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Kamp en Geit opnieuw succesvol
De tweede editie van Kamp en Geit, een project van Muziektheater De Plaats, heeft evenals vorig jaar honderden 
mensen op de been gebracht. Ruim honderd vrijwilligers waren vier dagen in de weer om van de wijk een theater te 
maken. Bezoekers uit de wijk, maar ook van (ver) daarbuiten, genoten van een unieke reeks voorstellingen. 
 
De 15 voorstellingen per dag 
waren verdeeld over drie 
routes, Kamp, Geit en Bult. 
Op vrijdag 14 november
werd de kinderkunstroute, 
met nog eens 10 voorstellin-
gen gehouden. De locaties 
van de voorstellingen was 
vaak verrassend. Onze ver-
slaggevers gingen op pad.

Route Kamp
Eén van de voorstellingen 
vond plaats in een tv studio 
van Omroep Gelderland. 
Een kwartet repeteert voor 
een optreden op tv, dat over 
12 minuten begint. Tijdens 
de repetitie lopen de emoties  
hoog op. Niets lijkt goed te 
gaan, maar op het nippertje 
lukt het toch.
In Slagerij Van Egmond 
werken twee slagersjon-
gens met erg veel plezier. 
Ze zingen, hakken, fi leren
en drinken dat het een 
lieve lust is. ‘Hamlap,
kip, runderrookworst erbij, 
de slagersjongens dat zijn 
wij.’ Het optreden was zeer 
vermakelijk.
Aan de Geitenkamp woont 
oma van 90 jaar, een beetje 
in de war. Haar kleindochter
komt op bezoek. Ze weet 
dat ze oma in haar waarde
moet laten, maar dat valt 
niet mee, want oma leeft in 
het verleden.
In de Vlindertuin wordt door 
een zevenkoppig smartlap-
penkoor het wel en wee van 
de Geitenkamp bezongen in 
een voorstelling genaamd 
In the neighbourhood.  Een 
sfeervol optreden, waarbij 
oude klassiekers ten gehore 
werden gebracht. 
In De Fluiterij werden de 
toeschouwers uitgedaagd 
om zelf muziek te maken op 
instrumenten die zij nooit 
hebben gezien of bespeeld:  
viola, djembe, klankschalen 
en zelfs een regenpijp. Er 
werd zowaar gezongen door 
de aanwezigen.

Route Geit
Jongerencentrum De Sper-
wer was voor even een mini-
bioscoop: hier werd het re-
sultaat getoond van drie in-
terviews die met markante 
Geitenkampers werden ge-
houden.
In een woning aan de Ir. 
Schaapstraat rouwen twee 
dochters en hun vader elk 
op hun eigen manier om het 
verlies van hun moeder/echt-
genote. Met weinig woorden 
en veel beelden wordt de 
boodschap langzaam bij het 
publiek duidelijk.
Koffi esalon Scala is het de-
cor voor een ontmoeting tus-
sen drie vreemdelingen. Ze 
verstaan elkaar niet, wat tot 
irritatie leidt, maar door de 
fraaie doedelzakmuziek van 
een van de vreemdelingen
komt het gezelschap nader 
tot elkaar.
In een woonhuis aan de 
Druckerstraat bespreekt een 
huisarts met zijn vrouw de 
administratie. Hij zou liever 
het leger in willen, tot ver-
bijstering van zijn vrouw, 
die graag eens als model 
over een catwalk wil lopen.
Na deze uitwisseling van ge-
dachten gaan ze beiden weer 
over tot de orde van de dag.

In het voormalig fi tnesscen-
trum Kusters moest er even 
gewacht worden op de voor-
stelling van Ons Genoegen.  
Omdat dit lang duurde, 
namen de buurman en de 
dochter van de hoofdrolspe-
lers, die beiden de repetities 
hadden meegekregen, hun 
rollen over. Het resultaat 
werd vakkundig en met veel 
humor gebracht.

Route Bult
In de Beijer hebben de da-
mes een Griekse tragedie 
voorbereid voor hun naar 
Griekenland geëmigreerde 
vriendin, die haar 50e ver-
jaardag op Geitenkampse 
geboortegrond viert. Bij een 
tragedie horen tranen, heel 
veel tranen, bij verjaardagen 
koffi e en cake. Die combina-
tie werkt verfrissend en ont-
zettend lachwekkend.
In de dr. Bosstraat zit de 
kampioen burlen. Zijn 
vrouw wil graag dat haar 
‘mannetje’ zijn titel prolon-
geert, maar zijn stem wei-
gert. Net als zij hem tijdens 
de wedstrijd wil vervangen, 
blijkt dat de eerder toege-
diende borrels hun werk 
hebben gedaan en begint de 
man alsnog te burlen.

Op de Middenweg, boven de 
fi etsenwinkel van Reerink, 
wordt het verhaal verteld 
van een groentewinkel die 
een hobbywinkel werd en de 
klant die altijd koning bleef.
In het voormalige gebouw 
van 2Switch (nu stichting 
Raadhuis) werd de (on)
mogelijkheid van het inter-
netshoppen besproken. Het 
echtpaar dat dit wilde pro-
beren werd overspoeld door 
pop-ups en zelfs gezongen 
reclameboodschappen kwa-
men voorbij. Het echtpaar 
besloot uiteindelijk maar uit 
eten te gaan.
De laatste scene vindt plaats 
op de Bechtschool. Er komt 
een groep in pak geklede 
mannen binnen, die op zoek  
zijn naar de dames. Daar zijn 
ze. Samen zingen ze, terwijl 
twee koorleden hun liefdes-
verhaal uitspelen. Ze ver-
loren elkaar jaren geleden 
uit het oog, maar zijn nu 
weer even samen. 

Kamp en Geit 2014 ont-
roerde en verraste de toe-
schouwers, maar maakte ze 
vooral aan het lachen. De 
ruim twee uur die nodig wa-
ren om een route te volgen, 
waren welbesteed.

• Van achter de ramen van de Vlindertuin werden de bezoekers toegezongen tijdens de voor-
stelling ‘In the neighbourhood’, onderdeel van de route Kamp           Foto: Debby Gosselink

• Herauten te paard kondigen de Sint aan
       Meer foto’s elders in deze krant

Wijkkrant voor Geitenkamp, (Nieuw)Monnikenhuizen, Arnhemse Allee en Groene Treden

OP DE HOOGTE     
Jaargang 38, december 2014, oplage: 4.200 ex.    In samenwerking met www.geitenkampnet.nl

Wijkkrant voor Geitenkamp, (Nieuw)Monnikenhuizen, Arnhemse Allee en Groene Treden

OP DE HOOGTE     OP DE HOOGTE     OP DE HOOGTEOP DE HOOGTE     OP DE HOOGTEOP DE HOOGTE     OP DE HOOGTEOP DE HOOGTE     

Er verandert zoveel in de 
zorg, dat het nauwelijks in 
één column te beschrijven 
is. Het leeuwendeel van 
die veranderingen vloeit 
allemaal voort uit de 
prachtdeal die de verze-
keringsbranche ooit onder 
de naam zorgwet met de 
regering heeft gemaakt. 
En een prachtdeal is het: 
een gegarandeerde mil-
jardenomzet en bijna 17 
miljoen klanten die alleen 
in december kunnen over-
stappen naar een andere 
verzekeraar. Ik kan geen 
nadeel ontdekken, vanuit 
de verzekeringsbranche 
bekeken dan. Het risico 
op niet betalende klan-
ten is er niet eens, omdat 
bij het sluiten van de deal 
overeengekomen is dat 
deurwaarders en incasso-
bureau’s elke niet betaalde 
euro op mogen eisen. Het 
is een pracht van een deal, 
zeker voor de verzekeraar, 
maar om dit nu de status 
van wet mee te geven…
In de goeie, ouwe tijd van 
het ziekenfonds heb ik in 
het onderwijs gewerkt.

Ik werd meteen het zieken-
fonds uitgeschopt en kreeg 
een particuliere ziektekos-
tenverzekering opgelegd 
met inkomensafhankelij-
ke compensatie. Nu heeft 
iedereen een particuliere 
ziektekostenverzekering 
en wordt de inkomensaf-
hankelijke compensatie 
de zorgtoeslag genoemd. 
Maar na al die jaren be-
grijp ik nog steeds niet 
dat, wat voorheen alleen 
voor ambtenaren en beter 
gesitueerden gold, nu ook 
de norm voor iedereen, 
arm én rijk, geworden is. 

Had  destijds  niet gewoon 
de  vraag gesteld  moeten 
worden: ‘Beste bevolking, 
wij willen het ziektekosten-
stelsel op de schop nemen, 
en wij gaan dat doen door 
een prachtige deal met 
de verzekeringsbranche 
te sluiten. Vinden jullie dat 
goed?’  

Zelfs  zonder de wijsheid 
van nu denk ik dat het ant-
woord daarop zich toen 
zou hebben laten raden...

