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Drogisterij Berndsen sluit de deuren, optiek blijft open
Na 91 jaar te hebben bestaan sluit drogisterij 
Berndsen per 31 december 2014 de winkel. 
Meer dan 40 jaar heeft Danny Hossevoort 
met plezier hierin gewerkt. Nu ziet ze zich 
genoodzaakt deze stap te zetten.

‘We hebben ons uiterste best gedaan een 
opvolger te vinden, maar dat is niet gelukt’, 
zegt Danny Hossevoort, ‘we hadden graag 
nog een poosje door willen gaan, maar na 
het vertrek van Albert Heijn is het bezoek 
aan onze winkel met meer dan de helft af-
genomen.’

De voorbije jaren is de omzet van de 
drogisterij al aanzienklijk gedaald 
als gevolg van de economische crisis,
een minder aantal omwonenden, de sluiting 
van het postagentschap en de opkomst van 
internetwinkels. Door al deze factoren is de 
sluiting van de drogisterij nu onafwendbaar 
geworden. De opheffi ngsuitverkoop begint 
4 november, met kortingen tot 75%.

‘Ons marktplein zal blijven voortbestaan 
met vele leuke winkels,’ is de overtuiging 
van Danny, ‘daar zal aan gewerkt moeten 

worden, maar het gaat weer opbloeien als 
nooit tevoren. Met veel passanten en een di-
vers aanbod voor de klant, want dat verdient 
dit gezellige plein’

Foto-optiek Berndsen blijft open
Het echtpaar Hossevoort verdwijnt niet he-
lemaal uit beeld. Foto-optiek Berndsen, de 
naast de drogisterij gelegen zaak van echt-
genoot Elias Hossevoort, blijft voorlopig 
gewoon open, óók na 31 december. 
Hoelang dit echter het geval zal zijn, daar 
heeft de opticiën nu nog geen zicht op.

Enthousiasme voorop bij drukbezochte Hoogte 80-loop
Op woensdag 24 september werd de zevende editie van de Hoogte 80-loop gehouden. Het grote aantal   
deelnemende kinderen werd enthousiast aangemoedigd door de in groten getale aanwezige toeschouwers.

Met ruim 600 meelopende 
kinderen en een kleine 50 
volwassen kan de organisa-
tie spreken van een succes-
vol evenement. Er viel wel 
wat regen, maar dat maakte 
het enthousiasme bij de kin-
deren niet minder. Voor veel 
kinderen is het een feest van 
herkenning, omdat zij al va-
ker aan de Hoogte 80-loop 
meegedaan hebben. Vol goe-
de moed en met veel enthou-
siasme hebben zij zich weer 
opgegeven voor de tot tra-
ditie verworden hardloop-
wedstrijd. Verdeeld over 4 
leeftijdscategoriën renden 
ze elk hun eigen afstand, 
waarbij de snelste drie uiter-
aard bekroond werden met 
een prijs. Maar daar ging 
het eigenlijk niet om. Spor-
tiviteit en plezier waren de 
voornaamste reden voor de 

kinderen én de volwassenen 
om mee te doen.

De organisatie heeft er hard 
aan gewerkt om er een leuke 
dag van te maken. Burger-

meester Herman Kaiser was 
evenals vorig jaar aanwezig 
om de kinderen bemoedi-
gend toe te spreken en een 
startschot te lossen. Ook 
andere bekende Geiten-
kampers kregen deze eer-
volle taak toebedeeld. Maar 
voordat het startschot gelost 
werd, kregen de kinderen 
eerst een warming-up onder 
leiding van een medewer-
ker van Physique. Nadat het 
startschot was gegeven, be-
gonnen de kinderen aan het 
leveren van hun prestatie. 
Spreekstalmeester van de 
dag Dirk Leenders (Sport-
bedrijf Arnhem) begeleide al 
pratend de kinderen naar de 
fi nish en wist met zijn geest-
driftige aanmoedigingen 
vele vermoeide kinderen 

over de streep te trekken. Na 
afl oop was er een drankje 
voor de deelnemers (be-
schikbaar gesteld door Al-
bert Heijn). Ook lag er voor 
een ieder een medaille klaar 
als bewijs van deelname aan 
het hardloopevenement. 
De prijsuitreiking was voor 
iedere categorie de afsluiting.

• Burgemeester Kaiser spreekt de kinderen toe

• De deelnemers bereiden zich met een warming up voor op de Hoogte 80-loop

Ik vind de herfst de mooi-
ste tijd van het jaar. Niet 
iedereen zal het hiermee 
eens zijn. Vooral voor zo-
merliefhebbers is het val-
len van de bladeren, de  
gure wind, de regen en 
de dalende temperatuur 
een reden om binnen te 
blijven. Bij mij werkt dat 
anders: juist onder deze 
weersomstandigheden ben 
ik vaker buiten te vinden 
dan in de zomer.

Een herfstwandeling laat 
me altijd intens genieten. 
Het klinkt raar, ik kan het 
ook niet verklaren.  De 
regen lijkt zorgen weg te 
spoelen, de wind waait 
problemen weg.  Je ziet 
ook alles veranderen. De 
bomen, die zich een zomer
lang gehuld wisten in een 
prachtige groene jas, doen 
deze in de herfst uit. Het 
bladloze takkenstelsel dat 
overblijft ziet er kil en 
grauw uit. Deze trieste 
aanblik herbergt een in-

tense schoonheid. Want 
terwijl de bladeren vallen, 
beginnen de bomen zich 
alweer voor te bereiden op 
de nieuwe lente die zich na 
de winter aandient.

Ook op maatschappelijk 
vlak vinden er grote ver-
anderingen plaats. Oude, 
vertrouwde systemen ver-
dwijnen. Dat wat overblijft
lijkt niet op dat wat is ge-
weest. De herfst lijkt in-
getreden. Maar zou het in 
de maatschappij niet net 
zo kunnen gaan als in de 
natuur? Er verdwijnt iets 
moois, de realiteit lijkt nu  
koud en kil. Maar wie weet 
ontstaat er na de herfst 
vanuit deze kilte weer een 
nieuw, sprankelend begin, 
iets dat mooiers is dan wat 
er geweest is….

Ik weet niet of het zo is, 
maar ik wil het wel hopen. 
Dan kan ik tenminste blij-
ven zeggen dat de herfst 
de mooiste tijd is.
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Bultbewoners centraal bij ‘Kamp & Geit 2014’
In 2013 vond de eerste editie van Kamp & Geit plaats. Er was een huwelijksaanzoek in de bloemenwinkel, een koor 
zong in De Witte School en een groepje dames kletste in de boekwinkel….

800 bezoekers kwamen er 
vorig jaar af op het muziek- 
en theaterspektakel waar de 
wijk het decor van was. Dit 
jaar organiseert muziekthe-
ater De Plaats een tweede 
editie van wat een succes-
formule is gebleken. Net als 
tijdens de vorige editie zul-
len er drie routes door de 
wijk worden gemaakt, waar 
het publiek in groepen van 
ongeveer tien personen door 
een publieksbegeleider zal 
worden rondgeleid. 

