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Geldautomaat verdwijnt
De geldautomaat aan het Marktplein verdwijnt per 31 de-
cember 2014. Dit heeft de Rabobank besloten. 
De reden voor dit besluit is 
de veiligheid. Er wordt lan-
delijk steeds meer geweld 
gebruikt om geldautomaten 
te kraken. Om die reden 
wordt het niet meer verant-
woord geacht een geldau-
tomaat in een woongebied 
te hebben. De winkeliersvereniging begrijpt dit standpunt, 
maar is niet blij met dit besluit en is met de Rabobank in 
gesprek gegaan om een geschikte oplossing te vinden 

Hart van de wijk klopt niet meer
Vertrek Albert Heijn laat grote leegte achter op het Marktplein

De wijk Geitenkamp werd aan het begin van de zomer verrast door de plotselinge mededeling van Albert Heijn dat 
het haar fi liaal op de Geitenkamp ging sluiten. De mededeling sloeg in als een bom, zowel bij de bewoners van de wijk 
als de ondernemers aan het Marktplein. De gevreesde leegloop blijkt inmiddels een feit: waar voorheen het markt-
plein het beeld van een ‘gezellige drukte’ liet zien, is nu enkel een leeg plein te aanschouwen.

Albert Heijn was al en-
kele jaren in gesprek met 
de gemeente om de moge-
lijkheden van uitbreiding 
te bespreken. Vanwege de 
monumentale status van de 
wijk zijn deze mogelijkhe-
den beperkt. Toen ook het 
koelsysteem van de winkel 
defect raakte, stapelden de 
problemen zich op. Er bleek 
asbest in de winkel te zitten. 
De vervanging van het koel-
systeem en het verwijderen 
van het asbest brachten een 
hoog kostenplaatje met zich 
mee. Bij elkaar opgeteld was 
dit voor het hoofdkantoor 
in Zaandam om op 13 juli 
de deuren van het kleinste   
AH-fi liaal in Arnhem te 
sluiten.

Bewoners en winkeliers rea-
geerden geschokt op de niet 
verwachte mededeling.
De supermarkt is voor velen
ook een sociale ontmoe-
tingsplek, waar mensen el-
kaar tegenkomen en elkaar 
op de hoogte houden van 
wat er in de wijk gebeurt. 
Ook in de winkel zelf hin-
gen veel mededelingen van 
wijkactiviteiten. De opmer-
king ‘belachelijk’ is één van 
de minst erge kwalifi caties 
die het vertrek van Albert 
Heijn meekrijgt...
Voor veel oudere mensen 
in de wijk is het vooral een 
praktisch probleem: voor 
hen is de afstand die zij naar 
de Coöp of de Jumbo moe-
ten afl eggen te groot, even-
tjes snel een boodschapje 
halen zit er niet meer in. 
Inmiddels is dat probleem 
deels opgevangen. Een aan-
tal winkeliers hebben hun 
assortiment iets uitgebreid 
met producten die voorheen 
bij Albert Heijn verkrijg-

baar waren. Ook rijdt er op 
verzoek van de winkeliers-
vereniging een winkelbus 
door de wijk. Maar dit lost 
natuurlijk niet alles op.

‘Het winkelplein heeft een 
functie als buurtvoorzie-
ning’. Aan het woord is 
Rob Nuijten, voorzitter van 
de Winkeliersvereniging 
Geitenkamp. ‘Een super-
markt heeft een groot aan-
deel daarin wat betreft de 
aantrekkingskrancht van 
mensen. Je kunt je voorstel-
len dat, wanneer een su-
permarkt wegvalt, de func-
tie van het Marktplein als 
wijkvoorziening verzwakt 
wordt. Albert Heijn trok ge-
middeld 1000 bezoekers per 
dag, waarvan ongeveer de 
helft ook de andere winkels 
op het plein bezoeken.’

Veel winkeliers vrezen dat 
het wegvallen van Albert 
Heijn op termijn gaat leiden 
tot omzetverlies. Sommige 

winkeliers echter constate-
ren juist een omzetstijging, 
maar ook zij betreuren het 
vertrek van Albert Heijn. ‘Je 
mist toch de gezelligheid, 
de contacten met de mensen 
zijn weg. Als je nu op een 
doordeweekse dag naar het 
plein kijkt, is het leeg, ter-
wijl het vroeger vol mensen 
was’, is de eensluidende re-
actie van veel winkeliers. 

Ook op andere terreinen is 
het vertrek van de buurt-
super merkbaar. De winkel-
keten heeft altijd een sterk 
sociaal beleid gehad en on-
dersteunde de wijk bij vele 
activiteiten als sponsor of 
door hapjes en drankjes be-
schikbaar te stellen. Voor de 
betrokken organisaties bete-
kent dit vertrek dat zij wel-
licht op zoek moeten gaan 
naar een andere sponsor.

Het is van belang dat Albert 
Heijn zo snel mogelijk te-
rugkeert op het plein. 

Licht aan de horizon
Een terugkeer van Albert 
Heijn is zeker niet uitgeslo-
ten. In het Bewonersoverleg 
van 9 september liet wet-
houder Henk Kok weten 
dat de gemeente construc-
tieve gesprekken heeft met 
de winkelier. Albert Heijn 
voelt zich verbonden met 
deze wijk en wil in de toe-
komst zeker een rol blijven 
spelen in de wijk. Zonder 
zich over verdere details uit 
te spreken, kon wethouder 
Kok laten weten dat hij ‘een 
positief gevoel had over de 
wijze waarop de gesprekken 
verlopen.’  

Voor de mensen in de wijk 
en de winkeliers kan een te-
rugkeer van de supermarkt 
óp het plein niet snel genoeg 
plaatsvinden. Want over één 
ding lijkt iedereen het eens 
te zijn: zonder een super-
markt op het Marktplein, 
klopt het kloppende hart van 
de wijk niet meer.

Social Sofa in Monnikenhuizen
De gemeente Arnhem wil meer samenwerking tussen wijk-
bewoners. Voor goede plannen, die daartoe bijdragen is geld 
beschikbaar. De Social Sofa is daar een voorbeeld van. 

Het gaat om een grote betonnen bank in de wijk. Een ont-
moetingsplek dus. De bank wordt ‘versierd’ met mozaïek 
steentjes en het ontwerp mogen de bewoners zelf bepalen. 
Het idee ontstond in Tilburg, daar staan al 150 van deze 
banken. Ook in Arnhem zien we er steeds meer: in Alte-
veer-Cranevelt, Malburgen en Rijkerswoerd zijn al banken 
geplaatst. 

De bewonersgroep Daadkracht in Monnikenhuizen wil 
graag een Social Sofa in Monnikenhuizen. Ze zien veel 
voordelen, doordat bewoners elkaar leren kennen en samen 
werken aan de uitvoering. . Na een paar maanden staat er 
een bank waar je even kunt uitrusten en een praatje kunt 
maken met andere bewoners. Een bank om trots op te zijn!

Zo’n Social Sofa is niet goedkoop. Het geld voor de bank 
kan op veel manieren bij elkaar gebracht worden en een 
kleine bijdrage vanuit de wijk hoort daar ook bij. Maar er 
doen meer partijen mee in dit project, zoals Arnhemzitgoed, 
woningbouwvereniging Portaal, de bewonerscommissie 
Monnikenhuizen-Portaal en Kunstbedrijf. Ook de gemeen-
te Arnhem is positief over het idee. Toch is er nog veel te 
doen. Wie mee wil denken en mee wil werken aan dit plan 
kan contact opnemen met Bert ten Dolle en Ans Bronkhorst 
van de Bewonerscommissie Monnikenhuizen-Portaal.

Bewonersbudget

Tuinactie Larikshof
Op dinsdag 28 oktober vindt er bij Larikshof een tuinactie 
plaats. Bewoners kunnen dan geholpen worden met kleine 
klusjes in de tuin, zoals wieden, snoeien of vegen. Tevens 
komen er containers te staan waarin bewoners grofvuil, puin 
en groenafval kwijt kunnen. Aanmelden vooraf is noodza-
kelijk om mee te mogen doen met de tuinactie. 