Just Henry

Column

Bewonersbudget



Jong en oud ontmoet elkaar
Sinds bijna 5 jaar heeft de Geitenkamp haar eigen kindercircus, Circus op de bult.   
Het circus wil de samenhang tussen bewoners versterken. Zij doet dat door wekelijkse 
circuslessen en regelmatig op te treden in de wijk of daarbuiten. 

In september is Circus op 
de bult gestart met een wel 
heel bijzonder circusproject: 
senioren en kinderen hebben 
samen circus geoefend. In 
het kader van een verlengde 
schooldag(*) van de Brede 
School Geitenkamp vertrok 
een groepje kinderen van De 
Witte School iedere dins-
dagmiddag naar de overkant 
van de straat om daar circus 
te oefenen met bewoners 
van woonzorgcentrum De 
Paasberg.

De ouderen keken uit naar de 
komst van de kinderen. Ter-
wijl ze wachtten en genoten 
van een kopje koffie oefen-
den ze alvast de eerste cir-
cuskunsten: jongleren met 
een doekje of balanceren 
met een pauwenveer. Nadat 
de kinderen binnen waren, 
ging het circus van start. Er 
werden menselijke pirami-
des gebouwd met rolstoelen 
als basis. Kinderen op een 
koord werden ondersteund 
door ouderen met rollator 

die er naast liepen. Met rode 
schminck op de neuzen wa-
ren kinderen en ouderen el-
kaars spiegelbeeld.

Ouderen en kinderen heb-
ben plezier in het circus. Op 
deze wijze leerden ze elkaar 
beter kennen. Wat niet voor 
mogelijk werd gehouden, 
bleek toch mogelijk.
De lessenserie werd afgeslo-
ten met een tweetal beslo-
ten circusvoorstellingen op 

de Paasberg en in De Witte 
School. Hierin lieten oude-
ren en kinderen samen hun 
kunsten zien.

Het project is onderdeel van 
een landelijk project waar-
bij op drie andere plaatsen 
in Nederland vergelijkbare 
projecten worden uitge-
voerd. Hiermee wordt een 
methode ontwikkeld om de 
ervaringen over te dragen 
naar andere jeugdcircusssen. 
 
De subsidie is verstrekt door 
het fonds voor cultuurparti-
cipatie en werd aangevraagd 
door Circomundo, de belan-
genorganisatie voor jeugd-
circussen in Nederland. 

 (*) Een verlengde schooldag houdt in dat één of meer 
schooldagen per week met één of enkele uren verlengd 
worden, of dat de woensdagmiddag wordt benut voor 
extra onderwijstijd. 
Doel van de onderwijstijdverlenging is het verlengen 
van de effectieve leertijd voor in elk geval taal en reke-
nen, maar ook andere - waaronder creatieve -  vakken. 

Winkelplein lanceert website
Sinds begin november heeft de Winkeliersvereniging Geitenkamp haar eigen website, 
www.winkelpleingeitenkamp.nl. De winkeliers en de horeca-ondernemingen die aan 
het winkelplein een zaak hebben, staan erop vermeld.

Het Winkelplein Geitenkamp – door buurtbewoners vaak het Marktplein genoemd – vormt 
al bijna een eeuw lang het kloppend hart.
Men kan er terecht voor de dagelijkse (vers)boodschappen, bloemen, dierbenodigdheden, 
rookwaren, dranken, cadeautjes en hobbymaterialen, maar ook voor uiterlijke en persoon-
lijke verzorging, bril, kleding, fiets, huishoudelijke apparaten en interieur.  
In bijna alle winkels zwaait een zelfstandig ondernemer de scepter, vaak al generaties lang. 

De site biedt een fraai over-
zicht van de ondernemin-
gen en ondernemers aan 
het winkelplein. Maar er is 
meer: evenementen en acties 
die door de winkeliers georganiseerd worden, staan ook op de site vermeld. Bovendien, als 
je nu je naam en e-mailadres opgeeft, maak je kans op 100 gildemunten t.w.v. €100,--.  
Onder de inzenders wordt door de notaris op 31.12.2014 een winnaar getrokken.  Ga dus snel 
naar www.winkelpleingeitenkamp.nl. Je kunt natuurlijk ook gewoon het plein bezoeken...

Nieuwe indeling wijkkrant
Met ingang van deze editie is de indeling van de wijkkrant gewijzigd. De activiteitenpa-
gina verhuist van de achterpagina naar de middenpagina’s. Ook de handige wijknum-
mers (die u voorheen op deze pagina vond) zullen op deze pagina’s vermeld worden, 
alsmede de korte beschrijvingen van (nieuwe) activiteiten. Op deze manier hopen wij u 
een overzichtelijk, chronologisch geheel te bieden van alle activiteiten in de wijk, zowel 
voor jong als voor oud. U kunt de pagina bovendien gemakkelijk aan de muur of op een 
kast hangen. U heeft dan altijd alle activiteiten in het vizier.
Deze wijziging brengt ook met zich mee dat er op deze pagina meer ruimte is voor ac-
tuele nieuwsberichten en andere wetenswaardigheden.

Ook is met ingang van deze editie de Kids Nieuws Redactie weer terug. Aan het begin 
van de zomer viel de vorige Kids Nieuws Redactie uiteen, maar inmiddels staan er weer 
een aantal kinderen enthousiast te trappelen om een bijdrage te leveren aan de wijk-
krant. Wij zijn uiteraard erg blij met de geestdrift van de kinderen en kijken met span-
ning uit naar de bijdragen die zij in de toekomst gaan leveren.

Redactie Op De Hoogte

• Jong en oud werken eendrachtig samen

De zorg verandert
Gemeenten zijn per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor (jeugd)zorg, werk en inkomen. Er 
verandert veel, ook in Arnhem. De gemeente Arnhem wil de ondersteuning sneller, beter en 
dichtbij huis leveren. Maar ook betaalbaar houden. Alleen samen kunnen we die uitdaging 
aan. Door de zorg en ondersteuning anders te organiseren. Dit gebeurt vanuit wijkteams, 
met coaches die u gemakkelijk kunt aanspreken. En door mensen te stimuleren om te kijken 
naar hun eigen mogelijkheden. Zo doen we het in Arnhem. 

Wijkteams
Vanaf 2015 zullen er wijk-
teams actief zijn met ervaren  
coaches voor volwassenen, 
jeugd en gezin. Voor álle 
leeftijden dus. Ze geven 
steun en advies bij zorg, op-
voeding, welzijn, werk en 
inkomen. U kunt ze bijvoor-
beeld tegenkomen in het 
wijkcentrum of op scholen. 
Wanneer het nodig is kunt 
u een afspraak maken voor 
een gesprek. Dat kan ook bij 
u thuis.

Wat kan het wijkteam 
voor u doen?
Hebt u een voorziening of 
professionele hulp nodig? 
Voor uzelf of voor uw gezin? 
De coach van het wijkteam 
kijkt samen met u wat er pre-
cies aan de hand is en maakt 
samen met u een plan. 
U krijgt een vaste coach, 
die bij u thuis komt. Samen 
kijkt u of vrienden, familie, 
bekenden of buren iets voor 
u kunnen doen. Als er professionele ondersteuning nodig is, helpt de coach waar hij dat zelf 
kan. Als er specialistische hulp nodig is, regelt de coach dit met en voor u. 

Heeft u al zorg of ondersteuning?
Wanneer u op dit moment zorg of ondersteuning krijgt, wordt u ingelicht door uw zorgaan-
bieder over wat er voor u verandert . In dat geval kunt u vragen daarover natuurlijk aan uw 
huidige zorgverlener of begeleider stellen.

Eén ingang voor vragen en hulp
Voor meer informatie en hulp op het gebied van (jeugd)zorg, welzijn, werk en inkomen kunt 
u kijken  www.zodoenwehetinarnhem.nl of bellen naar 088-2260000.

Geitenkamp genomineerd
Vrijdag 28 november is in het stadshuis de Arnhemse Stadsprijs voor Vrijwilligers 
uitgereikt. Onder de genomineerden was de Geitenkamp twee keer vertegenwoordigd: 
in de categorie ‘organisaties’ was het Activeringsteam Geitenkamp genomineerd, in de 
categorie ‘jeugd’ was Roxanne Piepenbrock genomineerd voor een jeugdlintje.

In Arnhem zijn duizenden 
vrijwilligers actief, op een 
veelheid van terreinen. De 
Arnhemse Stadsprijs voor 
Vrijwilligers haalt personen 
en organisaties voor het voet-
licht, die vaak onopvallend 
en zonder enig financieel 
belang activiteiten organi-
seren, die het leven in Arn-
hem aangenamer, socialer 
en kleurrijker maken. De 
prijs is een erkenning van 
hun inzet en als een stimu-
lans om met hun activiteiten 
door te gaan. 