Op vijftien locaties zullen in 
het weekend van 13 t/m 16 
november verschillende op-
tredens te zien zijn. Op vrij-
dag zal ook de kinderkunst-
route er weer zijn.

Voorbereidingen
In september was de eer-
ste informatiebijeenkomst, 
waar geïnteresseerden kon-
den luisteren naar de plan-
nen voor de komende editie. 
Verschillende spelers heb-
ben zich opgegeven en er 
zijn voldoende locaties ge-
vonden in de wijk waar de 
scenes zullen spelen. In de 
afgelopen weken zijn de spe-
lers aan elkaar voorgesteld 
en gekoppeld aan een regis-
seur. Op donderdag 9 okto-
ber heeft iedereen zijn idee-
en gepresenteerd en kunnen 
vertellen wat zich ongeveer 
gaat afspelen op de verschil-
lende plekken in de wijk. Er 

zal wederom veel muziek te 
horen zijn in de scenes en in 
de optredens is ruimte voor 
zowel een lach als een traan.

Locaties
De wijk telt talloze mooie 
plekjes die de moeite waard 
zijn om te bekijken. Op het 
hieronder afgebeelde kaartje 
zijn de locaties die tijdens 
Kamp & Geit 2014 worden 
aangedaan met een rode stip 
aangegeven. 
Zoals u kunt zien komen er 
zowel ‘gewone’ huizen als 
winkels, leegstaande scho-
len en cafeetjes aan bod dit 
jaar. de heer van Egmond 
heeft zijn slagerij ter be-
schikking gesteld, in Kof-
fi esalon Scala zal een scene 
worden gespeeld en een 
oude studio van Omroep 
Gelderland zal ruimte geven 
aan een optreden.

Bultbewoners
Wat deze editie van Kamp & 
Geit extra bijzonder maakt, 
is dat er ter inspiratie voor 
een aantal scenes gebruik 
is gemaakt van het boek 
Bultbewoners, waarin ver-
halen worden verteld over 
bijzondere bewoners van de 
Geitenkamp. Hoewel Willy 
en Theo van de Middenweg 
niet in het boek stonden, zal 
het verhaal over hun leven 
op de bult centraal staan in 
de scene aldaar. Op deze 
manier zal ook de historie 
van de wijk een plek krijgen 
in één van de routes.

Bent u benieuwd geworden 
naar al het muziek- en the-
aterspektakel in november? 
Koop dan tijdig een kaartje 
(via www.kampengeit.nl), 
want uitverkochte ‘zalen’ 
liggen op de loer.

Winterfairs op het Marktplein
Op vrijdag 21 november zal op het Marktplein de eerste van twee winterfairs gehouden worden. Van 16.00 tot 20.00 
uur zal het Marktplein ingericht worden in winterse sferen, compleet met glühwein en vuurkorfjes. 

Het belooft een bijzondere 
avond te worden. Alle win-
keliers die aan het Markt-
plein een zaak hebben, 
richten kraampjes in met 
producten uit hun winkel. Er 
zijn veel speciale actieprij-
zen en aanbiedingen, die en-
kel voor deze avond gelden. 
Deze eerste winterfair staat 
in het teken van Sinterklaas. 
Op 19 december, met kerst-
mis voor de deur, komt er 
een tweede winterfair.

Aan alles is gedacht. Drank-
jes en hapjes worden door 
lokale ondernemers ver-
zorgd. Voor de kinderen zijn 
er leuke activiteiten, waar-
onder een springkussen. En 
als het slecht weer is wordt 
het plein overdekt. Er is dus 
geen enkele reden om thuis 
te blijven. 
Laat u verrassen door de di-
versiteit van het Marktplein 
en kom op 21 november naar 
de winterfair.

De locaties zijn niet afzonderlijk te 
bezoeken, maar zijn onderdeel van 
een route. Vertrek is vanaf MFC De 
Wetering

worden rondgeleid. 

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 3 november
maandag 1 december

Ophaaldata 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 .

 

 

 

 

 

        

 

 
 

 

 

 

 

 

meer informatie over tijden van de verschillende routes 
en de kosten is te vinden op de activiteitenpagina

Kamp&Geit 2014 wordt mede mogelijk gemaakt door 
Volkshuisvesting, Vivare, Portaal en Het Oranje Fonds



Dameskledingbeurs
Zaterdagochtend 8 november, van 10.00 tot 12.30 uur, 
wordt in MFC De Wetering een tweedehands dameskle-
dingbeurs georganiseerd. Kleding, schoenen, laarzen, rie-
men en tassen, maar ook sieraden, dvd’s, boeken, cd’s en 
shawls kunnen dan voor een leuk prijsje worden aange-
schaft. Wilt u zelf (overbodige) kleding of assecoires aan-
bieden?  Dat kan ook! Bel met Jolanda, tel 06-25355027. 
Aangeboden kleding wordt een dag van te voren ingeza-
meld. Van de opbrengst gaat een klein percentage naar het 
MFC, het overige is voor de aanbieder.

Dag van de Dialoog
Arnhem is één van de 90 steden die een Dag van de Dialoog 
organiseren. Onder de naam Arnhem in dialoog worden in 
heel Arnhem in de week van 8 t/m 14 november dialoogta-
fels georganiseerd. 
In de Geitenkamp vinden maar liefst twee dialoogtafels 
plaats, beiden op 11 november in MFC De Wetering. 
De eerste is van 9.30 tot 
11.30 uur en wordt georgani-
seerd door Het Activerings-
team i.s.m. Marjon Bussink 
(Rijnstad). De tweede tafel 
begint een half uur later, van 
10.00 tot 12.00 uur. De or-
ganisatie van deze tafel is in 
handen van Hülya Acar en 
Janite Brands i.s.m. Songül 
Gürses (Rijnstad). Het the-
ma dit jaar voor beide dia-
loogtafels is Wat heb je in huis?
Wilt u zomaar eens met een onbekende in gesprek gaan? 
Met iemand die u anders misschien voorbij zou lopen? Uw 
wensen, dromen, ideeën en ervaringen delen, gewoon omdat 
het leuk en inspirerend is? Doe dan mee met Arnhem in Dia-
loog! Zet dinsdag 11 november in uw agenda! 
Aanmelden 1e tafel ( 9.30-11.30): m.bussink@rijnstad.nl
Aanmelden 2e tafel (10.00-12.00) : s.gurses@ rijnstad.nl 
of per telefoon 026-3772020 / 06-46440591

Winter Wonder Week komt er aan
Noteer alvast  de Winter Wonder Week in je agenda. In de 
week van 8 tot/met 12 december staan MFC De  Wetering, 
jongerencentrum de Sperwer en Playground de Rommelkist 
weer in het teken van de Winter Wonderweek. Er zijn weer 
speciale activiteiten voor iedereen o.a. de schaatsbaan, het 
kerstknutselen en natuurlijk het gezamenlijk eten met bewo-
ners uit de wijk. De voorbereidingen zijn in volle gang en het 
programma wordt  te zijner tijd in de wijk bekend gemaakt.