De tuinacties worden mogelijk gemaakt door de wonincor-
poraties Portaal, Vivare en Volkshuisvesting en het Bewo-
nersoverleg Geitenkamp-Monnikenhuizen

• Het lege pand van Albert Heijn geeft een desolate indruk



Waar kunnen we heen met ons afval?
Er zijn de afgelopen tijd een aantal veranderingen doorgevoerd op het gebied van afvalverwijdering. Grofvuil wordt niet 
meer gratis opgehaald, voor oud papier zijn minicontainers verstrekt en de afvalpas is ingevoerd. Niet voor iedereen is 
duidelijk wat er precies veranderd is, en wat er nog hetzelfde gebleven is. Daarom zetten we het nog eenmaal op een rijtje.

Grofvuil
Met grofvuil wordt het huis-
houdelijk afval bedoeld, dat 
te groot en te zwaar is voor 
de gewone afvalcontainer of 
vuilniszak. (denk hierbij bv 
aan vloerbedekking, (kapot) 
meubilair, matrassen, hout 
of spaanplaat) Hier zitten 
nog veel bruikbare grond-
stoffen in. Daarom moet 
het grofvuil zoveel moge-
lijk naar het afvalbrengsta-
tion gebracht worden. Daar 
wordt het grofvuil geschei-
den, waardoor de grondstof-
fen opnieuw gebruikt kun-
nen worden. Grofvuil kan 
6 keer per jaar gratis bij het 
afvalbrengstation afgeleverd 
worden, tot een maximum 
van 1 kubieke meter per 
keer. Vergeet daarbij niet uw 
afvalpas en legitimatiebe-
wijs mee te nemen. 

Grofvuil laten ophalen
Grofvuil kan ook aan huis 
opgehaald worden. In het 
verleden gebeurde dit gra-
tis, maar tegenwoordig zijn 
daar kosten aan verbonden. 
De kosten voor het ophalen 

bedragen 35 euro en het be-
drag moet vooruit worden 
betaald. Huishoudens die in 
het bezit zijn van een Gel-
repas mogen 2 keer per jaar 
gratis het grofvuil aan huis 
laten ophalen. Een afspraak 
maken is niet meer telefo-
nisch mogelijk, maar gaat 
via www.afvalmelden.nl.
Voor het aanbieden van 
grofvuil gelden een aantal 
regels:grote meubels zoveel 
mogelijk uit elkaar halen, 
losse stukken moeten ge-
bundeld worden (max. 1,5 
meter en 15 kilo), het grof-
vuil moet op de afgesproken 
dag vóór 7.30 uur buiten 
worden gezet aan de open-
bare weg, het liefst voor uw 
eigen woning. 
Zet grofvuil nooit zomaar 
op straat of naast een con-
tainer, dat kan u een fl inke 
boete opleveren!

Tuin- en snoeiafval
Tuin- en snoeiafval hoort 
normaal gesproken in de 
groene minicontainer. Wan-
neer het tuin- en snoeiafval 
te groot is voor de minicon-

tainer, dan hoort het niet bij 
het gebruikelijke GFT-afval, 
maar valt het onder grof 
tuin- en snoeiafval. Ook 
dit afval kan gratis bij de 
afvalbrengstations worden 
afgeleverd. In tegenstelling 
tot het grofvuil, wordt het 
grof tuin- en snoeiafval na 
het maken van een afspraak 
nog wel gratis opgehaald 
(binnen vier werkdagen). 
Dit kan echter niet in de 
maanden november, decem-
ber, januari en februari, dan 
moet het groene afval zelf 
weggebracht worden.

Afvalpas
Enige tijd geleden is de af-
valpas aan de wijkbewoners 
uitgereikt. Met deze pas 
kunnen huishoudens, die 
gebruik maken van een on-
dergrondse container voor 
restafval deze container 
openen. Aan het gebruik 
van de ondergrondse contai-
ner voor restafval zijn geen 
kosten verbonden.

Overigens zijn ondergrond-
se containers voor papier en 
plastic nog steeds zonder af-
valpas te openen.

Portaal wijzigt openingstijden
Omdat steeds meer mensen gebruiken maken van internet 
of telefoon voor het maken van een afspraak, heeft Portaal 
vanaf 4 augustus de openingstijden van haar kantoor aan 
Roermondsplein 25 aangepast. Het spreekuur in MFC De 
Wetering blijft op woensdagochtend van 8.30-10.00 uur.

De openingstijden zijn nu:

ma, di, do: 
9.00-16.00 uur
wo, vr: 
9.00-12.00 uur

Samen zorgen voor een kleurige en fl eurige buurt
Door de bezuinigingen is er bij de gemeente Arnhem minder geld beschikbaar voor groenonderhoud. De gemeente wil de 
nadelige gevolgen hiervan zoveel mogelijk opvangen. Zij doet hiervoor een beroep op de bewoners.

Veel wijkbewoners werken 
nu al mee om de wijk er 
fl eurig uit te laten zien. In de 
Geitenkamp zijn in het ver-
leden stukjes groen rondom 
bomen (boomspiegels) ge-
adopteerd en vaak staat er 
een hekje. Een aantal liggen 
er prachtig bij, maar in veel 
gevallen staat er onkruid 
in of ligt de boomspiegel 
vol met afval, omdat deze 
al een tijd niet meer wordt 

verzorgd. Aan deze boom-
spiegels wordt een bericht 
bevestigd met het verzoek 
of iemand deze boomspie-
gel wil onderhouden. Mocht 
zich niemand melden, dan 
worden de hekjes bij deze 
boomspiegel weggehaald en 
neemt de gemeente het on-
derhoud van de boomspiegel 
weer op zich. (zij verwijde-
ren dan enkel met enige re-
gelmaat het onkruid).

Wanneer u een boomspiegel 
adopteert en u gaat er iets in 
planten, dan helpt u om de 
stad en uw buurt meer kleur 
te geven. Dat kunt u alleen 
doen, maar veel leuker is 
het om met de hele straat 
boomspiegels te adopteren. 
Hierdoor krijgt u veel meer 
kleur en plezier in uw buurt. 
Ook kunt u een saaie gevel 
opfl euren door bijvoorbeeld 
een bloeiende klimplant er-
voor te zetten. Belangrijk is 
wel dat u niet meer doet dan 
u aankunt!

Voor al uw vragen over het 
adopteren van groen kunt u 
terecht bij de gemeente. Als 
u duidelijk aangeeft waar u 
woont en wat uw idee is, dan 
komt uw vraag bij de juiste 
stadsdeelmanager terecht en 
neemt hij of zij zo snel mo-
gelijk contact met u op. Dan 
worden ook de regels mee-
gegeven die aan het adopte-
ren van openbaar groen zijn 
verbonden. 

Enkele belangrijke regels 
zijn: u dient het groen zelf 
te onderhouden. Indien u 
door omstandigheden (tij-
delijk) niet in staat bent om 
het toegezegde onderhoud 
te verrichten, dan wordt u 
verzocht daarover contact 
op te nemen met de afdeling 
Wijkonderhoud van de ge-
meente Arnhem.

De boomspiegel blijft onder-
deel van de openbare ruimte.  
Bij de bewoners ligt nu de 
vraag om gezamenlijk deze 
openbare ruimte fl eurig te 
houden. Het is te hopen dat 
deze vraag ook beantwoord 
wordt.

Wilt u een boomspiegel 
onderhouden, of heeft 
u andere vragen m.b.t. 

‘groen’ ?
Bel naar:
0900-1809

of mail:
gemeente@arnhem.nl

• Een fraai verzorgde boomspiegel fl eurt de buurt op

SWOA zoekt met spoed chauffeurs
SWOA is dringend op zoek naar vrijwillige chauffeurs om 
de deelnemers van de dagbesteding van huis te halen en in 
de middag weer naar huis te brengen met uw eigen auto. 
Hiervoor krijgt u een onkostenvergoeding. De dagbesteding 
is op maandag,  woensdag, donderdag en vrijdag. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van 
de medewerkers van SWOA. Zij zijn bereikbaar op werkda-
gen via MFC De Wetering/SWOA, Bonte Wetering 89 op 
telefoonnummer:  026-3377 2027.