In de categorie organisaties 
was Het Activeringsteam 
Geitenkamp één van de drie 
genomineerden. Het Active-
ringsteam bestaat uit man-
nen en vrouwen van ver-
schillende nationaliteiten.

In het team werken ze aan 
hun persoonlijke ontwikke-
ling en kunnen zij hun net-
werk uitbreiden. Hierdoor 
ontdekken zij hun talenten en 
kwaliteiten. Als team orga-
niseren zij allerlei activitei-
ten voor de wijk, zelfstandig 

of in samenwerking met an-
dere oranisaties. Ze delen 
welkomstpakketten uit aan 
nieuwe bewoners, organise-
ren activiteiten in MFC De 
Wetering, jongerencentrum 
de Sperwer en Playground 
de Rommelkist, ze organise-
ren de 4-seizoenen-activitei-
ten, verzorgen lunches bij al-
lerhande wijkevenementen, 
vergaderingen en recepties.  
Het team geeft presentaties 
en creatieve workshops. De 
nominatie is een erkenning 
voor al deze activiteiten.

• Het Activeringsteam tijdens het voorstellen van de genomineerden in het stadhuis



Betaalbaar en dicht in de buurt
Samenwerkende zorgverleners brengen zorg dichterbij met Zorgplein Geitenkamp

Op vrijdag 14 november is 
het Zorgplein Geitenkamp 
geopend. In het pand aan 
het marktplein zijn vier 
bedrijven gevestigd: Bres 
Hulpmiddelen, Toegang   
Ergotherapie, Fysiotherapie 
Goossens-Bakker en Logo-
pediepraktijk Montferland.

De officiële opening werd 
verricht door Paulien Lunter, 
wijkverpleegkundige voor 
de wijken Geitenkamp en 
Monnikenhuizen én tevens 
gemeenteraadslid. In haar 
openingstoespraak was ze 
vol lof over de nieuwe on-
derneming: ‘Het Zorgplein 
Geitenkamp loopt vooruit 
op de wijkteams. Met zorg 
dicht bij de mensen en hulp-
middelen voor een betaalba-
re prijs’. Ze hoopt dan ook 
op een goede samenwerking 
tussen het Zorgplein en de 
wijkteams.

Het Zorgplein Geitenkamp 
biedt onderdak aan vier ver-
schillende disciplines. Bres 
Hulpmiddelen biedt o.a. 
elektrisch bedienbare stoe-
len, rollators en bedbeugels 
aan: alles wat ouderen aan 
hulpmiddel nodig kunnen 
hebben om zelfstandig te 
kunnen blijven wonen,  pro-
beren zij te leveren. Twee-
dehands, maar: ‘Alles wordt 
gereinigd, uitgeprobeerd en 
gereviseerd, indien nodig. 
Wij willen goede kwaliteit 
bieden voor een lage prijs.’ 

Vraagt u zich af of uw wo-
ning geschikt is om oud in 
te worden? Wilt u uw oude 
hobby weer oppakken, maar 
krijgt u het niet meer voor 
elkaar?  Verzorgt u met 
alle liefde een familielid, 
maar wordt het u eigenlijk 

wat te zwaar? Dan kunt u 
bij Toegang Ergotherapie 
op afspraak terecht voor 
advies en begeleiding. De 
begeleiding kan bestaan uit 
het trainen van de activiteit 
of adviseren over de uitvoe-
ring. Indien nodig wordt 
begeleiding geboden bij de 
aanschaf of aanvraag van 
een hulpmiddel. 

Goossens-Bakker biedt 
geriatrische fysiotherapie. 
Deze therapie is gericht op 
ouderen om de mobiliteit te 
verhogen, te stabiliseren en 
om het valrisico te verlagen. 

Hierdoor kan de oudere zo 
zelfstandig mogelijk blijven 
in de dagelijkse handelin-
gen.

Ook logopediepraktijk 
Montferland heeft zich ver-
bonden aan het Zorgplein 
Geitenkamp. Deze richt zich 
met name op ouderen met 
taal-, spraak- of slikproble-
men door een neurologische 
aandoening. 

Een goede dienstverlening 
is één van de speerpunten 
van het Zorgplein Geiten-
kamp. Er wordt hulp gebo-

den bij het indienen van een 
aanvraag voor ondersteu-
ning, indien nodig. Maar er 
wordt ook naar alternatieven 
gekeken. ‘Een officiële aan-
vraag duurt  lang en is kost-
baar. Wij kijken naar wat 
het beste is voor de mensen 
die hulp nodig hebben. Dan 
is het vaak sneller en goed-
koper om naar andere ma-
nieren te zoeken.’

Zorgplein Geitenkamp is 
(nog) niet alle dagen open, 
maar het is wel mogelijk om 
telefonisch of per mail een 
afspraak te maken.

Geitenkamp in gesprek

Oogsttijd voor Groente Gilde
Het Groente Gilde timmert stevig aan de weg. Of liever, 
aan de tuin! Onlangs werd de  laatste hand gelegd 
aan de acht moestuinbakken, waardoor ze nu ook bestand 
zijn tegen verkeerd gebruik door katten.
 

Ondertussen groeit de veldsla in de bakken op Playground 
de Rommelkist gewoon door en zal rond deze tijd geoogst 
worden. En op 20 december van 13.00 tot 15.00 wordt een 
begin gemaakt met het in orde maken van een pompoen-
veldje op Playground de Rommelkist. Iedereen, van jong tot 
oud, mag hierbij meehelpen. Na afloop staat er koffie, thee 
of warme chocolademelk klaar. 
• Bekijk ook de facebookpagina van het Groente Gilde

Groentewinkel blijft open
Het hing enkele weken in de lucht: de groentehal Jurrien 
Brugmans, zoals de winkel officieel heet, zou per 1 januari 
sluiten. Het gerucht blijkt echter niet waar. 

Iet Jonkman, eigenaresse van de gezellige winkel aan de 
Creutzbergstraat 68, reageert verbaasd: ‘Wellicht hebben 
mensen het gedacht, maar ik heb nog geen plannen in die 
richting. De zaak blijft gewoon open. Ook in het nieuwe jaar 
kunnen de klanten voor de dagelijkse groente en fruit nog 
steeds bij mij terecht’.  

Zorgplein Geitenkamp
Bres Hulpmiddelen
op afspraak 06-48159754 of 06-23372892. 
Mail: info@breshulpmiddelen.nl
Toegang Ergotherapie
op afspraak 06-19191996
Mail: info@toegangergotherapie.nl
Goossens-Bakker 
aanwezig: woensdag en donderdagochtend.
afspraak maken via 026 4432252
Logopediepraktijk Montferland
op afspraak: 06-30104817
Mail: info@logopediemontferland.nl

Geitenkamp genomineerd (vervolg)
Roxanne Piepenbrock was 
verantwoordelijk voor een 
tweede Geitenkampse nomi-
natie; zij werd voorgedragen 
voor het jeugdlintje.

Roxanne is negentien jaar 
oud en heeft haar VWO 
diploma in 2012 gehaald. 
Volgend jaar hoopt ze aan-
genomen te worden voor de 
studie Geneeskunde. Een 
studie die perfect bij haar 
aansluit, omdat zij zich zo 
inzet voor andere mensen. 

Als vrijwilliger is zij werk-
zaam bij Circus op de Bult,  
Stichting Wielewaal (orga-
niseert vakanties, logeer-
weekenden en dagopvang-
activiteiten voor kinderen en 
volwassenen met een beper-
king), Leuk om te Leren (een 
stichting die kinderen voor 
wie het geen vanzelfspre-
kendheid is, inspireert en 
motiveert om te blijven leren 
voor een kansrijke toekomst) 
Tendens Vakantie en de 
Stichting Vakanties Autisme. 

Daarnaast is ze betrokken 
bij de maandelijkse Auti 
Actie Dagen, waarbij kinde-
ren met een stoornis in het 
autisme spectrum bij elkaar 
komen om met elkaar te 
spelen. Kortom, Roxanne is 
iemand die haar hart op de 
goede plaats heeft zitten.

De prijs is helaas niet gewon-
nen, maar zowel voor Het 
Activeringsteam als voor  
Roxanne was het een eer om 
genomineerd te worden!

• De specialisten van het Zorgplein Geitenkamp

• Roxanne Piepenbrock

Kort nieuws

Op 11 november werd in MFC De Wetering in het kader van 
Arnhem in Dialoog een dialoogtafel gehouden. Het thema 
dit jaar was ‘Wat heb jij in huis?’. Het leverde een verras-
sende uitwisseling op van soms verborgen talenten van de 
verschillende deelnemers.



H80 Festival zoekt jouw mening
Heb je vorig jaar een bezoek gebracht aan het Hoogte80 
Festival? En wil je daar je mening over delen? Dan is het 
Hoogte80 Festival op zoek naar jou! 
Momenteel is de organisatie al druk bezig met de voor-      
bereidingen voor volgend jaar. Om het Hoogte80 Festival 
nog leuker te maken, zijn de organisatoren benieuwd naar de 
ervaringen van bezoekers en wijkbewoners.