Gildeslager John van Egmond kampioen met grove rookworst
John van Egmond is in de prijzen gevallen tijdens de 40e nationale vakwedstrijd Arnhem Rookworststad. 
De grove rookworst van de gildeslager uit de Geitenkamp is uitgeroepen tot de beste van het land, waar-
door John van Egmond zichzelf de kampioen grove rookworst 2014 mag noemen.

Sinds 1973 is gildeslager 
van Egmond actief in de 
wijk. Vader Jan begon de 
zaak op het Marktplein. On-
dertussen heeft zoon John 
het werk van hem overgeno-
men. Met succes, blijkt uit 
de behaalde titel tijdens de 
nationale vakwedstrijd  Arn-
hem Rookworststad.

De Arnhem Rookworststad 
vakwedstrijd is de groot-
ste nationale wedstrijd voor 
Gelderse Rookworst en in-
novatieve rookworstproduc-
ten in Nederland.
Deze vakwedstrijd is 40 jaar 
begonnen als een wedstrijd 
voor de slagers uit Arnhem, 
waarbij de slagers elkaars 
producten beoordeelden. In 
de loop der jaren breidde het 
deelnemersveld zich uit. 
Slagers uit de omgeving 
van Arnhem gingen mee-
doen. Tegenwoordig meld-
den slagers uit het gehele 
land zich aan. De ingezon-
den producten worden door 
een deskundige  jury beoor-
deeld  op uiterlijk (vorm en 
kleur), structuur (hoe ziet 
het snijvlak eruit?), geur, 
smaak, consistentie en in-
novatie. Het behalen van 
een onderscheiding is een 
erkenning van de kwaliteit 
van de Gelderse Rookworst 
en een waardering voor het 
vakmanschap van deze am-
bachtelijke specialist.

John van Egmond is niet al-
leen met de grove rookworst 
in de prijzen gevallen: ook 
de Winter rookworstschijf 
en de fijne rookworst werden 
bekroond. Beide producten 
zijn bekroond met goud met 
ster. Dit betekent dat de sla-
ger producten van een zeer 
hoge kwaliteit maakt. 

Het is niet de eerste keer dat 
de gildeslager in de prijzen 
valt. ‘We doen al sinds 1999 
mee, en hebben ieder jaar wel 
een prijs in de wacht weten 
te slepen. Vorig jaar waren 
we nog kampioen met onze 
fijne rookworst’, aldus John, 
die terecht verguld is met 
de kampioensverkiezing. 

Het varkensvlees dat de sla-
ger gebruikt is afkomstig 
van varkens uit een wroet-
stal. In een wroetstal hebben 
de varkens meer bewegins-
ruimte en zorgt een dikke 
laag met strooisel voor een 
comfortabel ligbed waar 
de varkens op rusten. Het 
stroeisel zorgt voor een plek 
waar de varkens lekker kun-
nen wroeten. Varkens leven 
er in groepen van 20 tot 30 
dieren. Ze kunnen onbeperkt 
de hele dag door hun voed-
sel opnemen en beschik-
ken over voldoende water. 
In vergelijking met andere 
stalsystemen hebben de var-
kens 25% meer leefruimte. 

De leefomstandigheden in 
een wroetstal dragen bij 
aan de gezondheid van de 
varkens, wat bijdraagt aan 
de kwaliteit van het vlees. 
Maar niet alleen het var-
kensvlees bij slagerij van 
Egmond is van hoge kwa-
liteit. Ook het rundvlees, 
kalfslvlees en lamsvlees 
mag tot het beste in de regio 
gerekend worden. Wie trek 
heeft in een stukje lekker 

én eerlijk vlees, doet er dan 
ook zeker verstandig aan om 
de slager in zijn zaak bij het 
marktplein te bezoeken.

Overigens heeft de slager 
sinds het vertrek van Albert 
Heijn een klein aanbod van 
zuivelproducten in het as-
sortiment opgenomen: melk, 
karnemelk, yoghurt, boter, 
kaas en eieren zijn eveneens 
in de winkel verkrijgbaar.

• Slager John van Egmond poseert met de behaalde prijzen

Kort nieuws

Speelstoet houdt Sinterklaasopening
Zaterdag 29 november heeft Speelstoet van 11.00 tot 14.00 
uur in MFC De Wetering een speciale Sinterklaasopening. 
Ouders die gebruik mogen maken van Speelstoet (zie verder) 
mogen dan zonder kinderen speelgoed komen uitzoeken.
Speelstoet is een initiatief van een aantal vrijwilli-
gers, Volkshuisvesting Arnhem en Siza. Speelstoet 
is er speciaal voor gezinnen die weinig te besteden 
hebben en daardoor niet in staat zijn speelgoed voor hun 
kinderen aan te schaffen. Op vertoon van een GelrePas, of 
met een doorverwijzing van (hulpverlenings)instanties zoals 
huisarts, school, consultatiebureau, maatschappelijk werk 
e.d. kunnen zij bij Speelstoet terecht.

Kinderen druk met maken van moestuinbakken
Op burendag werd er hard gewerkt op Playground de Rommelkist. Het GroenteGilde had kinderen en ouderen 
opgeroepen om samen moestuinbakken in elkaar te zetten. Het leverde de kinderen een gezellige middag op.

Het weer was beslist geen 
spelbreker. En waar de 
groep kinderen minder 
groot was dan gehoopt, 
bleek dat ruimschoots ge-
compenseerd te worden 
door het enthousiasme 
waarmee de jonge klussers 
aan het werk gingen. In een 
tijdsbestek van amper twee 
uur waren er een flink aan-
tal bakken gemaakt, die 
daarna op hun plaats wer-
den gezet. Vervolgens hiel-
pen alle kinderen mee om 
de moestuinbakken te vul-
len met zand. De bakken 
gaan nu gevuld worden met 
veldsla, omdat deze ook in 
de winter doorgroeit. Na de 
winter volgen nieuwe ac-
ties van het GroenteGilde.



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

Marktplein de moeite waard
‘Het is werkelijk de moeite waard eens te kijken wat er op 
de Geitenkamp nog wel te koop is!’. Met die opmerking 
reageerde mevrouw Klein Robbenhaar op het artikel over  
het vertrek van Albert Heijn in de vorige ODH, waarvan zij 
de titel te negatief vond. Zij vervolgde dan ook uitdagend: 
‘Misschien laat uw verslaggever zich aangenaam verrassen 
en krijgen we in de volgende Op De Hoogte een lijstje met 
de mogelijkheden die er nog voldoende zijn.’ En mevrouw 
Klein Robbenhaar heeft gelijk, het Marktplein herbergt vele 
leuke winkels die een bezoek hieraan aangenaam maken.
Wat te denken van de slagerij, de bakker en de groenteman 
voor de dagelijkse boodschappen? Of van de nieuwe zorg-
winkel, waar tweedehands zorgartikelen verkocht worden 
(meer hierover in de volgende editie). Er is een boekhandel 
waar ook biologische produkten verkrijgbaar zijn, een kle-
dingwinkel met leuke aanbiedingen. De kapperszaak, een 
drogisterij, een dierenwinkel, een tabakszaak: dit allemaal 
en meer is op het Marktplein te vinden.
In de komende edities zullen we nog regelmatig aandacht 
besteden aan de leuke zaken van ‘ons’ mooie marktplein! 