SWOA hoopt u welkom te mogen heten binnen het team!
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Grofvuil
Met grofvuil wordt het huis-
houdelijk afval bedoeld, dat 
te groot en te zwaar is voor 
de gewone afvalcontainer of 
vuilniszak. (denk hierbij bv 
aan vloerbedekking, (kapot) 
meubilair, matrassen, hout 
of spaanplaat) Hier zitten 
nog veel bruikbare grond-
stoffen in. Daarom moet 
het grofvuil zoveel moge-
lijk naar het afvalbrengsta-
tion gebracht worden. Daar 
wordt het grofvuil geschei-
den, waardoor de grondstof-
fen opnieuw gebruikt kun-
nen worden. Grofvuil kan 
6 keer per jaar gratis bij het 
afvalbrengstation afgeleverd 
worden, tot een maximum 
van 1 kubieke meter per 
keer. Vergeet daarbij niet uw 
afvalpas en legitimatiebe-
wijs mee te nemen. 

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)

Bewonersoverleg 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 (grof tuin- en snoeiafval) 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 6 oktober
Ophaaldatum plastic

Voor de ophaaldata van GFT, papier en karton, 
textiel en restafval kunt u de afvalwijzer raad-
plegen. Glas kunt u deponeren in de daarvoor 
bestemde glasbak .



Scala, een koffiesalon voor iedereen
Op de Geitenkamp heeft Maudie Smith vanaf 8 augustus de deuren geopend van een nieuwe koffiesalon, Scala.

‘Scala wil zeggen dat er vele 
variaties mogelijk zijn. Salon 
is een mooie huiskamer en 
dat is dus precies wat ik wil 
met mijn Scala koffiesalon: 
een gezellige, grote kamer 
voor iedereen!’

Aan het woord is Maudie 
Smith, eigenaresse van het 
nieuwe koffiehuis op de 
Geitenkamp. Zij vertelt over 
haar vorige werk als coach 
van het call center van ING, 
een baan die zij 38 jaar ver-
vulde, maar die eind vorig 
jaar ophield te bestaan door 
fusies en reorganisaties. Vol 
enthousiasme gaat Maudie 
verder: 

‘Mijn hart heeft eigenlijk 
altijd bij de horeca gelegen, 
maar doordat ik een goede 
baan had, kwam het er niet 
van om mijn droom waar te 
maken. Toen ik echter in de 
WW terechtkwam, zag ik 
kans om dit pand te huren en 
iets te gaan doen wat ik heel 
erg leuk vind: gastvrijheid 
uitstralen naar iedereen die 
hier binnenkomt en men-
sen verwennen met lekkere 
drankjes en broodjes. Ik wil-
de in mei zo snel mogelijk 
van start gaan, maar helaas 
trad er de nodige vertraging 
op, omdat er een probleem 
was met asbest, een zoge-
naamd verborgen gebrek. 
De verbouwing kwam hier-
door zeven weken stil te lig-
gen en pas op 9 augustus heb 
ik de zaak officieel kunnen 
openen. Gelukkig heb ik erg 
veel hulp gehad van familie-
leden, die heel hard werkten 
en samen met mij zorgden 
voor een leuke inrichting. 
Een tegenslag was ook nog 
eens dat de door mij bestel-
de flyers niet bezorgd zijn, 
waardoor de bekendheid 
van Scala nog niet groot is. 

Samen met andere winke-
liers wil ik er alles aan doen 
om het winkelend publiek 
naar het Marktplein te trek-
ken, zelfs nu Albert Heijn 
verdwenen is. Ik ben niet 
bang voor concurrentie, 
we moeten het samen doen.
Ik vind de gunfactor erg 
belangrijk. Het is hard wer-
ken, want ik doe ook zelf 
de inkoop en de adminis-
tratie, maar ik heb er alle 
vertrouwen in dat het gaat 
lukken om een leuk ontmoe-
tingspunt op de Geitenkamp 
te creëren’. Maudie heeft 
vrijwel alles zelf gedaan in 

de caféruimte: muren ge-
schilderd, vloeren gelegd, 
meubels via Marktplaats 
gekocht en last but not least: 
het terras in mediterrane sfe-
ren aangekleed. Dit terras is 
ook bereikbaar via de poort 
naast het café, is heerlijk rus-
tig en erg sfeervol. Je waant 
je er (bijna) op vakantie! 

‘Ondanks het fiasco met de 
flyers merk ik dat de loop 
er al aardig in begint te ko-
men’, zegt Maudie. ‘Ik heb 
zowaar al vaste klanten! Als 
het druk is, kan mijn vrien-
din snel aanwezig zijn, want 

wij wonen aan de Arnhemse 
Allee. De zaak is zes dagen 
per week open. Op aanvraag 
kan ik een High Tea orga-
niseren en er kan ook ver-
gaderd worden. Binnenkort 
komt de Wifi-aansluiting.’

De prijzen in Maudies kof-
fiesalon zijn inderdaad voor 
iedereen betaalbaar. Een 
kopje koffie of thee kost 
1.65 euro en allerlei brood-
jes zijn er van 1.50 tot 2.95. 
(triangel, baguette, ciabatta, 
panini). Het beleg gaat van 
een eenvoudig eitje tot zalm, 
brie, mozzarella en rauwe 
ham. Internationaal, voor ie-
dereen in deze wijk! Er zijn 
ook saucijzenbroodjes en 
zelfgemaakte spekkoek en 
appeltaart. Via een bord op 
de stoep kunnen klanten de 
acties (aanbiedingen) in de 
gaten houden.  

• Eigenaresse Maudie Smith vertelt enthousiast over haar nieuwe koffiesalon

• Het fraaie terras van Koffiesalon Scala

Koffiesalon Scala
Geitenkamp 51
openingstijden:

di tm vr: 9.00-18.00
zaterdag 8.00-17.00
zondag 10.00-15.00
maandag gesloten

Bloembakken opfleuren
In het kader van Burendag nodigt Het Activeringsteam be-
woners uit om op zaterdag 27 september mee te helpen met 
het opfleuren van de bloembakken van de Wetering. Vanaf 
9.00 (tot 9.30) is er koffie met koek, om 10.00 begint de op-
fleuractie. Om 12.30 staat er een lunch klaar. Er kunnen 
maximaal 100 bewoners mee lunchen. Aanmelden hiervoor 
is wel noodzakelijk. Dit kan bij MFC De Wetering, of per 
mail via l.vschaik@rijnstad.nl of m.bussink@rijnstad.nl. 
Deze activiteit wordt mogelijk gemaakt door het Oranje-
fonds en Douwe Egberts. 

Kort nieuws

Bridgen in Monnikenhuizen

In Monnikenhuizen is sinds enige tijd de mogelijkheid om 
te bridgen. Iedere donderdagmidddag van 13.00 tot 16.15 
kunnen liefhebbers dit kaartspel spelen in de ontmoetings-
ruimte ‘De Burcht’ van De Drie Gasthuizen aan de Rosen-
daalsweg. De groep bestaat uit ongeveer 20 personen, maar 
er kunnen er nog meer bij. Het is tevens mogelijk om bridge-
lessen te volgen. Om de kosten te dekken zal t.z.t. een kleine 
bijdrage gevraagd worden.  
Heeft u zin om mee te bridgen? Meldt u dan aan via  
theocootje@gmail.com of bel 026 702 4664. 

In de vorige editie van Op De Hoogte stond bij onder-
staand bericht het telefoonnummer verkeerd gemeld. 
Ook de locatie was niet juist. Daarom nogmaals dit be-
richt met het juiste telefoonnummer en de juiste locatie.

Gezelligheid aan huis

Lijkt het u leuk om elke 
week gezellig samen met 
iemand te praten onder het 
genot van een kopje koffie? 
Het Nationaal Ouderen-
fonds regelt speciaal voor u 
een betrokken vrijwilliger 
die graag wekelijks bij u 
langskomt. Gezellig een 
wandeling maken of samen 
boodschappen doen behoort 
ook tot de mogelijkheden.

Meld u nu aan, dan komt de 
vrijwilligerscoordinator bij 
u in de buurt op bezoek om 
kennis te maken. Tijdens dit 
bezoek wordt er besproken 
wat voor soort vrijwilliger u 
graag bij u thuis zou willen 
ontvangen.

Aan de deelname zijn geen 
kosten verbonden.

U kunt zich opgeven door te 
bellen of te emailen naar:

Josephine Veldman
Tel.: 06-17337782
Email:
nofarnhem2@gmail.com

Dag van de Ouderen
Woensdag 1 oktober wordt de internationale Dag van de 
Ouderen gehouden. In MFC De Wetering organiseert 
SWOA op deze dag een aantal activiteiten.