Door jouw mening en ideeën 
over het Hoogte80 Festival 
te delen kan de organisatie 
het programma, horeca, be-
reikbaarheid, duurzaamheid 
en service van het festival 
wellicht nog verder verbete-
ren en nog beter afstemmen 
op jouw wensen.

Samen met JES Marketing Onderzoek heeft het Hoogte80 
Festival een korte online vragenlijst opgesteld. Het invullen 
hiervan duurt ongeveer vijf minuten. Je gegevens worden 
vertrouwelijk en anoniem verwerkt tenzij je zelf je contact-
gegevens invult. Onder de deelnemers van de enquete wordt  
een goed gevulde Hoogte80 Festival picknickmand verloot, 
met voorstellingskaartjes, eten en drinken. Doe mee en win! 
De vragenlijst is te vinden op:

www.h80festival.nl.

• Een geslaagde avond voor iedereen

Gezond leven en je veilig voelen in eigen huis
Op woensdag 8 oktober organiseerde de Seniorenraad Arnhem in het Bosnisch cultureel centrum - de ontmoetingsplek 
voor ouderen in de wijk Monnikenhuizen - een voorlichtingsbijeenkomst over voeding en veiligheid. De maatschappij 
maakt  een omslag van Zorgen voor naar Zorgen dat waarin eigen verantwoordelijkheid  en zelfredzaamheid bij alle       
burgers centraal staan.Als ouderen gezond blijven, kunnen zij zelfstandig blijven wonen met relatief weinig zorg. 
Maar ook veilig wonen heeft de volle aandacht van de Seniorenraad Arnhem.

Anja Daniëls van diëtistenpraktijk  Vitasens en Paulien Lunter, gemeenteraadslid, vroegen respectievelijk aandacht voor 
voeding en mens en de problemen rond de babbeltrucs in de wijken Geitenkamp en Monnikenhuizen. De aanwezige oude-
ren waren enthousiast over deze voorlichtingsochtend. Zij zeiden goede en bruikbare informatie en tips te hebben gekregen 
die in de praktijk goed uit te voeren zijn. Op hun beurt kunnen zij anderen adviseren.
 
Voeding: kies bewust
Om ondervoeding bij ouderen tegen te gaan is goede voe-
ding belangrijk. Helaas krijgen ouderen regelmatig niet de 
goede (hoeveelheid) eten binnen. De oorzaken hiervan zijn 
o.a. minder eetlust, sneller een vol gevoel en minder goed 
kunnen kauwen. Maar ook eenzaamheid en depressie heb-
ben invloed op het eetpatroon. Naast ondervoeding drinken 
ze  te weinig, omdat zij minder ‘een dorstgevoel’ hebben.  
Anja  Daniëls wist op boeiende wijze en met aandacht voor 
de ouderen in te gaan op de eerder verzamelde en geformu-
leerde  vragen hierover. Er werd prettig en gericht gecom-
municeerd en de vragen van de aanwezigen werden goed 
beantwoord. Het uitdelen van folders en brochures over on-
der andere kritisch kiezen en kopen maakte het geheel com-
pleet. Voor Anja Daniëls was dit een positieve ervaring. 
‘Alle deelnemers waren heel 
actief betrokken en geïn-
teresseerd. Leuk om zo het 
onderwerp ‘voeding’ on-
der de aandacht te kunnen 
brengen. Ik hoop altijd dat 
de mensen de volgende keer 
bij het boodschappen doen 
even aan de onderwerpen 
denken en een juiste keuze 
kunnen maken. Ik ben be-
nieuwd hoe ze de informatie 
gaan toepassen.’

Veiligheid: pas op voor babbeltrucs
Bij beroving door een babbeltruc bellen onbekenden bij 
mensen aan om met een mooie smoes binnen te komen en ze 
geld afhandig te maken. Vooral ouderen zijn het slachtoffer. 
Paulien Lunter signaleerde deze problemen in Geitenkamp  
en Monnikenhuizen. Zij is in deze wijken actief als praktijk-
verpleegkundige en heeft haar zorgen hierover uitgesproken 
in de gemeenteraad. In burgemeester Herman Kaiser vindt 
zij een medestander. Hij deelt haar zorgen: ‘Mensen die dit 
uithalen met kwetsbaren hebben wat mij betreft de verkeerde
brug genomen’.  Tijdens de bijeenkomst bleek dat ouderen 
het gevoel hebben niet iedereen te kunnen vertrouwen. Zij 
houden de deur dicht met vereenzaming tot gevolg.  Aan 
het eind van haar presentatie overhandigde Paulien Lunter 
aan de aanwezigen deurhangers Voorkom oplichting aan 

de deur en de brochure 
Senioren & Veiligheid.  
‘Voor mij was het een erg 
positieve ervaring. Heel 
mooi om aan de hand van 
kritische vragen de betrok-
kenheid van deze groep 
mensen te zien als het gaat 
om gezonde voeding en vei-
ligheid. Ik zou de volgende
keer zo weer aanschuiven’,
aldus de reactie van Paulien 
Lunter na afl oop.

Tekst: Ans Bronkhorst, Comissie Zorg en Welzijn Seniorenraad Arnhem
De Seniorenraad Arnhem (SRA) fungeert als klankbord voor het ouderenbeleid in Arnhem. De SRA is niet gebonden aan 
enige politieke, maatschappelijke of religieuze stroming. De SRA adviseert het college gevraagd en ongevraagd en doet 
dit zonder last of ruggespraak. Meer informatie: www.seniorenraad-arnhem.nl 

Depp en Clooney in De Beijer
In de maand januari zijn George Clooney en Johnny Depp te 
zien in de Beijer. Niet in levende lijve (helaas voor de fans), 
maar van beide acteurs zal een fi lm vertoond worden in het 
pand aan de Willem Beijerstraat 13.

Met de fi lms van de topacteurs wordt een start gemaakt met 
fi lmavonden in de Beijer. Vanaf januari worden er iedere 
maand twee fi lms vertoond. Er ligt al een lijstje met fi lms 
klaar, maar suggesties en verzoekfi lms zijn welkom.

Op donderdag 15 januari wordt de eerste fi lm vertoond: 
O brother, where art thou? 
(2000). Deze komedie van 
de broers Joël en Ethan 
Coen loopt over van komi-
sche plots, dubbelzinnige 
verwijzingen en originele 
dialogen. Hoofdrollen in de 
fi lm zijn o.a. weggelegd voor 
George Clooney, John Tur-
turro en John Goodman. De 
country- en folkmuziek bij 
de fi lm geeft deze een ge-
moedelijke sfeer mee.

Op donderdag 29 januari 
komt What’s eating Gilbert 
Grape? uit 1993 aan de beurt.
Johnny Depp en Leonardo 
DiCaprio zetten een bijzon-
dere prestatie neer in deze 
fi lm van Lasse Halström. 
Het verhaal gaat over een 
jonge man (Depp), die de 
zorg draagt voor zijn jongere 
broer - die een verstandelijke 
beperking heeft (een glans-
rol van Leonardi DiCaprio).
Dan ontmoet hij Becky...

Voor beide data en fi lms geldt: toegang € 3,00 p. p. 
Deur open 19.30, aanvang fi lm 19.45.

• Anja Daniëls geeft uitleg in Monnikenhuizen.         
Links van haar Paulien Lunter

Vrijwilligers, bedankt!
Op 28 november werd in De Tapperij te Monnikenhuizen een groot vrijwilligersfeest georganiseerd. Hiermee wilden 
de organiserende partijen hun dank en waardering uitspreken voor de tomeloze inzet die de vele vrijwilligers van 
Geitenkamp en Monnikenhuizen het afgelopen jaar hebben laten zien.

‘Ik voelde me weer even 
jong’, sprak een oudere man, 
terwijl hij zijn jas aantrok. 
‘Door al die jonge mensen 
stap je zelf ook weer even 
terug in de tijd’.  Het ken-
merkte de sfeer van het feest, 
dat voor jong én oud was.

De feestzaal van de Tapperij
was een perfecte locatie.
Er waren lekkere hapjes en 
drankjes voor de aanwezi-
gen. Er werd vrolijk gepraat,  
gedanst en gezongen. Ook 
aan het entertainment was 
gedacht: professionals uit de 
wijk hadden speciaal voor 
deze avond (soms) hilarische 
playback-acts ingestudeerd. 

Wijkregisseur Carla But-
zelaar beet samen met op-
bouwwerker Rob Klingen 
als Elton John & Kiki Dee 
het spits af, daarna volgden 
meer verrasende acts, van 
Maywood tot Meat Loaf. 
Voor de vrijwilligers was 
het een groot genoegen om 
‘hun’ beroepskrachten nu 
eens in een andere rol te 
zien. 