Herfstwandeling
Pak de wandelschoenen er maar bij! Op 30 november vindt 
er een Geitenkampse boswandeling plaats. De wandeling is 
8 á 10 kilometer lang en er 
wordt stevig doorgestapt. Na 
de wandeling wordt in De 
Beijer een lunch met zelf-
gemaakte soep en broodjes, 
verzorgd door Damesbak-
ken. Wil je meedoen? Meld 
je dan aan vóór 23 november 
via n.havelaar@planet.nl of tijdens Het Koffi eKaffee in de 
Beijer. De startplaats wordt na aanmelding bekendgemaakt.
De kosten zijn €5,00 (inclusief lunch en thee)

Het        van uw wijk!

MFC De Wetering
Bonte Wetering 89
6823 JC Arnhem
(026) 377 20 20

‘Ik heb mijn meeste boterhammen al op’
Een gesprek met Theo van der Kroon over vleeskeuring, gastarbeiders en De Geitenkamp

Ik zit aan tafel bij wijkfenomeen Theo van der Kroon. Voor de gelegenheid mag er binnen gerookt worden. 
Na een goed gesprek wordt de koffi e voor me klaar gezet en is het tijd om de pen erbij te pakken.

Theo, vertel eens: wie ben je?
Met een onvervalst Amsterdams accent steekt Theo van wal:
‘Ik ben Theo van der Kroon, 77 jaar oud en woon al 52 jaar in de Geitenkamp. Van oorsprong kom ik uit de Amsterdamse 
wijk ‘De Eilanden’, een volksbuurt als De Jordaan. Mijn vader had er een slagerij. Mijn opa was boer. Waar ooit zijn boer-
derij stond, staat nu de Amsterdam Arena. De slagerij had met moeite de Hongerwinter overleefd maar had na een aantal 
jaren geen toekomst meer. Dankzij de ‘ jeugdherberg-ervaringen’ in Arnhem van mijn vrouw kwamen we hier terecht. Een 
prachtige stad. Het was even wennen en ik ben erachter gekomen dat de mensen niet aan mij moesten wennen maar ik aan 
de Geitenkampers’.

Je bent jarenlang keurmeester geweest, vertel er eens over.
‘Het Amsterdammer zijn heeft nadelen maar zeker ook voordelen. Ik ben herkenbaar. In 1962 kwamen we in Arnhem wonen.
Tot 1970 hebben we hier ook slagerij ‘Van der Putten’ gerund. Ik ben echter wel slager maar geen goede zakenman, gaf 
regelmatig een rollade voor niets weg. Na acht jaar ben ik gaan studeren: keurmeester. Op mijn lijf geschreven. Er ging een 
nieuwe wereld voor me open. In de jaren ‘90 kreeg Nederland de ‘Vleeskeuringswet’, uniek in Europa. Ik heb veel buiten-
landse dierenartsen in de leer gehad, het waren mooie tijden. Omdat de Europese wetgeving in de jaren ’90 ‘veterinairen’ 
eisten en keurmeesters min of meer werden verboden is dit mooie vak opgehouden te bestaan. Ik als keurmeester keurde het 
vlees. Mijn adagium was: wat ik niet op mijn bord wil hebben krijgt een ander zeker niet op zijn bord.’

Wat is je historie met deze prachtwijk?
‘Ik heb 20 jaar in het Wijkplatform gezeten, was 40 jaar lang lid van het katholieke kerkkoor en heb ook 25 jaar gevoetbald 
bij Sempre-Avanti, (steeds hoger). En dan nog de klaverjasclub, de renovatiecommissie, de adviesraad van woningstichting 
Eusebius, 20 jaar (hulp)-Sinterklaas… Ja, teveel om op te noemen. In 1985 kreeg ik een koninklijke onderscheiding, Groot-
meester in de Orde van Oranje-Nassau.’

‘Ook heb ik gewerkt aan de integratie van buitenlandse gastarbeiders in de wijk. Al gauw merkte ik dat de zachte hand 
niet werkte, ik moest hierin harder, duidelijker en veeleisender zijn. Dat was nodig. Sommige mensen vonden het arrogant, 
maar bij mijn afscheid waren ze er wel allemaal bij. Het zat oprecht goed tussen ons.’

Wat mist de wijk nu nog naar jouw idee?
‘Er is in de afgelopen decennia al enorm veel gerealiseerd, van speeltuintjes en trapveldjes tot een jongerencentrum. Wat 
mist is betrokkenheid en eigen initiatief vanuit de wijkbewoners. Dat is nodig, maar vooralsnog ontbreekt het hier aan. Ook 
jammer is dat ze zich weinig laten zien op Hoogte80 Festival. Arnhem en de Geitenkampers mogen trots zijn op dit mooie 
festival. Ik heb daar veel vrijwilligerswerk gedaan. Ik heb er wel eens gepresenteerd en was gastheer, compleet met pak en 
vlinderdasje. Ik sprak mensen uit alle windstreken maar erg weinig Geitenkampers.’
.
Tot slot: wat is of wordt het hoogtepunt van jouw bestaan op aarde?
‘Een hoogtepunt? Dat ligt in het verleden, ik heb mijn meeste boterhammen al op. Ik word een dagje ouder, ik heb een 
bypass-operatie ondergaan en heb sinds kort een pacemaker. Ik neem een tandje terug dus. Maar, als ik het red… 
In 2020 bestaat De Geitenkamp 100 jaar. Ik zou dat graag nog meemaken en dan met fi jne mensen een lekker koud pilsje 
drinken op De Bult’.

tekst en foto: Eric Veltink

• Theo van der Kroon in de tuin voor zijn woning

60+?  Bewegen dus!
Het is een kunst  om gezond ouder te worden. Één van de 
manieren om dit te doen is door goed voor jezelf te zorgen en 
genoeg te bewegen. En dat kan bij AAC 1899 Gymnastiek. 
In de danszaal van Sportcentrum Valkenhuizen aan de 
Beukenlaan 15 wordt iedere vrijdagochtend van 9.15 tot 
10.15 uur Gymfi t  60+ gegeven. Via twee gratis proefl es-
sen kunt u hiermee kennismaken. Bij de lessen van Gymfi t
ligt het accent op bewegen op muziek in combinatie met 
spierversterkende en conditionele oefeningen. Het laatste 
kwartier van de Gymfi t lessen wordt er koffi e gedronken. 
Gezelligheid en het meedoen in eigen tempo staan tijdens 
de Gymfi t lessen centraal. Kom gerust langs en pak de twee 
gratis proefl essen mee. Meer informatie: www.aac1899.com 
of bel met Mariëlle van Tuil. 06-44756765.

Engelse High-Tea in De Beijer
Op 9 november verzorgt DamesBakken in De Beijer een 
echte Engels high-tea. Het belooft een gezellige middag te 

worden met  heerlijke, hartige en 
zoete hapjes, vergezeld met pot-
ten thee in allerlei smaken. Zak 
lekker onderuit en laat je verwen-
nen. Zo heeft de natuur het ten-
slotte bedoeld. Een volle buik en 
dan een winterslaap, genieten van 
Mr. D’Arcy.  De middag begint 
om 14.30 en duurt tot 16.30. De 
kosten zijn €8,50 per persoon. 