De dag begint om 10.00 uur met een ontvangst met koffie en 
gebak in MFC De Wetering. Vanaf 10.45 uur is er een mu-
ziekochtend, waarbij aansluitend ook de gelegenheid is om 
een fraaie portretfoto te laten maken. Om 12.00 uur wordt 
er een Hollandse maaltijd geserveerd. (alleen voor cliënten 
dagbesteding SWOA) ‘s Middags is er afsluitend om 14.00 
uur een concert van Het Gelders Orkest in Musis Sacrum. 
Wie belangstelling heeft, kan zich hiervoor inschrijven bij 
de balie van MFC De Wetering. Vervoer voor cliënten van 
de dagbesteding wordt geregeld, zij dienen zich om 13.30 
uur te verzamelen bij MFC De Wetering. Niet-cliënten van 
de dagbesteding dienen zelf voor vervoer te zorgen.

Moestuinbakken bouwen
Kom Het Groente Gilde helpen op Burendag!

Zaterdag 27 september 
vanaf 14:00 wil het Groente 
Gilde de eerste moestuin-
bakken in speeltuin de Rom-
melkist gaan bouwen. Dit 
willen zij samen doen met de 
buurt. Handige buurtbewo-
ners worden uitgedaagd om 
mee te helpen bouwen aan 
de bakken waar uiteindelijk 
de groenten in moeten gaan 
groeien. Dus houdt u van 
klussen? Neem dan uw accu 
boor en zaag mee en kom ons een handje helpen. Het belooft 
een gezellige dag te worden, waarbij we onder het genot van 
een kopje koffie of thee en iets lekkers samen mooie moes-
tuinbakken gaan maken. 

Ook kinderen zijn welkom om mee te helpen. Zij kunnen 
meehelpen met de bouw, of met het storten van de grond in 
de bakken. Hier gaan later de groenten in geplant worden.

Iedereen die geïnteresseerd is, kan zich aanmelden via: 
groentegilde@gmail.com. 
Bekijk ook de Facebook pagina van Het Groente Gilde.



FIETSSUCCES
Rijwielhandel

dinsdag t/m vrijdag 13.00 - 18.00 uur
zaterdag 9.00 - 17.00 uur

Openingstijden:

Schuttersbergweg 22A, 6823 KJ Arnhem
T. 026 - 4433415   M. 06 - 25470824

Buurtmaaltijd ‘Samen eten’ is een succes
In september zijn de maandelijkse buurtmaaltijden van Samen Eten weer van start 
gegaan. Sinds februari vorig jaar worden deze buurtmaaltijden georganiseerd door 
een team van mensen uit de Koepelkerk en de Kruiskerk die in de Geitenkamp en 
Monnikenhuizen wonen. Het blijkt een groot succes te zijn.

‘Het leukste vind ik dat er 
elke keer weer nieuwe men-
sen zijn’ zegt Michiel van 
der Molen, één van de or-
ganisatoren. ‘Daaruit blijkt 
wel dat er behoefte is aan 
een dergelijk initiatief. Ik 
vind het ook leuk dat men-
sen hun kennissen en vrien-
den meenemen. Op die ma-
nier is het elke keer een mix 
van vaste gasten en nieuwe-
lingen, jong en oud. We zijn 
de tel al kwijt van hoeveel 
mensen er inmiddels in elk 
geval één keer zijn geweest, 
maar dat zijn er zeker 50. 
Per keer eten rond de dertig 
mensen mee. 
Ook Geert Driebergen, ac-
tief in het organiserende 
team, vindt het leuk dat er al 
zo veel verschillende men-
sen zijn geweest. ‘Als ik nu 
naar de winkel ga voor wat 
boodschappen kom ik altijd 
wel wat bekenden tegen. 
Vroeger kende ik niemand 
in de hele Geitenkamp, nu 
weet ik hier en daar beken-
den te wonen. Dat was ook 
precies de doelstelling van 
het hele gebeuren, dat we 
met z’n allen wat meer con-

tact hebben met elkaar.’
De groep mensen die komt 
eten groeit dus nog steeds. 
‘Soms vragen wij ons af 
of we nog grotere groepen 
eigenlijk wel aan zouden 
kunnen. Maar het leuke is 
dat steeds meer mensen die 
regelmatig komen, ook mee-
helpen in de keuken. Dat 
vinden we ook heel leuk en 
dan heb je in de keuken ook 
nog eens een leuk praatje 
met iemand die je nog niet 
kende. Als we niet genoeg 
vrijwilligers hebben lost dat 
zich altijd vanzelf op.’
Of we tegen problemen aan-
lopen? Niet echt dus. Hoog-
uit vinden we het soms een 
beetje lastig om mensen te 
bereiken die zo’n maaltijd 
misschien echt nodig heb-
ben om uit hun isolement of 
eenzaamheid te raken. De 
meeste mensen die nu ko-
men hebben al een redelijk 

netwerk om zich heen en 
zijn vaak bij meerdere acti-
viteiten al actief in de wijk. 
Superleuk natuurlijk, maar 
soms zou je ook wel eens 
mensen over de vloer willen 
hebben die nu de drempel 
om aan zoiets mee te doen 
niet durven nemen.
De maandelijkse maaltijd 
kost slechts €2,50, wat niet 
duur is voor een 3-gangen-
maaltijd. 

Ben je ook benieuwd naar 
deze buurtmaaltijden? 
Kom dan op zaterdag 4 ok-
tober naar de eerstvolgende 
maaltijd  Het eten begint om 
18.00, inloop vanaf 17.30. 

Wat: Buurtmaaltijd ‘Samen Eten’
Waar: MFC De Wetering; Bonte Wetering 89

Wanneer: zaterdag 4 oktober, 18.00 uur
Aanmelden: Michiel van der Molen, 06-11091183 

of via eten@alpha80.nl
Meer info: www.alpha80.nl of kijk op de facebookpagina

Gala voor vrijwilligers in Musis Sacrum 
Op zaterdag 8 november 2014 vindt voor de achtste keer het Arnhems Vrijwilligers-
gala plaats in Musis Sacrum. Tijdens dit gala wordt ook de Ikra Award, een Arnhemse 
vrijwilligersprijs, uitgereikt.

Het gala is in 2007 in het leven geroepen om iets terug te doen voor de Arnhemse vrijwil-
ligers: mensen die zich onvoorwaardelijk inzetten voor anderen. Een succes, zo bleek, want 
inmiddels zeven edities verder hebben meer dan 17.500 vrijwilligers een heerlijke avond 
beleefd, met een zeer gevarieerd programma in alle zalen van Musis Sacrum.

Het gala is voor alle vrijwilligers in Arnhem: of je nu een 
keer per week helpt in de bibliotheek van het ziekenhuis of 
elke dag op de school van je kinderen in actie komt, de trai-
ning van de jongste jeugd van de sportclub regelt, de wijk-
krant bezorgt, het maakt niet uit. 

De Ikra Award, de Arnhemse vrijwillgersprijs wordt ieder 
jaar uitgereikt aan de hand van een van tevoren bepaald the-
ma. Dit jaar is het thema Wij(k) in beweging. Personen, groe-
pen of initiatieven die dit thema op een bijzondere manier 
kleur geven, kunnen tot 15 oktober genomineerd worden 
voor de Ikra Award. Voor meer informatie over de nomina-

ties en het gala kunt u een mail sturen naar bezoekerscoördinator Chris van der Burg via 
bezoekers@arnhemsvrijwilligersgala.nl 

Aanmelden kan via de organisatie waarbij vrijwilligerswerk verricht word. Mocht dit om de 
een of andere reden niet lukken, dan is individueel aanmelden ook mogelijk via bezoekers@
arnhemsvrijwilligersgala.nl. Daarbij dient wel aangegeven te worden wat voor vrijwilli-
gerswerk gedaan wordt en voor welke instelling of persoon.

 Aanmelden kan tot uiterlijk 25 oktober 2014. Elke vrijwilliger heeft recht op twee gratis toe-
gangskaarten, zolang de voorraad strekt. Er wordt naar gestreefd om alle hapjes en drankjes 
(behalve alcoholische drank) gratis te laten zijn.

Gemoedelijke editie Kunst Op Het Plein

De achtste editie van Kunst Op Het Plein is in een gemoedelijke sfeer verlopen. Hoewel 
de belangstelling in verhouding tot vorig jaar minder groot was, kon er toch gesproken 
worden van een geslaagde middag waar jong en oud met veel plezier van genoten heeft.