Het feest werd georganiseerd 
door Sportbedrijf Arnhem,
Rijnstad en SWOA. Het Be-
wonersoverleg Geitenkamp-
Monnikenhuizen en de ge-
meente Arnhem leverden 
een fi nanciële bijdrage.

Uw adres voor al uw (huis)dierbenodigdheden. 
Natuurlijk ook voor vogelhuisjes, 

mezenbollen, strooivoer e.d.

De hele maand januari:
Broodje bal uit jus € 2,50

met gratis kopje koffie!!

             

Geitenkamp 51
6823 HD Arnhem
Tel.: 026-2134705



• De Fluiterij speelde een sprookje, waarbij delen 
van het verhaal door de muziek werd geïllus-
treerd. De combinatie van muziek en spel, waar-
bij vrijwilligers met de dansende vissen hun taak 
serieus uitvoerde, leverde een sfeervol verhaal op.

• In en rond de Vlindertuin was een route waar 
leerlingen van de groepen 6/7 en 8 verschillende 
alledaagse scenes speelde. Door miscommuni-
catie bij gewoontes wisten de leerlingen van elke 
scene een humoristische moment te maken. 

• De kinderkunstroute eindigde met Circus op 
de Bult, die in het gebouw waarin zij wekelijks 
oefenen een route hadden gemaakt. Vanuit het 
thema ‘verhuizen’ hadden de kinderen hun 
kunsten in diverse ruimten verpakt.

Kamp en Geit 2014, een fotoverslag Foto’s: Joost Meijer 
Debby Gosselink

• Een vervelende pop-up hindert het echtpaar

• Vlak voor de tv-opname nog snel repeteren

• ‘In the neighbourhood’ bezingt het lief en leed

• Muziek maken samen met de toeschouwers

• Het was een vrolijke boel in de slagerij

• In gedachten bij het verleden

• De improvisatie was tot ‘Ons Genoegen’

• Drie ‘helden’ uit eigen wijk kregen taart

• Wat doe je als de spil van het gezin wegvalt?

• Een huisartsenpraktijk met onverwachte dromen

• De taal van muziek wordt door iedereen begrepen• Keelpijn treft de titelhouder bij het burlen

• De verjaardag brengt het verleden naar boven

• Romantisch weerzien na een lange periode

• Een Griekse tragedie tijdens een feestje



Activiteiten in de wijk
Wijkatelier Geitenkamp
Op vrijdag 9 januari 2015 gaat in MFC De Wetering het 
Wijkatelier Geitenkamp van start.  Dit project is onderdeel 
van de wijkclub Geitenkamp-Monnikenhuizen. 
In het Wijkatelier kunnen wijkbewoners kennismaken met 
verschillende creatieve technieken, waar je zonder al te veel 
kosten thuis mee aan de slag kunt gaan. Onder bevoegde be-
geleiding van Pam Hoftijzer gaan de deelnemers wekelijks 
aan de hand van verschillende technieken en thema’s crea-
tief aan de slag. Zo kun je zelf op een creatieve manier leren  
dingen in huis te doen. Ieder thema wordt in drie lessen van 
1,5 uur behandeld. De eerste les krijg je achtergrondinfor-
matie over materiaal en technieken en ga je aan de slag met 
je eigen ontwerp met de juiste materialen. In de tweede les 
maak je je eigen ontwerp af en 
worden elkaars ontwerpen be-
keken en in de derde les geeft 
een beroepskracht uitleg. De 
eerste onderwerpen zijn het 
maken van je eigen tatoeage, 
het maken van een selfie 
en het restylen van kleine 
meubelen. 
Vrijdag 9 januari
19.30-21.00 Wijkatelier Geitenkamp (MFC De Wetering)
Gratis voor leden van de Wijkclub;. €2,00 voor niet-leden.
Aanmelden en info: wijkatelier@wijkclubgeitenkamp.nl

Spreekuur Op De Hoogte
Vanaf maandag 12 januari zal in MFC De Wetering eens 
per 3 weken een inloopspreekuur zijn voor de wijkkrant. 
Wijkbewoners kunnen langskomen met vragen, suggesties 
en ideeën voor de wijkkrant. Ook als je mee wil werken aan 
de wijkkrant (als schrijver, fotograaf, striptekenaar etc) kun 
je hier terecht om te bespreken wat de mogelijkheden zijn. 
Maandag 12 januari
14.30-15.00 Spreekuur Op De Hoogte (MFC De Wetering)

Maandag 
12.00-13.00 Open Eettafel (SWOA)
13.00-15.00 Biljarten (SWOA) 
13.00-15.00 Computerinloop (SeniorWeb) MFC De We-
tering. Voor hulp bij technische problemen
19.00-20.00 Samen Gezond Verder (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
 9.30-12.00 Computerinloop (SeniorWeb) MFC De We-
tering. Voor hulp bij softwarematige problemen
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 Koffie-inloop (Daadkracht In Monniken-
huizen) ICC Bosniak, Sperwerstraat 57. Gezellig met 
wijkgenoten een kopje koffie 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) Sportcen-
trum Valkenhuizen
19.00-20.00 Squash (Wijkclub) Sportcentrum Valken-
huizen
19.30-21.00 Sportuurtje, 55+. (Wijkclub) MFC De We-
tering 

Donderdag
  9.00-12.00 Vrije inloop Met koffie, thee en...? (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 Koffie Kaffee (De Beijer)
Let op: 26 december is Het Koffie Kaffee gesloten
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) 
19.30-21.00 Wijkatelier Geitenkamp (Wijkclub) MFC 
De Wetering. Vanaf 9 januari (zie elders op deze pagina)

Zaterdag
10.00-16.00 Het Koffie Kaffee (De Beijer). 
3 januari: Nieuwjaar op Zinderende Zaterdag met olie-
bollen

Wekelijks in de wijk

HANDIGE WIJKNUMMERS
Gemeente Arnhem :
0900-1809 (voor vragen en klachten m.b.t. de openbare ruimte) 
088-2260000 (voor informatie en hulp op het gebied van 
(jeugd)zorg, welzijn, werk en inkomen)

Politie : 0900-8844

SITA : 026-4460490 (voor vragen over grof tuin- en snoeiafval) 

MFC De Wetering : 026-3772020

SWOA : 026-3772025

Bewonersoverleg Geitenkamp, (Nieuw) Monnikenhuizen 
en Arnhemse Allee. Contactpersoon Rob Klingen :
r.klingen@rijnstad.nl

Winkelbus : 06-16994057
(di, do, za: 10.00-12.00 en 14.00-16.00)

Vertrouwenspersonen Huiselijk Geweld :
06-16717596

Stichting Thuiszorg Midden-Gelderland :
026-3762000

Jongerencentrum De Sperwer : 026-4456603

Gildenhuis60 : 026-3510735

2Switch (inzameling textiel) : 0900-0205

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

Bridgen in Monnikenhuizen
In Monnikenhuizen is sinds enige tijd de mogelijk-
heid om te bridgen. Iedere donderdagmidddag van 
13.00 tot 16.15 kunnen liefhebbers dit kaartspel spe-
len in de ontmoetingsruimte ‘De Burcht’ van De Drie 
Gasthuizen aan de Rosendaalsweg. De groep bestaat 
inmiddels uit 24 personen, maar er kunnen er nog 
meer bij. Het is tevens mogelijk om bridge-lessen en 
opfristrainingen te volgen. Om de kosten te dekken 
wordt een bijdrage gevraagd van €25,00 per jaar.  

U kunt natuurlijk eerst een aantal keren meedoen om de 
sfeer te proeven. Heeft u zin om mee te bridgen? 
U kunt zich aanmelden per mail: theocootje@gmail.com 
Bellen kan ook: 026 702 4664. 

Dinsdag 13 januari
19.30-20.30 Workshop Gezond gewicht zonder lijnen 
(Action In Mind) Gildenhuis60. Leer eenvoudig de juiste 
keuzes te maken om een gezond gewicht te bereiken. Gratis. 
Aanmelden: r.knijnenburg@actioninmind. (lees ook het 
artikel elders in deze krant)

Woensdag 14 januari
 9.30-10.30 Workshop Gezond gewicht zonder lijnen  
(Action In Mind) Gildenhuis60. (zie 13 januari)

Kerstspecial in De Beijer 
Zaterdag 20 december wordt in De Beijer een vrolijke 
kerstspecial georganiseerd. Om 12.00 uur start onder leiding 
van dirigente en zangdocente José Brands een kerstliederen 
sing-in. Leuke kerstnummers, zoals Christmastide, Deck 
the halls en Silverbells worden 2 of 3-stemmig geoefend, 
afhankelijk van het aantal aanwezige deelnemers. 
13.00 uur wordt de sing-in afgesloten met een mini-concert. 
Luisteraars zijn welkom! (de toegang is gratis)

Daarna zullen er o.a. zelfgemaakte kaarsen van Weerlicht, 
het nodige kerstgroen en huisgemaakte glühwein te koop 
zijn. En er kunnen kerstballen gehaakt worden! 
Breien mag ook, natuurlijk…
Zaterdag 20 december
12.00-15.00 Kerstspecial (De Beijer).