Aanmelden tot 6 november via damesbakken@gmail.com



Ken uw straatnaam: het middenrif van de Geitenkamp
De centraal gelegen weg 
door de wijk Geitenkamp 
is de weg die begint als de  
Middenweg en daarna een 
paar maal verandert van 
naam: Marktplein, Geiten-
kamp, Schuttersbergweg. 

De Middenweg is de hoofd-
toegang tot de wijk en tot 
het Marktplein. De weg 
werd aangelegd in het mid-
den van deze buurt. Je zou 
hem kunnen beschouwen 
als het middenrif van dit 
stadsdeel van Arnhem. Het 
woord ‘midden’ is afgeleid 
van mitdon, een woord dat 
in de 10e eeuw voor ‘t eerst 
werd gebruikt. Er valt niet 
veel bijzonders te melden 
over deze weg, behalve dat 
er veel voorzetsels vóór ge-
plaatst kunnen worden: je 
gaat de Middenweg op of 
af, je woont aan de Midden-
weg, je gaat langs de Mid-
denweg, je loopt over de 
Middenweg, je rijdt via de 
Middenweg, je maakte een 
praatje bij de Middenweg... 
kortom zonder de Midden-
weg zou de Geitenkamp er 
waarschijnlijk heel anders 
uitzien. De waarheid ligt 
in het midden of misschien 
wel op de Middenweg, zo-
als in het boek De man op 
de Middenweg (2001) van 

Koos van Zomeren. Deze 
schrijver woonde van 1952 
tot 1961 in deze straat. 
In het boek haalt  hij jeugd-
herinneringen op aan de 
Geitenkamp net na de oor-
log. Het verhaal gaat over 
een man die contact heeft 
met een kunstschilder 
wiens werken via een advo-
caat worden opgekocht door 
een derde maat, waarschijn-
lijk omdat de schilder met 
het schilderij ‘De man op 
de Middenweg’ insinueert 
dat de vader van de derde 
persoon fout was in de oor-
log. Over de Middenweg 
schrijft Koos van Zomeren: 
‘Je hoefde er alleen maar te 
wonen, dan hoorde je erbij.’  

Als we omhoog gaan, ko-
men we eerst bij het Markt-
plein. De markt is een plaats 
voor openbare handel in de 
open lucht. Het woord komt 
uit het Latijn; mercatus, wat 
behalve markt ook handel 
betekent. Een mercator is 
een koopman. 
We kennen het spreekwoord 
‘Op de markt is je gulden 
een daalder waard.’ Zouden 
de gulden en de daalder ver-
anderd moeten worden in 1 
euro en 2 euro? Op de markt 
is 1 euro 2 euro waard? Het 
woord is aan de mercators! 

Een gat in de markt  is ook 
een bekende uitdrukking, 
een mogelijkheid om een 
nieuw product te verkopen. 
Onze markt is een gat in de 
Middenweg, die hierna de 
naam Geitenkamp krijgt. 
Deze naam is afkomstig 
van een voormalige uit-
spanning, die was gelegen 
aan de Rozendaalseweg, 
vlak voor de toenmalige 
grens met de gemeente Ro-
zendaal.En hiernaar is onze 
gehele wijk genoemd. Be-
woners van de Geitenkamp 
wonen dus aan de Geiten-
kamp op de Geitenkamp.
Een uitspanning is van 
oudsher een plaats waar de 
paarden werden uitgespan-
nen na een rit met een koets. 
Later werd met de term aan-
gegeven dat een café een 
grote tuin of terras heeft.

Nog verder de bult op ver-
andert de naam opnieuw: 
Schuttersbergweg, een naam 
die afkomstig is van een 
oude, bekende boerderij, die 
dienst deed als oefenplaats 
voor de schutterij. Sinds 
de Middeleeuwen was dit 
een militie, die bestond uit 
burgers, die vrijwillig hun 
stad of dorp beschermden 
bij oproer, brand of promi-
nent bezoek. De kerntaken 
van een schutterij waren te 
vergelijken met die van de 
huidige politie: bewaren en 
bewaken van de orde, rust 
en veiligheid. 

Aan het einde van de 18e 
eeuw werd een soort wacht-
geld gegeven aan de vrij-
willigers, omdat er steeds 
minder mensen zich aan-
meldden.  Om toe te treden 
moest men in staat zijn om 
de eigen uitrusting te be-
kostigen, zoals een wapen 
en kleding. Het waren dan 
ook vaak vrijwilligers uit 
de gegoede burgerij die in 
aanmerking kwamen.  Zij 
vonden het belangrijk om 
afgebeeld te worden als or-
delijke, fiere mannen. Er 
zijn vele schutterijschilde-
rijen gemaakt en de bekend-
ste is natuurlijk De Nacht-
wacht van Rembrandt. 

Iedere afgebeelde schutter 
betaalde de schilder, af-
hankelijk van de plaats op 
het schilderij. De schutters 
op het schilderij van Rem-
brandt waren niet tevreden 
over het resultaat; zij von-
den dat hun trots niet ge-
noeg tot uiting kwam. Wij 
Nederlanders zijn echter 
maar wát trots op één van 
de beroemdste schilderwer-
ken ter wereld. 
De historische schutters-
gilden waren op religieuze 
en sociale grondslag ge-
baseerd. In de Franse tijd 
werden de schutterijen ver-
boden; daarna werden ze 
opnieuw opgericht, nu als 
nieuw legeronderdeel. On-
der Koning Willem I werd 
de professionele politie 
opgericht, de schutters dien-
den als ondersteuning. Wil-
lem III schafte in 1901 de 
schutterijen af. Er bestaan 
nu nog vele folkloristische 
schuttersverenigingen. 

Alleen in onze provincie 
zijn dat er 30 en Didam is de 
Nederlandse plaats met de 
meeste schutterijen, liefst 7!

Tradities worden in ere 
gehouden. Het (konings)
vogelschieten is de be-
kendste. Hierbij moet 
een houten vogel van een 
paal geschoten worden 
en wie het laatste stukje 
hout eraf knalt, mag zich 
schutterskoning noemen. 
Ook het vendelzwaaien 
wordt nog regelmatig ge-
toond. De vlaggen beelden 
goed en kwaad uit; elke be-
weging heeft een betekenis. 
Er wordt dus niet zomaar 
wat gezwaaid! De naam 
schutterij komt -uiteraard- 
van het woord ‘schieten’.

De Schuttersbergweg ein-
digt in het Schuttersberg-
plein, waarvan de naam 
uiteraard op dezelfde gege-
vens is gebaseerd.

• ‘De compagnie van kapitein Frans Banning Cocq 
en luitenant Willem van Ruytenburgh maakt zich 
gereed om uit te marcheren’ is de officiële titel van 
het beroemdste werk van Rembrandt, dat beter    
bekend is als ‘De Nachtwacht’.• Het Marktplein anno 1934

Hoogte 80 ‘in de steigers’

• Uitspanning en boerderij De Geitenkamp

Computerinloop bij de Sperwer
In de eerste week van november start op jongerencentrum de Sperwer een nieuw project, 
namelijk de computerinloop. 