Kunst, in de meest brede zin van het woord, werd ook dit jaar weer een podium geboden 
op het Marktplein. Het in deze wijk aanwezige creatieve en kunstzinnig talent maakte 
er graag gebruik van. Dat leverde een gevarieerde kunstmarkt op: van schilderkunst en 
beeldhouwkunst tot kookkunst en podiumkunst. Het weer zat mee en de bezoekers kon-
den in een ontspannen sfeer ontdekken wat er aan creatief talent in de wijk aanwezig is.

Net als voorgaande jaren 
was Circus Op De Bult 
aanwezig om de toeschou-
wers deelgenoot te ma-
ken van haar acrobatische 
kunsten. Ook waren er een 
aantal talentvolle muzikan-
ten aanwezig om het geheel 
van een sfeervolle noot 
te voorzien. De verleden 
jaar zo succesvol gebleken 
tweedehandsboekenmarkt 
was dit jaar op herhaling. 
Een schrijver liet zien dat het uitgeven van je eigen boek niet moeilijk hoeft te zijn. Koffi e 
en thee werden gratis geschonken en voor weinig geld kon je daar een lekker zelfgemaakt 
hapje bij kopen. Middels een heuse Kunstquiz werden de aanwezigen uitgedaagd hun 
culturele kennis te testen. Veel mensen langer bleven hangen, waardoor er al snel een 
gemoedelijke sfeer ontstond. Een enkel kritisch geluid was soms hoorbaar, maar in zijn 
geheel genomen kunnen zowel de organisatie als de bezoekers terugkijken op een sfeer-
volle, geslaagde middag.



Ken je straatnaam: over fazanten en konijnen
In de editie van Op de Hoogte, die vóór de zomer uitkwam, beschreven we uitgebreid de patrijs en de korhoen, vanwege de naar hen vernoemde pleintjes in onze wijk. Eigenlijk had de 
fazant in één adem genoemd kunnen worden, omdat hij ook tot de hoenderachtigen behoort.

De Fazantenweg is uiter-
aard naar deze vogel ge-
noemd, maar een échte 
vogel is het niet, want dit 
beest loopt meer dan dat 
hij vliegt. En als hij moet 
vliegen, dan vliegt hij met 
veel lawaai omhoog. De 
fazant heeft een fraai uiter-
lijk. Het mannetje heeft een 
donkere kop met een groen-
zwarte of paarse glans en 
een roodbruin lichaam. Zijn 
gezichtshuid is naakt (zon-
der veren) en rood. Hij kan 
75 tot 90 cm groot worden. 
Het vrouwtje is veel min-
der kleurrijk. Zij is geheel 
bruin, een goede camoufl a-
gekleur. Zij wordt 50 tot 60 
cm groot. Fazanten hebben 
een opvallend lange staart. 
In het nest liggen 10 tot 14 
eieren. De jongen kunnen na 
24 dagen al een beetje vlie-
gen. Ze eten insecten, zaden 

en soms ook muizen en ha-
gedissen en leven in land-
bouwgebieden en in voed-
selrijke natuurgebieden.

De fazant is één van de 
populairste soorten klein-
wild en in gevangenschap 
eenvoudig te fokken. Het 
is puur scharrelvlees en dit 
wordt steeds meer gegeten 
in verband met de vleescri-
sis. Voor de lekkerbekken!

De naam komt van Phasir, 
de naam van een rivier en 
een streek uit het huidige 
Georgië.  In het Latijn werd 
de naam phasianus, daarna 
in het Frans faisan en daar-
van is de Nederlandse naam 
afgeleid. De Romeinen ver-
spreidden de fazant in Euro-
pa; eerst vanwege het lekke-
re vlees, later gingen ze hem 
ook als siervogel houden.

Konijnen kennen we tegen-
woordig vooral als huis-
dier. Vroeger werd er meer 
op gejaagd, vandaar dat de 
naam Konijnenweg past in 
het rijtje van bv. hert, haas, 
jager. Het konijn wordt 35 
tot 50 cm groot en eet plant-
aardig voedsel. (en soms 
de eigen keutels!) Het is 
geen knaagdier, hoewel dat 
vaak wordt gedacht. Het 
konijn behoort tot de haas-
achtigen en die hebben 4 
snijtanden, terwijl de knaag-
dieren er slechts 2 hebben. 
Het zijn zg. olifanten-
tanden, dat wil zeggen
dat ze altijd doorgroeien, 
maar ook weer afslijten 
door vezelrijk voedsel. Het 
kan problemen opleve-
ren als de voortanden niet 
goed staan of beschadigd 
zijn. Hierdoor kunnen ko-
nijnen hun bek niet dicht 
doen en zullen ze verhon-
geren. De tanden moeten 
worden geknipt of geslepen. 

Al in de Romeinse tijd 
kwamen konijnen voor; 
eerst vooral voor het vlees 
en de vacht en later ook 
als gezelschapsdier, zoals 
het ook bij de fazant ging. 
In het midden van de 19e 
eeuw werden konijnen zg. 
hobbydieren, waarvoor en 

waarmee tentoonstellingen 
werden georganiseerd. Het 
vrouwtje wordt voedster of 
moer genoemd. Zij heeft 
een langer lijf dan het man-
netje en haar kop is minder 
grof. Een konijnenjong heet 
lamprei. Na de geboorte kan 
de voedster agressief zijn, in 
verband met bescherming 
van haar jongen. Een konij-
nenman wordt rammelaar of 
ram genoemd. Hij is dikker 
en zwaarder dan het vrouw-
tje en zijn kop is breed. 

Er zijn vele soorten ko-
nijnen. De grootste, de 
Vlaamse Reus, kan tot 8 
kilo wegen, terwijl een 
dwergkonijn niet verder dan 
1 kilo komt. Een ‘normaal’ 
konijn weegt anderhalf tot 
twee kilo. De beesten kun-
nen meerdere kleuren heb-

ben: wit, bruin, zwart, grijs. 
Angorakonijnen zijn ge-
liefd als huisdier. De naam 
angora komt van de Turkse 
hoofdstad Ankara, waar 
angorageiten werden ge-
houden voor de wol. Ook 
van de konijnen wordt 
de wol gebruikt (een om-
streden gebruik). De ko-
nijnen hoeven hiervoor 
niet gedood te worden. 

Een ernstige konijnen-
ziekte is de myxomatose. 

Deze ziekte wordt over-
gebracht door muggen en 
konijnenvlooien en uit zich 
door rode ogen en snot. Het 
is overdraagbaar van konijn 
naar konijn, maar er is ge-
lukkig vaccinatie tegen deze 
ziekte mogelijk. De naam 
konijn komt van het oud-

frans: conin.Er zijn veel uit-
drukkingen, waar ‘konijn’ in 
voorkomt, bv. ijskonijn voor 
iemand die ijzig kalm blijft 
en stalen zenuwen heeft of 
voor iemand die afstande-
lijk en emotieloos is. Dit 
woord kan dus zowel po-
sitief als negatief gebruikt 
worden. Het is bij de konij-
nen af: het is meer dan erg, 
het is walgelijk.  Een konijn 
uit de hoge hoed toveren: er 
gebeurt iets onverwachts,
iemand doet iets onver-
wachts. Deze laatste uit-
drukking heeft met goo-
chelen te maken, van de 
andere is niet duidelijk 
waar zij vandaan komen. 

De herkomst van de naam 
van de Zaslaan is de minst 
duidelijke van de gehele 
wijk. De naam is waarschijn-
lijk afkomstig van een veld, 
dat lang geleden zo heette, 
maar waar die naam dan 
weer vandaan komt.... wie 
het weet, mag het zeggen!
In de 14e eeuw was er in 
Arnhem een wethouder die 
Ghesbert Zas heette, maar 
of hij er iets mee te maken 
heeft? En in Galicië (Span-
je) ligt een dorp dat Zas heet; 
het lijkt ons zeer onwaar-
schijnlijk dat onze Zaslaan 
daarnaar vernoemd zou zijn! 

• Twee Vlaamse Reuzen

Genieten van je kruin tot je tenen
Op donderdagavond 30 oktober wordt in De Beijer een Ladies Night gehouden, een avond voor én door vrouwen. 
Verschillende ondernemers van binnen én buiten de wijk hebben de handen ineengeslagen om er een geslaagde avond van 
te maken. Het belooft een gezellige en inspirerende avond te worden, boordevol leuke mini-workshops en producten. 