Donderdag 18 december
10.00-12.00 De Stamtafel (Vitale Verbindingen) De Beijer. 
Wijkbewoners ontmoeten elkaar en gaan onder het genot 
van koffie of thee in ontspannen sfeer met elkaar in gesprek 
aan de hand van een thema. Thema: Zorg in de buurt
Kosten €2,00

Donderdag 15 januari
19.30 Filmavond (De Beijer). Start film om 19.45 uur:
O brother, where art thou? (met o.a. George Clooney) 
Entree €3,00
19.30-20.30 Workshop Gezond gewicht zonder lijnen 
(Action In Mind) Gildenhuis60. (zie 13 januari)

Zaterdag 24 januari
12.00-15.00 Rommelmarkt/Brocante (De Beijer). 

Donderdag 29 januari
10.00-12.00 De Stamtafel (Vitale Verbindingen) De Beijer. 
Wijkbewoners ontmoeten elkaar en gaan onder het genot 
van koffie of thee in ontspannen sfeer met elkaar in gesprek 
aan de hand van een thema. Kosten €2,00
19.30 Filmavond (De Beijer). Start film om 19.45 uur:
What’s eating Gilbert Grape? (met o.a. Johnny Depp) 
Entree €3,00

Donderdag 25 december
Kerstmaaltijd Samen Eten (locatie hangt af van het aantal 
deelnemers en wordt net als de 
tijd waarop het plaatsvindt later  
per mail bekend gemaakt). 
Voor buurtbewoners, omdat sa-
men eten met kerst gezellig is. 
Kosten €2,50 Aanmelden vóór 
21 december via: eten@alpha80.nl of 06-11091183

Zaterdag 3 januari
17.30-20.30 Samen Eten (MFC) American Party.  Maan-
delijkse buurtmaaltijd voor bewoners van de Geitenkamp, 
Monnikenhuizen, Paasberg en Arnhemse Allee. Omdat sa-
men eten en elkaar ontmoeten gezellig is. Gratis!
Aanmelden via eten@alpha80.nl of 06-11091183

Zaterdag 20 december
13.00-15.00 Pompoenveldje aanleggen (Het Groente Gilde) 
Playground de Rommelkist.  De grond omspitten en een 
hekje maken, en volgend jaar wellicht de grootste pompoen 
van Arnhem. Voor alle leeftijden. Na afloop koffie, thee of 
warme choclademelk.



Winterregeling voor groene container
Vanaf december wordt de 
groene minicontainer min-
der vaak geleegd. Het is 
namelijk gebleken dat in de 
winterperiode de groene 
minicontainer minder vaak 
wordt aangeboden. 
Logisch, want er is ook min-
der groen afval uit bijvoor-
beeld de tuin. Daarom wordt 
in deze periode de groene 
minicontainer nog maar één 
keer in de 4 weken geleegd. 
Vanaf maart 2015 wordt de 
minicontainer weer iedere 2 
weken geleegd.

Bekijk uw afval ophaaldagen digitaal
Wilt u weten wanneer uw minicontainers voor GFT of        
papier worden geleegd? En wanneer plastic of textiel wordt 
opgehaald? Alle afval ophaaldagen voor 2015, die gelden 
voor uw adres, kunt u heel gemakkelijk via de digitale afval-
wijzer opvragen. Kijk daarvoor op:

www.arnhem.nl/afvalwijzer.

Het enige wat u hoeft te doen is uw postcode en huisnummer
invullen. Er verschijnt dan een maandkalender met daarin 
alle ophaalgegevens die op uw huisadres van toepassing 
zijn. Het totale jaaroverzicht van de afvalwijzer kunt u 
downloaden (PDF) en uitprinten. Ook kunt u de ophaalge-
gevens koppelen met de agenda van uw mobiel of computer. 
Kies hiervoor de data die u wilt koppelen en na het down-
loaden worden de ophaaldata in uw eigen agenda geplaatst. 

Heeft u geen internet of heeft u geen mogelijkheid om de 
digitale afvalwijzer te raadplegen, dan kunt u bellen naar:
SITA servicelijn, telefoon 026- 4460490.

U kunt dit nummer ook bellen voor vragen of klachten over 
afvalinzameling.

Het        van uw wijk!

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

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 Bakfi ets (Rijnstad). De Vlindertuin
15.30-16.30 Basketball, 4+ (Wijkclub i.s.m. Arnhem 
Eagles) MFC De Wetering. €1,00 voor niet-leden.
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 Bakfi ets (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
14.45-16.15 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
15.30-16.45 Circuslessen, 4-9 jaar (Circus Op De Bult)  
De Ommezwaai, Reigerstraat 11
15.30-17.00 Beeball, 6-12 jaar, (Wijkclub i.s.m. Arnhem 
Rhinos) Arnhem Rhinos Valkenhuizen
16.45-18.00 Circuslessen, 9-14jaar (Circus Op De Bult)  
De Ommezwaai, Reigerstraat 11

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

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

Winterregeling voor groene container

Bekijk uw afval ophaaldagen digitaal
Wilt u weten wanneer uw minicontainers voor GFT of        
papier worden geleegd? En wanneer plastic of textiel wordt 
opgehaald? Alle afval ophaaldagen voor 2015, die gelden 
voor uw adres, kunt u heel gemakkelijk via de digitale afval-
wijzer opvragen. Kijk daarvoor op:

www.arnhem.nl/afvalwijzer.

Het enige wat u hoeft te doen is uw postcode en huisnummer
invullen. Er verschijnt dan een maandkalender met daarin 
alle ophaalgegevens die op uw huisadres van toepassing 
zijn. Het totale jaaroverzicht van de afvalwijzer kunt u 
downloaden (PDF) en uitprinten. Ook kunt u de ophaalge-
gevens koppelen met de agenda van uw mobiel of computer. 
Kies hiervoor de data die u wilt koppelen en na het down-
loaden worden de ophaaldata in uw eigen agenda geplaatst. 

Heeft u geen internet of heeft u geen mogelijkheid om de 

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

buiten spreekuurtijd bereikbaar via:

Arnout Kemp (buurtbeheerder Vivare)
Tel.: 06 15948903

E-mail: a.kemp@vivare.nl

Daan Roozenboom (gebiedsbeheerder Portaal)
Tel.: 06 53940007

E-mail: daan.roozenboom@portaal.nl

Ophaaldatum plastic

maandag 29 december

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 .

Bezorgers gezocht!
Vele handen maken licht werk. Dit motto gaat zeker 
op voor de bezorging van Op De Hoogte. 

Vele vrijwilligers zetten zich  iedere 6 weken weer in om te 
zorgen dat U deze krant ontvangt. Sommigen lopen een gro-
te route, anderen hebben een tiental adressen op de bezorg-
lijst. Samen zorgen ze ervoor dat de ruim 4000 woningen 
in de wijken Geitenkamp, (Nieuw) Monnikenhuizen,    
Arnhemse Allee en Groene Treden een wijkkrant in de bus 
ontvangen.

Reservelijst
We zijn echter wel op zoek naar meer bezorgers. In de eerste 
plaats omdat sommige vrijwilligers stoppen, of dit op korte 
termijn gaan doen. Maar ook omdat we een reservelijst wil-
len opstellen. Door ziekte of andere omstandigheden komen 
de vaste bezorgers niet altijd aan het bezorgen toe. Met het 
opstellen van een reservelijst willen we dit opvangen. 
Vrijwilligers die zich hiervoor opgeven kunnen incidenteel 
benaderd worden om een route van een vaste bezorger over 
te nemen in het geval deze verhinderd is. En ook hier geldt: 
vele handen maken licht werk. Want als er veel mensen op 
de reservelijst staan, hoeft de inspanning niet hoog te zijn.

De verspreiding van Op De Hoogte vindt plaats in jongeren-
centrum De Sperwer. Voel je ervoor om mee te helpen aan 
het verspreiden van de wijkkrant, dan kun je tijdens ope-
ningstijden daar binnenlopen voor meer informatie of om je 
op te geven. Bellen of mailen kan natuurlijk ook:

Jongerencentrum De Sperwer, telefoon 026-4456603

E-mail: bezorgingodh@geitenkampnet.nl

SWOA zoekt met spoed chauffeurs
SWOA is op zoek naar vrijwilligers die met hun eigen auto 
de bezoekers van de dagbesteding op willen halen en ‘s mid-
dags weer thuis willen brengen .Hiervoor krijgt u een onkos-
tenvergoeding. 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 werkdagen via 
MFC De Wetering/SWOA, Bonte Wetering 89 
op telefoonnummer:  026-377 2027.

SWOA hoopt u welkom te mogen heten binnen het team!