Iedereen heeft er wel eens last van: de computer of laptop reageert niet zoals je denkt dat hij 
zou moeten reageren, hetzij  omdat er iets niet goed werkt, hetzij vanwege een gebrek aan 
kennis over de computer.

Jongerencentrum de Sperwer wil hierbij helpen en begint daarom met een computerinloop. 
Voor al uw vragen over of problemen met computers kunnen wijkbewoners, jong én oud, 
langskomen. Ook is er een reparatieser-
vice, waarbij alleen de materiaalkosten in 
rekening gebracht worden. 
De computerinloop is een initiatief van 
Roel Kelle, een actieve bewoner uit de 
wijk. Daarbij wordt hij ondersteund door 
jongerencentrum De Sperwer. Er zal een 
pot staan voor vrijwillige donaties die ten 
goede komen aan het IT-gedeelte van jon-
gerencentrum de Sperwer en de computer-
inloop zelf.

Heeft u een probleem met uw computer? 
Of een vraag over uw laptop?  Kom dan 
langs tijdens de computerinloop. 

Wat: Computerinloop
Waar: Jongerencentrum De Sperwer

Sperwerstraat 149  
Wanneer: woensdag 15.00-17.00 

(vanaf 5 november)

Op verschillende bordjes rondom de imposante H80-bult staat het geschreven: de gemeente 
maakt ruim baan voor Hoogte 80. Er zijn verschillende bomen gekapt om ruimte te geven 
aan de markante bomen. Zo krijgen de gezonde bomen alle ruimte om te blijven groeien. 
Naast het vellen van verschillende bomen zijn ook de paden en de trap vernieuwd. Dit maakt 
een mooi stukje van de wijk nog mooier!



Nieuwe kinderwerker stelt zich voor
Hallo allemaal,

Graag wil ik me even aan u, wijkbewoners, voorstellen: mijn naam is Muriël Winter en sinds juni jl. werk ik als kinder-
werker op de Geitenkamp. Hiervoor heb ik 12,5 jaar gewerkt als kinderwerker in Zwolle. Maar nu ben ik bij Rijnstad in 
dienst en werk ik vanuit het MFC De Wetering.

Samen met de Medewerker Buitenspelen, Michiel de Boer, geef ik vorm aan 
het kinderwerk van Rijnstad. Dat bestaat nu uit 2 momenten buitenspelen/
bakfiets per week van Michiel, Run for Fun op maandag,  een meidenclub 
voor meiden van 7-9/10 jaar op de dinsdag en een woensdagmiddaginstuif 
voor kinderen van 4-12 jaar in het MFC. 

Daarnaast werken we ook veel samen met  het Sportbedrijf Arnhem en Play-
ground De Rommelkist (onder de naam Wijkclub Geitenkamp/Monniken- 
huizen) en organiseren we gezamenlijk vakantieactiviteiten en grote activi-
teiten. Maar dit alles kan zeker niet zonder vrijwilligers! We juichen het toe 
als meer mensen zich in willen zetten voor de kinderen van de Geitenkamp! 

Dus wil je graag meehelpen met één van deze activiteiten of heb je zelf een 
goed idee dat je graag zou willen uitvoeren? Neem dan contact met mij (of 
Michiel) op en onder het genot van een kopje koffie in het MFC gaan we 
graag met u in gesprek! 
Ik ben te bereiken op dinsdag, woensdag en donderdag in het MFC of via 
m.winter@rijnstad.nl / 06-10693584. 
Ook via facebook: Kinderwerk-bakfiets Geitenkamp!

Graag tot ziens! Groet, Muriël

• Muriël Winter

Kinder- en jeugdactiviteiten
 
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
16.00-17.00 Zaalvoetbal, 8-12 jaar (Wijkclub). 
Playground de Rommelkist. €1,00 voor niet-leden.
18.30-19.30 Waterpolo, 7-11 jaar (Wijkclub; ENC Arn-
hem). Sportcentrum Valkenhuizen. €1,00 voor niet-leden.

Dinsdag
14.00-17.00 Inloop met vrijwilligers. (Rijnstad) 
Jongerencentrum De Sperwer. 11 t/m/ 24 jr.
15.00-16.45 De Bakfiets (Rijnstad). De Vlindertuin
15.30-16.30 Handbal, 6-10 jaar (Wijkclub i.s.m. Udi 
Handbal 1896). Playground de Rommelkist
15.30-17.00 Meidenclub, 7-10 jr. (Rijnstad) MFC De 
Wetering          

Woensdag   
12.15-14.00 De Bakfiets (Rijnstad). Park Larikshof
14.00-16.00 Wijkinstuif, 4-12 jaar (Rijnstad) MFC De 
Wetering
14.00-17.00 Inloop De Sperwer, 11-24 jaar (Rijnstad) 
Jongerencentrum De Sperwer
14.45-16.30 Bibliobus (Marktplein). Boeken lenen en
 lezen zonder naar de stad te gaan.
15.00-17.00 Computerinloop. JC De Sperwer, Sperwer-
straat. Voor advies over en/of reparaties van uw pc.
16.00-18.00 Kookclub, 11-24 jaar. (Rijnstad) JC De 
Sperwer. Opgeven vóór 15.00 uur. Vol is vol.  €2,00 voor 
niet-leden Wijkclub.
17.30-19.30 Sport- en speluitleen, 4-12 jaar (Rijnstad) 
Playground de Rommelkist
18.30-20.00 Girls Only, 10-12 jaar (Rijnstad) JC De 
Sperwer
18.30-21.30 Soosavond, 12-24 jaar (Rijnstad) JC De 
Sperwer

Donderdag 
  9.30-11.30 Babybabbels (Rijnstad) MFC De Wetering
Voor peuters van 0 tot 18 maanden. 
Aanmelden via babybabbels@rijnstad.nl
14.00-17.00 Inloop De Sperwer, 11-24 jaar (Rijnstad) 
Jongerencentrum De Sperwer
15.30-16.30 Judo, 6-12 jaar (Wijkclub i.s.m. Budo Sport) 
MFC De Wetering 
16.30-17.30 Kids Dance, 4-7 jaar,(Wijkclub i.s.m. Budo  
Sport Arnhem)
17.30-18.30 Kids Dance, 4-7 jaar,(Wijkclub i.s.m. Budo  
Sport Arnhem)
18.30-21.30 Soosavond, 12-24 jaar (Rijnstad) JC De 
Sperwer

Vrijdag
14.00-17.00 Inloop De Sperwer, 11-24 jaar (Rijnstad) 
Jongerencentrum De Sperwer
15.30-16.30 Bibliobus (Sperwerstraat, tussen de 
Roekenstraat en de Spechtstraat). Boeken lenen en lezen 
zonder naar de stad te gaan.
15.30-16.30 Sporty Instuif, 4-7 jaar (Wijkclub) MFC De 
Wetering
15.30-17.00 Beeball, 6-12 jaar, (Wijkclub i.s.m. Arnhem 
Rhinos) Arnhem Rhinos Valkenhuizen

Zaterdag     
13.00-14.00 Tennis/instuif, 7-12 jaar, (Wijkclub) 
Playground de Rommelkist
14.00-17.00 Speluitleen, 4-12 jaar (Wijkclub) Playground 
de Rommelkist

Playground de Rommelkist is gesloten van
 22 december 2014 tot 4 januari 2015

Sinterklaas bezoekt de Geitenkamp
Net als in voorgaande jaren heeft de Sint ondanks zijn drukke schema ook dit jaar tijd gevonden om de 
Geitenkamp te bezoeken. Op zaterdag 29 november is de goedheiligman met zijn Pieten in de wijk.