De innerlijke mens komt aan bod door 
koffi e en gebak van Het Koffi e Kaffee en 
Bakker Hilvers, natuurproducten van De 
Poort en De Witte Watermolen, alles over 
gezonde voeding van Revive en heerlijke 
hapjes van Dames Bakken. Kim Lager-
weij van Het Groente Gilde geeft advies 
over het verbouwen van groente in de 
stad. Er is een workshop ‘Mindfulness’ 
van Batubalan Counseling, een workshop 
‘bewegen’ van Physique, reiki en mas-
sage van De Groene Kamer. Informatie 
over make-up van Drogisterij Berndsen, 
sieraden van PuQi, speeltjes en lingerie 
van Erotica Arnhem, maar ook kadopro-
ducten van Knalgoed, een hondentraining 
van AAI...het is slechts een kleine greep 
uit hetgeen de bezoeker te wachten staat 
op deze voor lichaam en geest ontspan-
nende avond.

De organisatie van de Ladies Night is in 
handen van Anne Hänni (grafi sch ont-
werper), Elly Elshof (fotografe), Ineke 
Visscher (winkelier) en Jeannette Sanders 
(Reiki-therapeute). De avond begint om 
19.30 uur en duurt tot ongeveer 23.00 uur. 
Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijg-
baar bij De Poort voor de prijs van € 4,00. 
Op de avond zelf kosten de kaarten € 5,00.
Bij binnenkomst krijg je een gratis hapje 
en drankje. Kom kijken, proeven, ruiken, 
voelen en luisteren in De Beijer aan de 
Willem Beijerstraat 13. 

Wil je helpen in de voorbereiding? Leuk! 
Meld je aan via 
ladiesnightdebeijer@gmail.com. 

donderdag 30 oktober 2014
deuren zijn geopend vanaf 19.30 uur

entree: 5 euro

willem beijerstraat 13

Ladies night
in De Beijer

Kom zien, proeven, ruiken, voelen en luisteren op de 
Ladies Night in De Beijer, een ontspannende avond 
voor lichaam en geest, van je kruin tot je tenen. 

Kom zien, proeven, ruiken, voelen en luisteren op de 
Ladies Night in De Beijer, een ontspannende avond 
voor lichaam en geest, van je kruin tot je tenen. 

deuren zijn geopend vanaf 19.30 uur

Kom zien, proeven, ruiken, voelen en luisteren op de 
Ladies Night in De Beijer, een ontspannende avond 
voor lichaam en geest, van je kruin tot je tenen. 

Ladies nightLadies night
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Participeer mee!
De Stamtafel is terug! Op donderdagochtend 25 sep-
tember, van 10.00 tot 12.00 kunnen wijkgenoten met el-
kaar in contact komen en het gesprek aangaan aan de 
hand van een thema. 

Bij de laatste Stamtafel voor de vakantie bleek het thema 
‘Participatie’ zoveel gespreksstof op te leveren, dat er beslo-
ten is dit onderwerp nogmaals op de agenda te zetten. 

De gesprekken vinden plaats in De Beijer (Willem Beijer-
straat 13). In een ontspannen sfeer, onder het genot van een 
hapje of drankje en zonder enige verplichting. De gesprek-
ken leveren meer op dan alleen een goed gesprek. Deelne-
mers wisselen ervaringen uit en geven elkaar tips en advie-
zen over activiteiten die zij graag willen ondernemen. Ook 
wordt er  soms hulp geboden bij praktische problemen. De 
gesprekken zijn iedere keer weer verrassend en er worden 
vele verbindingen gelegd. 

De Stamtafel wordt verzorgd door Janite Brands en Mark 
Ormel. Voor de koffi e en hapjes wordt een bijdrage van         
€ 2,00 gevraagd. Inschrijven kan via stamtafel2014@gmail.
com of tijdens Het Koffi e Kaffee op vrijdag of zaterdag.

Beijer-Diensten-Bord
Het leggen van verbindingen en het maken van contacten is 
ook het  doel van het Beijer-Diensten-Bord. Op dit bord kan 
iedereen kaartjes hangen met een dienst die je voor een an-
der wil doen en/of een dienst die je van een ander nodig hebt. 
Het kan om van alles gaan: een schilderij of lamp opgehan-
gen hebben, gras maaien, computer onderhoud, gezelschap, 
samen wandelen, etc. etc. Wijkgenoten kunnen op deze ma-
nier kenbaar maken waarbij ze graag hulp willen en welke 
hulp zij willen aanbieden. Het is voordelig en bevordert de 
onderlinge verbondenheid van wijkbewoners.

Het Beijer Diensten Bord wordt op zaterdag 27 september in 
De Beijer opgehangen. Vanaf 12.00 liggen er kaartjes klaar 
waar je je vraag of aanbod kunt opschrijven. Om half 2 
wordt het bord opgehangen. Vanaf dat moment kan het door 
iedereen bekeken en gebruikt worden tijdens de openingstij-
den van Het Koffi e Kaffee op vrijdag en zaterdag.



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

Een geel-zwarte middag op Playground De Rommelkist
Vitesse organiseerde tijdens haar voorbereidingsperiode veel activiteiten in de regio. Zo was er onder andere al een 
Vitesse-safari in Koninklijke Burgers’ Zoo en is Vitesse op bezoek geweest in Elderveld. Op zondagmiddag 27 juli 
was Playground De Rommelkist het decor van een geel-zwarte middag op de Geitenkamp.

Vitesse organiseerde die 
dag het Vitesse Kids Voet-
baltoernooi voor iedereen 
tussen vier en twaalf jaar. 
Mede dankzij het mooie 
zomerse weer waren er 
veel belangstellenden op 
deze bijzondere dag afgeko-
men. Elf teams streden om 
de prijzen. De deelnemers 
kwamen niet alleen uit 
Arnhem, maar ook uit Elst, 
Heelsum en Ede. Het toer-
nooi had een internationaal 
tintje dankzij de deelname 
van Team Vitesse Interna-
tional, een groep leerlin-
gen van de internationale 
school in Arnhem.  Team 
FC Knudde won bij de 
jeugd tot en met negen jaar, 
team Etta was de sterkste in 
de categorie tien tot en met 

twaalf jaar. Tussendoor ga-
ven jeugdtrainer Leo van de 

Kraats en coördinator van 
de Voetbalschool Harrald 

Stelder een clinic voor alle 
liefhebbers.

Vitesse zorgde voor ranja, 
suikerspinnen en popcorn. 
Iedereen die wilde, kon ge-
schminkt worden en de spe-
lersbus van Vitesse kon van 
binnen bezichtigd worden. 
Uiteraard was ook mascotte 
Vito aanwezig, die met luid 
gejuich ontvangen werd. 

Sportbedrijf Arnhem, Rijn-
stad, MFC De Wetering, 
Playground De Rommel-
kist en vele vrijwilligers 
maakten het Vitesse Kids 
Voetbaltoernooi mogelijk. 
Alle ruim tachtig deelne-
mers werden uitgenodigd 
voor het duel Vitesse versus 
Chelsea FC in GelreDome.

Uitreiking viswaardebon
Enige maanden geleden vierde visman André Tukker 
zijn 5-jarige staanplaats op de Geitenkamp met een 
klantgerichte actie. Door het simpelweg invullen van 
een bon maakten lezers van ‘Op de Hoogte’  kans op een 
viswaardebon van respectievelijk 100, 50 en 25 euro. 

Drie vrouwen visten niet achter het net: Chantal Pot-
gieter won de tegoedbon van €100,--, Nel van Wolferen 
€50,-- en Mariska Rietbergen €25,--. Uiteraard vonden 
de dames van de Geitenkamp en de Arnhemse Allee het 
een geweldige actie van De Visscher Seafood. Met een 
prachtige bos bloemen van André stonden er in juni drie 
gelukkige ladies op het Marktplein. 
Er is in de voorbije maanden vast al veel vis gesmuld!

Wensballonen voor slachtoffers vliegtuigramp
De vliegtuigramp waarbij 
op 17 juli 2014 een Boeing 
van Malaysia Airlines met 
vluchtnummer MH17  uit 
de lucht geschoten werd, 
schokte afgelopen zomer 
de natie. In vele plaatsen 
vonden herdenkingsbij-
eenkomsten plaats. 