Ken uw straatnaam: over tiendpalen, weteringen en aanleg
Een kleine straat tussen de lange Zaslaan en de erg lange 
Sperwerstraat: de Tiendweg. Het woord tiend komt van 
tiende en dat was het deel dat door boeren afgedragen 
moest worden ten behoeve van de armenzorg, het levenson-
derhoud van parochiepriesters en de instandhouding van de 
kerken. Ieder kreeg een derde deel. Het was een vorm van 
belasting. Reeds in de bijbel werd melding gemaakt van 
dezen tienden. In Europa werd deze belasting ingevoerd ten 
tijde van Pepijn III (714-768), de vader van Karel de Grote.

Er waren diverse varian-
ten, zoals de vruchttiende 
voor gewassen, de vlees- of 
bloedtiende voor de veeteelt, 
de grote of grove tiend voor 
graanproducten en de kleine 
of smalle tiend voor groen-
ten als peulvruchten, wortels 
en knollen. Een deel van de 
oogst werd in natura afge-
dragen en het inningsgebied 
was zorgvuldig afgebakend 
met zg. tiendpalen. Later 
werden de tiendenproducten 
vervangen door geld. Op 1 
januari 1909 verviel in Ne-
derland de tiendplichtigheid.
De tiendgerechtigden wer-

den door de regering schadeloos gesteld; de tiendplichti-
gen werden belast met een 30-jarige rente op hun grond: de 
tiendrente. In o.a. Duitsland bestaat nog steeds tiendbelas-
ting, indien men lid is van een kerk en dit kenbaar maakt 
aan de belastingdienst. Dit heet Kirchensteuer.

Bonte Wetering is de naam van een veld, dat ooit zo heette. 
Een wetering is een afwateringskanaal, iets groter dan een
sloot. In 1159 werd het woord al gebruikt. Het is afgeleid 
van wateringe en dat woord komt weer van (af)wateren.
De klankwisseling (van a naar e) is afgeleid van het woord 
water. De gegraven watergang was bedoeld voor afwate-
ring van een (meestal) veengebied en tevens de plaats waar 
men het vee kon drenken.

Bont betekent veelkleurig en zo werden oorspronkelijk de 
zwarte stiksels op witte kerkelijke gewaden genoemd. Aan-
vankelijk waren dit stippels, later ook vlekken en strepen.
Bonte en gemêleerde huiden van dieren werden in 1271 al 
bont genoemd, meerkleurig dus. Op de plaats van de Bonte 
Wetering lag dus ooit een brede sloot met een gevarieerd 
(veelkleurig) natuurgebied eromheen. Omstreeks 100 werd 
in Ouderkerk aan de Amstel begonnen met de afgraving 
van de Boerenwetering en de gracht met die naam is nu 
nog in Amsterdam te vinden. In de provincie Zuid Holland 
liggen enkele dorpen, waar de naam wetering ook in voor-
komt: Oude Wetering, Nieuwe Wetering, Rijpwetering. Uit 
deze laatste plaats is de beroemde wielrenner Joop Zoete-
melk afkomstig. Nieuwe Wetering is een lintvormig dorp, 
waar geen winkels zijn, er is geen kerk en zelfs geen kruis-
punt. Kleiner dan de Geitenkamp dus!

Er zijn ook waterlopen, die Nieuwe Wetering heten. De 
dichtstbijzijnde voor Arnhemmers is die tussen Nijmegen 
en Appeltern, gegraven in 3121, 17 km lang en dwars door 
Wijchen heenlopend. Er zijn nieuwe en oude weteringen, 
maar de Bonte Wetering is uniek.

Als we wetering vergelijken met een sloot, dan kunnen we 
aan de Bonte Wetering oude koeien uit de sloot halen, van 
de wal in de sloot raken en misschien wel in zeven sloten 
tegelijk lopen.

Bij de Nieuwe Aanleg wordt op de site van de gemeente 
vermeld: een nieuw gedeelte van de stad in de wijk Gei-
tenkamp. De naam is dus nergens van afgeleid; gewoon 
verzonnen voor een nieuwe straat. Voor nieuw kunnen we 
ook fris, kersvers, modern, jong, recent, origineel en ver-
rassend in de plaats zetten. En aanleg komt natuurlijk van 
aanleggen, een woord dat oorspronkelijk gebruikt werd om 
aan te duiden dat iets tegen iets anders aangelegd werd, bij 
voorbeeld schepen aan de kade. Maar aanleggen betekent 
ook bouwen, uitvoeren, iets ondernemen. 

Het woord werd al in de 15e eeuw gebruikt. Het zelfstan-
dig naamwoord aanleg kan vervangen worden door bv. be-
gaafdheid, talent, gevoel, handigheid, bouw, installatie en 
een ander woord voor plantsoen kan ook aanleg zijn.
Als je aan de Nieuwe Aanleg woont, zou je dus ook als grap 
kunnen zeggen: ik woon aan de originele begaafdheid, aan 
de verrassende installatie of aan het kersverse talent. Ver-
zin de combinaties zelf! En dan kunnen we ook nog een 
verband of een verzameling aanleggen....
Woon je aan, in of op de Tiendweg, aan, in of op de Bonte 
Wetering, aan, in of op de Nieuwe Aanleg? Alle manieren 
zijn goed. Wat zegt u altijd?

Deze drie straten zijn de laatste op de Geitenkamp, waar-
van de namen nader bekeken worden in Op de Hoogte. Ook 
de namen van de Arnhemse Allee en Monnikenhuizen 
kwamen al aan de beurt. In volgende edities zullen straat-
namen in de wijken Nieuw Monnikenhuizen de De Groene 
Treden onder de loep genomen worden.

• Restaurant ‘De Nieuwe Aanleg’ te Almen

• Tiendpaal te Brachterwald 
(Limburg)

Een gezond gewicht zonder te lijnen
We krijgen via de media zo veel informatie over eten (wat is goed of slecht?). Weet u nog 
welke keuzes u het beste kunt maken? Roos Knijnenburg wil u leren hoe u die keuzes een-
voudig kunt maken. Op 13, 14 en 15 januari 2015 geeft ze drie maal een gratis workshop 
Gezond gewicht zonder lijnen in Gildenhuis60 aan het Schuttersbergplein.

Roos Knijnenburg geeft trai-
ningen en coaching op het 
gebied van vitaliteit. Haar 
eigen ervaringen vormden 
de basis van haar onderne-
ming Action in Mind.
‘Lang geleden kampte ik net 
als velen met overgewicht 
en futloosheid. Ik wilde niet 
meer lijnen, want ik wist 
dat dit een averechts effect 
heeft. Ik werd geraakt door 
iemand die altijd fit was en 
lekker gezond eten maakte. 
Dat voorbeeld ben ik gaan 
volgen, met succes!’

Roos werd enthousiast en 
ging zich meer verdiepen: 
‘Ik wilde mensen gaan hel-
pen met wat ik inmiddels 
ervaren had. Daar is gede-
gen kennis voor nodig, dus 
ben ik weer gaan studeren. 
Jarenlang heb ik met plezier 
trainingen gegeven en men-
sen gecoacht in zelfontwik-
keling. Die ervaring deel ik 
nu met de kennis die ik heb 
als gewichtsconsulent, advi-
seur overgangsklachten en 
adviseur/trainer vitaliteit.’
Roos werkt voor bedrijven, 
adviseert het management 
en begeleidt medewerkers 
naar een blijvend gezond 
gewicht. Ook werkt ze met 
particuliere cliënten.

‘Ik werk vanuit mijn prak-
tijk aan huis, aan de Baken-
bergseweg 11-3. Maar ook 
bij u thuis als u dat prettig 
vindt, of in een ruimte die ik 
in de wijk huur.’ 
Voor wijkbewoners wil ze 
een gratis workshop geven 
in Gildenhuis60 (Schutters-
bergplein 60). ‘Om kennis te 
maken en uit te leggen wat ik 
kan betekenen voor mensen 
met vragen over gezond ge-
wicht, gezond eten en meer 

vitaliteit. Ik geef alvast tips 
en na afloop is er ruim tijd 
voor vragen.’
De workshops zijn 13 en 15 
januari van 19.30-20.30 
uur en 14 januari van 9.30-
10.30 uur. Neem gerust de 
kleintjes mee, als u anders 
niet kunt komen.

Meldt u aan voor één 
van de workshops via: 
r.knijnenburg@
actioninmind.com

• Roos Knijnenburg bij haar woning

It’s a Ladies Night...
Overal hingen posters en op het marktplein hing een banner. Er zou een Ladies Night 
plaatsvinden in De Beijer. Anne Hänni (grafisch ontwerper), Elly Elshof (fotografe), 
Ineke Visscher (winkelier) en Jeannette Sanders (Reiki-therapeute) organiseerden deze 
avond alleen voor vrouwen voor de eerste keer en er kwamen 150 vrouwen een kijkje 
nemen die avond. Onze verslaggeefster ging erop af.