Even voor twaalven zal de 
Sint aankomen bij MFC De 
Wetering. Daar zal hij om 
12.00 uur zijn paard bestij-
gen en samen met zijn Pieten 
door de wijk gaan. Hij wordt 
daarbij vergezeld door een 
aantal herauten te paard.
Kinderen zijn uiteraard van 
harte welkom om met de 
Sint mee te lopen. Voor de 
allerkleinsten staat er een 
grote huifkar klaar, die, ge-
trokken door minipony’s, 
met de optocht van Sinter-
klaas zal meerijden.

De tocht begint op de Fazan-
tenweg, vervolgens worden 
het Schuttersbergplein, en 
de Sperwerstraat aange-
daan. De kruising met de 
Dr. Schaepmanlan wordt 
overgestoken. Via de Geel-
gorslaan, de Zaslaan, de Ds. 
Bechtlaan en de Ir. Schaap-
straat wordt wederom de 
Dr. Schaepmanlaan bereikt, 
om uiteindelijk via de Bonte 
Wetering rechtsaf de Gei-
tenkamp in te slaan. Om 
13.00 uur wordt Sinterklaas 
op het Marktplein verwacht.

In een grote tent, die speciaal 
voor de komst van de goed-
heiligman wordt neergezet, 
zal vervolgens een binnen-
programma worden gepre-
senteerd. 

Er zijn leuke Pieten-acts en 
een 12-koppige Pietenband 
zorgt voor de muzikale om-
lijsting. Na afloop is er voor 
de kinderen nog wat lekkers 
en een klein presentje van 
de Sint. Vervolgens blijft 
Sinterklaas nog even op 
het Marktplein om de win-
keliers met een bezoekje te 
vereren.

Sinterklaas wil natuurlijk 
wel weten hoeveel kadootjes 
hij mee moet nemen..Laat 
dus even weten of je komt! 
Dat kan bij 
Playground de Rommelkist 
 (naast MFC De Wetering). 
Aanmelding is verplicht, 
kosten €2,00 per kind.

Out Of Your Mind Party
Op woensdag 12 november wordt bij jongerencentrum 
De Sperwer van 19.00-21.00 uur de Out Of Your Mind 
Party gehouden. Dit is een jaarlijks terugkerende voor-
lichtingsactiviteit voor jongeren van 10 jaar, maar ook ou-
ders zijn welkom. Verschillende professionals geven op 
deze avond spelenderwijs informatie aan de deelnemers. 
De informatie is breed en divers, variërend van drugs tot 
financiën, van liefde en seks tot mantelzorg. 
In de loop van deze avond zijn er ook nog verschillende 
prijzen te winnen. De entree is gratis.

Wat
Sinterklaasoptocht

Waar, wanneer, hoe laat
zaterdag 29 november

in de wijk, 
vertrek 12.00 

MFC De Wetering,
aankomst 13.00 uur op 

het Marktplein

De optocht wordt mogelijk 
gemaakt door de Winke-
liersvereniging, Wijkclub 

Geitenkamp-Monnikenhuizen 
en Rijnstad



Wijkclub officieel van start

Hoewel de wijkclub Geitenkamp-Monnikenhuizen al een plek heeft gekregen in de wijk, is op zondag 21 september in 
Sportcentrum Valkenhuizen een officiële start gemaakt met de Geitenkampse club vol activiteiten. 
Er was van alles te doen tijdens deze middag, die door verschillende enthousiaste wijkbewoners is bezocht.

Uitslagen Hoogte 80-loop

Bezoekadres: MFC De Wetering
Bonte Wetering 89

Postadres: Stichting Wijkclubs Arnhem
t.a.v. Eibert Leusink

Antwoordnummer 1214
6800 VB Arnhem

Telefoon (ma-vr 9.00-17.00)
06 1944 6950 / 026 377 2233
06 2611 4266 / 026 377 2036

www.wijkclubgeitenkamp.nl
e-mail: info@wijkclubgeitenkamp.nl

Uitslagen:
2 t/m 3 jaar
200 meter

4 t/m 6 jaar
500 meter

7 t/m 9 jaar
1400 meter

10 t/m 12 jaar
1400 meter

Jongens
1. Nouri Alomari
2. Thijs van Miele
3. Sam
1. Florian Tinkelenberg
2. Koen Entius
3. Thijs Uittenboogaard
1. Teun van de Wildenberg
2. Joep Petit
3. Reinier Jacobs
1. Joren Hengelveld
2. Renzo Jansen
3. Max Zwartendijk

Meisjes
1. Jade Bouman
2. Dylana Kootstra
3. Fien van Geemen
1. Tess Oonk
2. Nouk Oonk
3. Noa Horstink
1. Demi Konings
2. Isa Linders
3. Kyra Emons
1. Mette Oonk
2. Bridget Konings
3. Julia Groot

FC Airborn succesvol tijdens EK Frisbee
Op 3, 4 en 5 oktober nam de Arnhemse frisbeevereniging Airborn deel aan de 
European Ultimate Championship Finals (Europees Kampioenschap Ultimate 
Frisbee voor clubs) in Frankfurt.  Ze behaalden een 7e plaats. Een geweldige 
prestatie van een team dat nog niet lang samen speelt en voor het eerst op dit 
internationale niveau meedeed.

De meeste mensen denken 
bij frisbee aan dat spel-
letje op het strand of met 
de hond. Maar frisbee, of 
ultimate frisbee zoals het 
officieel heet, is veel meer 
dan dat! Deze teamsport 
(7 tegen 7) kenmerkt zich 
door het samenwerken, veel 
rennen en het fair play, de 
sport wordt zonder scheids-
rechters gespeeld. Door de 
hoge snelheid van de schijf 
en de eenvoudige regels van 
Ultimate is de sport al snel 
spectaculair om te zien en te 
doen. Springen, duiken, ren-
nen, gooien, vangen en veel 
scoren! 

Frisbee is populair. Overal 
in het land worden frisbee-
clubs opgericht. FC Airborn 
bestaat al sinds 2010 en doet 
sinds 2011 aan de nationale 
competie voor Ultimate 
Frisbee mee. Ze trainen op 
de velden aan de van Mear-
lantstraat 2, maar er wordt 
ook getraind in sportcen-
trum Valkenhuizen en op 
Hoogte 80. 

De 7e plaats die tijdens de 
European Ultimate Cham-
pionship Finals 2 werd be-
haald in de mixed division 
(gemengd) kwam onder an-
der tot stand door twee keer 

de regerend Nederlands 
kampioen UFO uit Utrecht 
te verslaan, die daardoor 
één plek lager eindigden. 
Debutant FC Airborn kan 
zich hierdoor de beste Ne-
derlandse frisbeeclub op eu-
ropees niveau noemen. 