Ook in Arnhem werden de 
slachtoffers van de vlieg-
tuigramp herdacht. 
Op zaterdagavond 26 juli 
werden op Hoogte 80 
wensballonen opgelaten. 
Een groot aantal meele-
venden kwam bijeen op dit 
initiatief van de stichting 
Wens Ballon om  gezamen-
lijk op gepaste en plechtige 
wijze stil te staan bij deze 
dramatische gebeurtenis. 

‘Kring der Herinnering’ terug op het Larikshof

Weet u het nog? Begin dit jaar bleek dat het monument voor de slachtoffers van de luchtaanvallen van de geallieerden in 
de Geitenkamp tijdens de Tweede Wereldoorlog niet bestand was tegen het slechte weer. Het door Janske  Hombergen 
ontworpen monument werd daarom tijdelijk weggehaald uit het Larikshof zodat de maker dit euvel kon herstellen. Dit 
duurde wat langer dan verwacht, maar half augustus was het dan zover: de ‘Kring der Herinnering’. De kosten voor het 
herstel kwamen voor rekening van de maker, gemeente Arnhem kwam tegemoet door het transport te betalen.

Repair café in de Beijer
Waar de redactie van Op de Hoogte de afgelopen weken 
vakantie hield, was er in De Beijer genoeg te doen. In 
juni werd er een kledingverkoop georganiseerd, waar 
verschillende mensen hun kleding voor kleine prijzen ver-
kochten. Er was een zomerse rommelmarkt en er waren 
zinderende zaterdagen met muziek.

Op zaterdag 23 augustus vond het Repair café plaats. Tij-
dens deze middag waren er allerhande mensen die klaar 
stonden om voornamelijk kapotte fietsen, computers en 
laptops te repareren. Het was een gezellige middag, 
waaruit bleek dat er steeds meer mensen De Beijer op 
zaterdagmiddag weten te vinden. Niet alleen als plek om 
elkaar te ontmoeten, maar ook om van elkaars diensten 
gebruik te maken of te genieten van muziek. In november 
staat er in De Beijer weer een Repair café gepland.
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Officiële opening Wijkclub
De Wijkclub Geitenkamp-Monnikenhuizen, al sinds april 
actief in de wijk met het organiseren van vele activiteiten 
op het gebied van sport en spel voor jong en oud, beleeft 
op zondag 21 september haar officiële opening. Deze vindt 
plaats in Sportcentrum Valkenhuizen en is voor alle bewo-
ners van de Geitenkamp, Monnikenhuizen, Arnhemse Allee 
en Groene Treden. De Wijkclub heeft als doel om alle bewo-
ners in de wijken op een laagdrempelige manier kennis laten 
maken met allerlei activiteiten.

Samen met onze samenwerkingspartners, wil de Wijkclub 
vanuit de thuisbasis MFC de Wetering en playground de 
Rommelkist momenten creëren om te kunnen sporten, el-
kaar te ontmoeten en /of creatief bezig te zijn met elkaar.

De opening duurt van 12.00 tot 16.00 uur.

De bult in beweging
7e editie Hoogte 80-loop op woensdag 24 september.

Vorig jaar liepen ruim 400 
kinderen mee aan de Hoogte 
80-loop. Ook de volwas-
senen lieten zich niet on-
betuigd. Dit jaar hoopt de 
organisatie wederom op een 
hoge opkomst. De start en 
finish is op de Burgemees-
ter Bloemersweg, ten hoogte 
van de (voormalige)  Baken 
Warnsborn school. Iedereen 
vanaf 2 jaar kan mee doen 
met het loopfestijn. Er zijn 
5 verschillende afstanden, 
afgestemd op leeftijdsca-
tegorie. ‘s Middags vanaf 
13.30 uur worden de afstan-
den voor de categorieën tot 
12 jaar afgelegd, om 18.30 
uur ‘s avonds mag iedereen 
vanaf 13 jaar vertrekken om 
5 km te lopen.

Voor kinderen is deelname 
gratis. Zij hebben via hun 
school of instelling een in-
schrijfformulier meegekre-
gen waarmee ze zich konden 
opgeven voor de loop. Zij 
kunnen zich op de dag zelf 
niet meer opgeven. Jongeren 
van 13 jaar en volwassenen 
kunnen zich online inschrij-
ven via www.sportinarn-
hem.nl of via het inschrijf-

formulier dat verkrijgbaar is 
bij playground de Rommel-
kist (naast MFC De Wete-
ring). Het inschrijfgeld voor 
deze groep bedraagt € 4,00 
per persoon en moet worden 
betaald bij het afhalen van 
het startnummer. Dit kan op 
24 september vanaf 12.30 
uur bij het wedstrijdsecre-
tariaat op de Burgemeester 

Bloemersweg. Deze leef-
tijdscategorie kan zich tot op 
de dag zelf inschrijven voor 
de loop.

De Hoogte 80-loop wordt 
mogelijk gemaakt door 
Sport In Arnhem i.s.m. Vi-
vare, Portaal, Volkshuisves-
ting, Albert Heyn, Runners-
world en Physique

Het inschrijfformulier kan 
gestuurd worden naar:
Playground de Rommelkist
t.a.v. D. Leenders/M. de Boer 
Bonte Wetering 89
6823 JC Arnhem.

Vragen? Bel naar:

Dirk Leenders 06-26114266
Michiel de Boer 06-53524949 

Programma Hoogte 80-loop:

13.30 7-9 jaar:  1,4 km Volkshuisvesting
14.15 2-3 jaar: 200 meter Vivare
14.45 4-6 jaar: 400 meter Portaal

15.15 10-12 jaar 1,4 km Albert Heyn
18.30 13 jaar en ouder: 5 km Runnersworld

Let op: starttijd 7-9 jaar is afwijkend
10 minuten voor de start aanwezig i.v.m. warming up

Startnummers verkrijgbaar bij het wedstrijdsecretariaat 
aan de Burgermeester Bloemersweg vanaf 12.30 uur

Stormachtige herfst
De Stormachtige Herfst 
komt er weer aan. In de 
week van 27 oktober tot en 
met 2 november zullen er di-
verse activiteiten zijn met dit 
thema. Welke dit precies zijn 
wordt nog bekend gemaakt 
via posters en flyers, maar 
de klapper van deze week is 
het Halloweenfeest op 31 oktober.

Voor deze week zijn Ilse Lensen van JC De Sperwer en Dirk 
Leenders van Playground de Rommelkist op zoek naar wijk-
bewoners die een act willen doen in de wijk. U kunt dat hen 
laten weten, dan wordt er gezamenlijk een act bedacht. 
Op vrijdag 31 oktober - Halloween - is er een wedstrijd:  
Welke straat heeft de mooiste Halloween versiering? 
Bewoners kunnen zichdaarvoor opgeven en maken daarbij 
kans op leuke prijzen.

Er zijn een aantal regels waaraan u moet voldoen bij de in-
schrijving: de inschrijvingen gaan per straat (dus één in-
schrijving per straat). Iedereen in de straat kan zich daar-
bij aansluiten, maar minimaal 4 huizen per straat moeten 
meedoen. Per inschrijving krijgt u de eerste meters slingers 
gratis in een startpakket. Deelnemende straten worden be-
oordeeld door een objectieve jury. 

Inschrijven kan vanaf woensdag 1 oktober tot en met 
woensdag 22 oktober bij Jongerencentrum de Sperwer op 
de Sperwerstraat 149.
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Schuttersbergplein 13
Geitenkamp - Arnhem

geopend 

op zondag 

12:00-18:00 uur

Iedere zondag 
een extra 

spectaculaire 
aanbieding!

Zaterdag 4 oktober
17.30-20.30 Samen Eten (MFC) Maandelijkse buurtmaal-
tijd voor bewoners van de Geitenkamp, Monnikenhuizen, 
Paasberg of Arnhemse Allee. Omdat samen eten gezellig is 
en bewoners elkaar willen ontmoeten. Kosten €2,50. 
Aanmelden via eten@alpha80.nl of 06-11091183. 

