel 
13.30 Koor Verre Buren   zie ook de artikelen op pagina 2, 3 en 5
10.00-17.00 NL DOET: Opknappen van tuinen (MFC) 

Zondag 23 maart
10.30- 16.00 (zomertijd)  Zangdag – Mantra zingen-
                     Monnikensteeg 4, opgave is nodig
Maandag 24 maart
13.00-15.00 Biljartclub (SWOA)
19.00            Mandela kleuren en kruiden kweekfl essen
                      maken (De Droomfabriek)    €3,50
                      zie ook het artikel op pagina 3
20.00-21.30 Mantra zingen (Monnikensteeg 4)
Woensdag 26 maart
10.30-12.00 Koffi e-inloop (SWOA) (IKC Bosjnak)
13.00- 15.00 Spreekuur Op de Hoogte (Gildenhuis60)
14.00- 16.00 Ouderen en kinderen –spelletjes (SWOA)
14.45- 16.30 Bibliobus op het Marktplein
18.45- 19.45 Yoga (i.s.m. Budosport) (MFC)
Donderdag 27 maart
10.30-11.30 Koffi e & thee uurtje (SWOA)
13.30- 15.30 Sjoelen (SWOA)
Vrijdag 28 maart
10.00- 16.00  Koffi eKaffee (De Beijer)
13.00- 15.00  Spreekuur Op de Hoogte (Gildenhuis60)
15.30 - 16.30  Bibliobus in de Sperwerstraat
16.00-  20.00 DamesBakken (De Beijer)
                      zie ook het artikel op pagina 2
Zaterdag 29 maart
9.30-11.15 Kinderyoga De Trotse Pauw (De Beijer)
9.30-10.15 van 2,5 tot 4 jaar; 10.30-11.15 van 4 tot 6 jaar
10.00- 14.00  Koffi eKaffee (De Beijer)
                     zie ook de artikels op pagina 3 en 5
Maandag 31 maart
13.00-15.00 Biljarten (SWOA)
Woensdag 2 april
10.30-12.00 Koffi e-inloop (SWOA) (IKC Bosjnak)
13.00- 15.00 Spreekuur Op de Hoogte (Gildenhuis60)
14.00- 16.00 Ouderen en kinderen –spelletjes (SWOA)
14.45- 16.30 Bibliobus op het Marktplein
18.45- 19.45 Yoga (i.s.m. Budosport) (MFC)
Donderdag 3 april
10.30-11.30 Koffi e & thee uurtje (SWOA)
13.30- 15.30 Sjoelen (SWOA)
Vrijdag 4 april
10.00- 16.00  Koffi eKaffee (De Beijer)
13.00- 15.00  Spreekuur Op de Hoogte (Gildenhuis60)
14.00-  16.00 Grote bingo - vanaf 25 jaar (SWOA)
15.30 - 16.30  Bibliobus in de Sperwerstraat
16.00-  20.00 DamesBakken (De Beijer)
                      zie ook het artikel op pagina 2
Zaterdag 5 april
9.30-11.15 Kinderyoga De Trotse Pauw (De Beijer)
9.30-10.15 van 2,5 tot 4 jaar; 10.30-11.15 van 4 tot 6 jaar
10.00- 14.00  Koffi eKaffee (De Beijer)
                     zie ook de artikels op pagina 3 en 5
17.30-20.15 Samen Eten (MFC)  €2,50

Zondag 6 april
10.30-12.00 Mantra zingen (Monnikensteeg 4)
Maandag 7 april
13.00-15.00 Biljarten (SWOA)
Woensdag 9 april
10.30-12.00 Koffi e-inloop (SWOA) (IKC Bosjnak)
13.00- 15.00 Spreekuur Op de Hoogte (Gildenhuis60)
14.00- 16.00 Ouderen en kinderen –spelletjes (SWOA)
14.45- 16.30 Bibliobus op het Marktplein
18.45- 19.45 Yoga (i.s.m. Budosport) (MFC)
Donderdag 10 april
10.30-11.30 Koffi e & thee uurtje (SWOA)
13.30- 15.30 Sjoelen (SWOA)
Vrijdag 11 april
10.00- 16.00  Koffi eKaffee (De Beijer)
13.00- 15.00  Spreekuur Op de Hoogte (Gildenhuis60)
14.00-  16.00 Grote bingo - vanaf 25 jaar (SWOA)
15.30 - 16.30  Bibliobus in de Spe rwerstraat
16.00-  20.00 DamesBakken (De Beijer)
                      zie ook het artikel op pagina 2
Zaterdag 12 april
9.30-11.15 Kinderyoga De Trotse Pauw (De Beijer)
9.30-10.15 van 2,5 tot 4 jaar; 10.30-11.15 van 4 tot 6 jaar
10.00- 14.00  Koffi eKaffee (De Beijer)
                     zie ook de artikels op pagina 3 en 5
11.00-14.00 Speelgoedbeurs (Speelstoet) MFC
20.00- 0.00  Feest in de buurt (Activeringsteam), 
                     Jongerencentrum de Sperwer,  
                     €20,00 p.p., 18 jaar en ouder  zie pag. 7

Zondag 13 april
Jaarlijkse herdenking

slachtoffers van de oorlog
 op de Geitenkamp
 in het Larikshof

Meer informatie volgt.....

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

De activiteiten van het Gildenhuis60 vinden plaats 
in het pand aan het Schuttersbergplein 60.

De activiteiten van De Beijer vinden plaats in het 
gelijknamige gebouw in de Willem Beijerstraat 13. 

Uw activiteiten op deze pagina?
Mail naar redactie@geitenkampnet.nl