De club is nog op zoek naar 
nieuwe leden. Wil je ook 
meedoen met een topteam? 
Iedereen, jong of oud, man 
of vrouw is welkom. 
Neem contact op via:
info@fcairborn.nl

Meer informatie over FC 
Airborn en over trainings-
dagen, tijden en locaties is te 
vinden op de website:
www.fcairborn.nl

Schaatsen bij De Rommelkist
In de WinterWonderweek worden tal van activiteiten georganiseerd. Op playground de 
Rommelkist wordt een ijsbaan gerealiseerd. Van dinsdag 9 t/m vrijdag 12 december kan er 
vier dagen lang geschaatst worden. 

Bij de ijsbaan hoort een gezellige winterse sfeer. En bij een winterse sfeer horen oliebol-
len, snert, warme chocolademelk en broodjes worst, welke dan ook verkrijgbaar zijn. De 
schaatsbaan is geopend van 9.00 tot 21.00 uur. Onder schooltijd is de baan gereserveerd voor 
scholen, en van 17.00 tot 18.00 is de baan gesloten in verband met het avondeten. De kosten 
bedragen €1,00 per persoon, inclusief de huur van schaatsen. 

• FC Airborn                          Foto: Ingeborg Kuijlaars
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Schuttersbergplein 13
Geitenkamp - Arnhem

geopend 

op zondag 

12:00-18:00 uur

Iedere zondag 
een extra 

spectaculaire 
aanbieding!

Zaterdag 1 november
17.30-20.30 Samen Eten (MFC) Maandelijkse buurtmaal-
tijd voor bewoners van de 
Geitenkamp, Monnikenhui-
zen, Paasberg of Arnhemse 
Allee. Omdat samen eten 
gezellig is en bewoners el-
kaar willen ontmoeten. 
Kosten €2,50. 

Aanmelden via eten@alpha80.nl of 06-11091183. 

Donderdag 20 november
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. 
Kosten €2,00. 
Aanmelden via stamtafel2014@gmail.com of bij De Beijer.
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Zaterdag 22 november
10.00-15.00 Bazaar Opstandingskerk, Rosendaalseweg 505.
Jaarlijkse bazaar met boeken, kleding, speelgoed etc.
12.00-15.00 Repair café (De Beijer). Een klein defect aan 
uw spulletjes? Wellicht kan het gerepareerd worden....

Vrijdag 21 november
16.00-+/-20.00 Winterfair (Marktplein). 
Op een sfeervol Marktplein tonen de winkeliers van dit 
plein hun producten. Met natuurlijk speciale acties.

Zaterdag 8 november
10.00-12.30 Tweedehands kledingbeurs (MFC De Wete-
ring). Goede en leuke kleding tegen een betaalbare prijs.

Donderdag 13 november t/m zondag 16 november
Kamp&Geit. Vier dagen 
lang voorstellingen in, met 
en door de Geitenkamp. 
Vertrek vanaf MFC De We-
tering. 

Voor tijden en prijzen zie de
fl yer hiernaast.

De activiteiten van SWOA vinden plaats in: 
MFC De Wetering, Bonte Wetering 89

De activiteiten van De Beijer vinden plaats in: 
De Beijer, Willem Beijerstraat 13

Overige activiteiten vinden plaats waar aangegeven

Maandag 
12.00-13.00 Open Eettafel (SWOA)
13.00-15.00 Biljartclub (SWOA) 
19.00-20.00 SamenGezondVerder (Wijkclub) MFC De 
Wetering.

Dinsdag
  9.00-12.00 Creatieve ochtend. MFC De Wetering
 9.30-11.00 Turkse vrouwengroep (met thema).
(Rijnstad) MFC De Wetering
10.00-11.45 De Late Stem, repetitie. MFC De Wetering
Kosten € 9,00 per maand.
19.00-20.00 Pilates (Wijkclub i.s.m. Budo Sport) MFC 
De Wetering
20.00-22.00 Creagroep. (De Beijer). Kosten € 5,00 per 
keer of € 12,00 per maand. Exclusief materiaalkosten

Woensdag
 9.30-11.00 Schildercursus (Rijnstad) MFC De Wetering
10.00-12.00 Taaltafel (Rijnstad) MFC De Wetering
10.30-12.00 Koffi e-inloop (Daadkracht In Monniken-
huizen) ICC Bosniak, Sperwerstraat 57. Gezellig met 
wijkgenoten een kopje koffi e of thee drinken.
10.30-11.15 Bewegen met ouderen. 55+. (SWOA) 
12.00-13.00 Open Eettafel (SWOA) 
14.45-16.30 Bibliobus (Marktplein). Boeken lenen en
 lezen zonder naar de stad te gaan.
15.00-17.00 Computerinloop. JC De Sperwer, Sperwer-
straat. Voor advies over en/of reparaties van uw pc.
18.30-19.30 Yoga (Wijkclub i.s.m. Budosport) MFC De 
Wetering.
19.00-20.00 Squash (Wijkclub) Sportcentrum Valken-
huizen
19.30-21.00 Sportuurtje, 55+. (Wijkclub) MFC De We-
tering

Donderdag
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)
12.00-13.00 Open Eettafel (SWOA) 
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!

Wekelijks in de wijk

Dinsdag 11 november
9.30-11.30 Dag van de Dia-
loog. Thema: Wat heb je 
in huis? (Activeringsteam 
Geitenkamp) MFC De We-
tering

10.00-12.00 Dag van de 
Dialoog. Thema: Wat heb 
je in huis? (Hülya Acar en 
Janite Brands i.s.m. Songül 
Gürses (Rijnstad) MFC De 
Wetering

Zaterdag 29 november
11.00-14.00 Speelgoedbeurs Sinterklaasopening 
(Speelstoet) MFC De Wetering
11.00-14.00 Pepernoten bakken (De Beijer) Gezellig zelf  
pepernoten bakken.
12.00-15.30 Sinterklaas op de Geitenkamp (Marktplein; 
vertrek vanaf MFC) Bezoek van Sinterklaas aan de wijk.

Zondag 30 november
10.30 Herfstwandeling. Startplaats wordt na aanmelden 
bekend gemaakt. Na afl oop soep in de Beijer. Kosten €5,00 
Aanmelden tot 23 november via n.havelaar@planet.nl

Vrijdag 7 november
14.00-16.00 Dubbeltjesbingo (SWOA) MFC De Wetering

Zondag 9 november
14.30-16.30 High Tea op de Saaie Zondag (De Beijer). 
Een gezellige middag met veel thee en lekkere hapjes van 
Damesbakken. kosten €8,50, met Gelrepas €6,00; uiterlijk 
6 november aanmelden via damesbakken@gmail.com (De 
Beijer) 

Woensdag 12 november
19.00-21.00 Out Of Your Mind Party (Rijnstad) Jonge-
rencentrum De Sperwer. Voorlichtingsavond over drugs, 
fi nanciën, mantelzorg, seks etc. Voor iedereen, jong en oud, 
vanaf 10 jaar. Gratis entree.