Donderdag 25 september
10.00-12.00 De Stamtafel (De Beijer) Maandelijks tafelge-
sprek waarbij wijkbewoners op ontspannen wijze en aan de 
hand van een thema met elkaar in gesprek raken. Thema: 
Participatie. Kosten €2,50. 
Aanmelden via stamtafel2014@gmail.com of bij De Beijer.

Donderdag 30 oktober
10.00-12.00 De Stamtafel (De Beijer) Maandelijks tafelge-
sprek waarbij wijkbewoners op ontspannen wijze en aan de 
hand van een thema met elkaar in gesprek raken. Thema: 
Spiritualiteit. Kosten €2,50. 
Aanmelden via stamtafel2014@gmail.com of bij De Beijer.
19.30-23.00 Ladies Night (De Beijer). Workshops, cadeau-
artikelen en presentaties speciaal voor vrouwen. 
Entree €5,00; voorverkoop (bij De Poort) €4,00.

Vrijdag 10 oktober
14.00-16.00 Dubbeltjes-bingo (SWOA).
Vrijdag 17 oktober
20.00-+/-22.30 Klinkerquiz (Café ‘t Klinkertje). 
Wijkgenoten gaan in teams met elkaar de strijd aan in de 
gezelligste quiz van de Geitenkamp. Kosten € 2,00

Maandag 27 oktober t/m 2 november
Stormachtige Herfst. Diverse activiteiten in de wijk

Inzendingen voor Op De Hoogte vóór 15 oktober 2014 
(verschijningsdatum 29 oktober)

Maximaal 250 woorden
afbeeldingen als .jpeg (min. 150 dpi) of .pdf 
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Colofon
Op De Hoogte is een onafhankelijk wijkblad voor Geitenkamp, (Nieuw) Monnikenhuizen, 
Arnhemse Allee en Groene Treden en verschijnt dit jaar 8 keer.
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Informatie bezorging: bezorgingodh@geitenkampnet.nl
Redactie bereikbaar via mail:  redactie@geitenkampnet.nl
Op De Hoogte wordt mogelijk gemaakt dankzij finaciële ondersteuning van het Bewoners-
overleg.

Woensdag 1 oktober
vanaf 10.00 Dag van de Ouderen (SWOA). In het kader 
van de Internationale Dag van de Ouderen worden er acti-
viteiten georganiseerd voor deze doelgroep. Zie ook pag. 3

Zaterdag 27 september
09.00- +/- 14.00 Burendag (MFC De Wetering). Samen 
bloembakken opfl euren en lunchen. Zie ook pag. 3
12.00-15.00 Diensten-ruilbord (De Beijer). Introductie 
van een nieuw initiatief waarbij wijkbewoners diensten met 
elkaar kunnen ruilen.

Zaterdag 25 oktober
12.00-15.00 Kledingmarkt (De Beijer). Kwalitatief goede 
en betaalbare 2ehands kleding voor het uitzoeken.

Zondag 21 september
12.00-16.00 Opening Wijkclub Geitenkamp-Monniken-
huizen. Valkenhuizen, Beukenlaan 15. Offi ciële opening 
van de wijkclub voor bewoners van Geitenkamp, Monniken-
huizen, Arnhemse Allee en Groene Treden.
Woensdag 24 september
13.30-20.00 Hoogte 80-loop. Hardloopevenement voor ie-
dereen vanaf 2 jaar. Start op de Burgermeester Bloemersweg.
Meer informatie elders in deze krant.

Oude ambachten
Voor het organiseren van 
een oude ambachtenmarkt 
is Het Activeringsteam op 
zoek naar bewoners die een 
oude ambacht uitoefenen 
en deze willen presenteren. 
Denk hierbij bv aan; imker, 
klompenmaker, kantklos-
sen, touwslager enz.

Voert u een oude ambacht uit - professioneel of als hobby -
en wilt u dit aan anderen laten zien reageer, stuur dan een 
mail naar activeringsteamgeitenkamp@hotmail.com

Kerstmarkt ja of nee?
Het Activeringsteam heeft de afgelopen jaren uitstapjes naar 
verschillende kerstmarkten georganiseerd. De laatste 2 jaar 
viel de belangstelling hiervoor wat tegen. Het team wil daar-
om nu eerst aan bewoners vragen of er dit jaar voldoende 
belangstelling is om een kerstmarkt te bezoeken. Zij willen 
het volgende weten:  
• Heeft u interesse om op 2, 9 of 16 december een kerst-

markt te bezoeken?
• Zo ja, waar gaat dan uw voorkeur naar uit? Keulen, 

Düsseldorf of  Munster?.
U kunt uw reactie per mail doorgeven aan:
ATGonderzoeken@hotmail.com

Vrijdag 19 september
20.00-+/-22.30 Klinkerquiz (Café ‘t Klinkertje). 
Wijkgenoten gaan in teams met elkaar de strijd aan in de 
gezelligste quiz van de Geitenkamp. Kosten € 2,00

Dienst voor een dienst
Arnold Klous is student en volgt de opleiding DTP (Desktop 
Publisher). Dit houdt onder meer in dat hij de bedrukking van 
verschillende producten maakt (t-shirts, mokken, etiketten) 
en promotiamateriaal ontwerpt (fl yers, posters, logo’s). Hij 
wil zijn talenten en kwaliteiten graag aan de kleine onder-
nemer wil aanbieden. De ondernemers beteken veel voor de 
wijk en Arnold wil ze graag ondersteunen in het promoten van 
hun diensten zodat de wijk nog samenhangender kan worden.  

Arnold wil de ondernemers van de Geitenkamp zijn diensten 
aanbieden, maar gaat daarbij wel uit van de ‘dienst voor een 
dienst’ gedachte. Vragen? Mail naar arnoldklous@gmail.com

Activiteiten SWOA: MFC De Wetering, Bonte Wetering 89

Activiteiten Gildenhuis60: Schuttersbergplein 60

Activiteiten De Beijer: Willem Beijerstraat 13

Maandag 
  9.00-11.00 Speelmorgen (Rijnstad). MFC De Wetering 
Voor kleuters van 1,5 tot 2,5 jaar. Aanmelden bij Songül 
Gürses, tel. 06-46440591
13.00-15.00 Biljartclub (SWOA)

Dinsdag
  9.00-12.00 Creatieve ochtend (MFC De Wetering)
10.00-11.45 De Late Stem, repetitie (MFC De Wetering)
Kosten € 9,00 per maand.
20.00-22.00 Creagroep (De Beijer) Kosten € 3,00

Woensdag
10.30-12.00 Koffi e-inloop (ICC Bosniak). Vrijwilligers-
activiteit voor bewoners. Sperwerstraat 57
14.00-16.00 Ouderen en kinderen –spelletjes (SWOA)
14.45-16.30 Bibliobus (Marktplein). Boeken lenen en
 lezen zonder naar de stad te gaan.
18.45-19.45 Yoga (i.s.m. Budosport) (MFC)

Donderdag
  9.30-11.30 Babybabbels (Rijnstad) MFC De Wetering
Voor peuters van 0 tot 18 maanden. 
Aanmelden via babybabbels@rijnstad.nl
10.30-11.30 Koffi e & thee uurtje (SWOA)
13.00-16.15 Bridge (Ontmoetingsruimte De Burcht, 
De Drie Gasthuizen, Rosendaalseweg) 
Aanmelden: theocootje@gmail.com of tel. 026 7024 664.
13.30-15.30 Sjoelen (SWOA)

Vrijdag
10.00-14.00 Het Koffi e Kaffee (De Beijer)
15.30-16.30 Bibliobus (Sperwerstraat, tussen de 
Roekenstraat en de Spechtstraat). Boeken lenen en lezen 
zonder naar de stad te gaan.
16.00-20.00 Eten bij DamesBakken, maaltijd om 18.30, 
kosten €8,50, met Gelrepas €6,00; uiterlijk 2 dagen van 
tevoren aanmelden via damesbakken@gmail.com (De 
Beijer) 
 
Zaterdag
10.00-16.00 Het Koffi e Kaffee (De Beijer). Iedere eerste
zaterdag van de maand Zinderende Zaterdag met live 
muziek vanaf 14.00 uur. Kom luisteren of speel mee!

Prikkelbord Wekelijks in de wijk
In de rubriek ‘Prikkelbord’ worden wijkbewoners geprikkeld om 
samen iets te ondernemen op het gebied van sport, hobby of vrije 
tijd. Heb je ook een idee?  Mail: redactie@geitenkampnet.nl