‘Wanneer ik op donderdag 
30 oktober aankom bij ´De 
Beijeŕ  staat er een vuur-
korf te branden. De gast-
vrouw staat klaar met een 
hapje en een drankje en 
de ingang is versierd met 
groen-roze pompons. 
Samen met mijn buurvrouw 
heb ik besloten om een 
avondje uit te gaan zonder 
mannen én in een locatie 
om de hoek!

Er is ruimte om te zitten en 
er klinkt live muziek, maar 
er zijn vooral heel veel 
kraampjes met vrouwelijke 
ondernemers die allerhan-
de producten en diensten 
aanbieden. 
We eten iets, we drinken 
iets, kijken naar de siera-
den, de bloemen, de ero-
tische artikelen, proberen 
een stukje zeep, kopen 
havermout, drukken een 

gedichtje af en doen mee 
aan een proefles Perfect 
Pilates. 

We zien dat er dames wor-
den opgemaakt en pikken 
nog even een fotoshoot 
mee. Helaas zijn de plekken 
voor een massage al bezet, 
maar ik hoop dat er een 
volgende editie komt, zodat 
ik nog iets uitgebreider kan 
ontspannen.’

• Een  beknopt overzicht van de geslaagde ‘Ladies Night’ in de Beijer

• Wetering bij Hernen, tussen Nijmegen en Appeltern



Hallo, ik ben Nosaiba.

Het leukste van afgelopen jaar vond ik de modeshow.
Toen gingen we de kleren ontwerpen.
Toen ging Pam de kleren maken.
We hebben een generale repetitie geoefend.
We hebben onze haren gekleurd
We hebben onszelf gemake-upt 
en de stoelen klaargezet.
We hebben dat in MFC De Wetering gedaan

Groetjes, Noisaba

Het leukste wat ik het afgelopen jaar heb meege-
maakt was met turnen. Ik heb heel erg geoefend voor 
de turnwedstrijd van zaterdag 22 november. Het was 
voor mij een belangrijke wedstrijd.

De wedstrijd was wel moeilijk. Ik heb de vloer-, brug-, 
sprong- en balkoefening gedaan. En ik ben wel derde 
geworden. Mijn turnjuf was heel blij voor mij omdat 
ik derde geworden ben. Mijn ouders en mijn familie 
ook. Het was heel leuk en ik was zelf ook heel erg blij.

Senna (9 jaar).

Nieuwe redactieleden gezocht
Vanaf deze editie is er weer een kinderpagina, die 
door kinderen uit de wijk gemaakt wordt. 
Nosaiba, Senne, Romana, Nedzmija en Nicole 
geven antwoord op de vraag ‘Wat vond jij het 
leukste van afgelopen jaar en wat zijn je wensen 
voor volgend jaar?’  Op hun eigen wijze gaven ze 
hier invulling aan.

Misschien denk jij nu wel ‘daar wil ik ook bij’.           
Geef je dan op voor de Kids Nieuws Redactie.

Schrijf op een briefje waarom jij vindt dat je in de 
kinderredactie thuis hoort. Zet hierop je naam, 
leeftijd, adres en telefoonnummer (wel even aan 
je ouders vragen) en lever dit in vóór 15 januari 
in bij:  MFC De Wetering, Bonte Wetering 89.

KIDS NIEUWS REDACTIE

• Noisaba en Romana lopen de modeshow

• Nicole laat zien wat zij het leukste vond

Gruwelen tijdens Halloween-parade door de wijk
Als je op vrijdagavond 31 
oktober vroeg in de avond 
het plein bij jongerencen-
trum De Sperwer opliep, 
moest je oppassen dat je 
niet schrok van hetgeen je te 
zien kreeg. Vampiers, zom-
bies, levende lijken, heksen, 
geesten en talloze andere 
lugubere creaturen maak-
ten zich op om de jaarlijkse 
Halloween-optocht door de 
wijk te lopen.

Vanuit de Sperwer was een 
ruim twee uur durende route 
uitgezet. Op verschillende 
plaatsen in de wijk was een 
griezelig tafereel neerge-
zet, waar de veelal jeugdige 
deelnemers soms met angst 
en beven doorheen moesten. 
Playground de Rommelkist 
was omgetoverd tot een 
waar spookterrein, compleet 
met mist. Het spookdool-
hoof dat er was opgebouwd, 

was voor de allerjongsten 
nog een klein bruggetje te 
ver. De vriendelijke trol die 
bij de uitgang van het dool-
hof stond te wachten, stelde 
de deelnemers niet direct 
gerust. Het reusachtige spin-
nenweb deed dat evenmin.
Op andere locaties was het 
ook niet altijd even veilig. 
Regelmatig joegen zombies, 
vampiers of doodgravers op 
in toepasselijke sfeer inge-
richte plekken de groepjes 
deelnemers de stuipen op 
het lijf.

Gelukkig was niet alles even 
eng en was er voor de kin-
deren ook nog veel leuks te 
beleven. Bij Snackbar de 
Saks werden de kinderen ge-
trakteerd op snoep. Met een 
aantal buurtbewoners was 
afgesproken dat kinderen 
daar mochten aanbellen om 
snoepgoed op te halen. Het 
leuke hierbij is dat sommige 
wijkbewoners ongevraagd 
klaarstonden met lekker-
nijen voor de kinderen. En 
de enkele wijkbewoner die 
overvallen werd door aan-
bellende kinderen, was te 
verbaasd om de kinderen 
nee te verkopen.

Hoewel het voor enkele van 
de allerjongsten soms net iets 
te eng was, hebben de mees-
ten, waaronder de meelo-
pende volwassenen, een leu-
ke, enigszins bloedstollende 
avond gehad. • Snoepen in de Saks • Een enigszins uitzonderlijke bruiloft



Warm welkom voor Sinterklaas en zijn pieterbazen
Het was koud, de dag dat Sinter-
klaas met zijn pieten in de wijk 
Geitenkamp aankwam. Dit ver-
hinderde echter niet dat de goed-
heiligman een warm welkom te 
beurt viel. Bij MFC De Wetering, 
waar hij aan zijn tocht door de 
wijk begon, stond een grote groep 
kinderen met hun ouders te wach-
ten om de sint toe te zwaaien en 
te feliciteren met zijn (toen nog) 
aanstaande verjaardag. Ook tij-
dens zijn tocht door de wijk werd 
Sinterklaas enthousiast begroet.

Ook de speciale tent 
voor Sinterklaas op het 
Marktplein stond in de 
belangstelling. In af-
wachting van de Sint 
vermaakten de pieten de 
kinderen met dansjes.

Traditiegetrouw bracht de 
Sint na afloop ook nog een 
bezoek aan de winkeliers 
op het marktplein. De 
marktlieden werden daar-
bij niet vergeten.

Het Sinterklaasfeest werd mogelijk gemaakt door de Winkeliersvereniging   
Geitenkamp, Playground de Rommelkist en Kinderwerk Rijnstad. 
Meer foto’s zijn te vinden op Facebook via Facebook/Sinterklaas  (community)
Met vriendelijke dank aan Theo van Welie



Scoutinggroep Aerendheem
In de wijk Arnhemse Allee is scoutinggroep Aerendheem 
actief. Aerendheem is de oudste groep van Arnhem. In 
1911 werd de de vereniging opgericht onder de naam Arn-
hemse Pad Verkenners. De scouts hadden een clubhuis 
in het centrum, maar dat is in de Tweede  Wereldoorlog 
door bombardementen vernietigd. Na de oorlog, in 1948 
kregen ze een gebouw aan 
de rand van Arnhem toege-
wezen. Sinds 1993 draagt de 
vereniging als gevolg van fu-
sies een nieuwe naam: Scou-
tinggroep Aerendheem. De 
groep heeft veel toegewijde 
en enthousiaste leden. Bin-
nen de scoutinggroep zijn 
er diverse activiteiten voor 
de verschillende leeftijden.

Ben je tussen de 5 en 7 jaar oud, dan kom je bij de Bevers. 
De Bevers doen spelletjes, gaan knutselen, verkleden 
zich, bouwen hutten, gaan naar het bos en doen speur-
tochten. Vanaf 7 tot 11 jaar oud kom je bij de Welpen 
terecht. De Welpen doen spellen in het bos, knutselen, 
koken (bijvoorbeeld broodjes boven het vuur), en doen 
wat ingewikkelder speurtochten. Eenmaal per jaar gaan 
de Welpen op kamp.
De volgende groep zijn de Scouts. Als je bij de Scouts 
komt, ben je inmiddels 11 jaar oud en kun je al meer zelf-
standig doen. Je wordt gestimuleerd om samen te werken. 
De Scouts hebben wekelijks een afwisselend programma. 
Zo bouw je bijvoorbeeld hindernisbanen (die je natuurlijk 
zelf gaat uitproberen), stook je vuurtjes, ga je zelf leren 
koken en nog veel meer spannende dingen. Net als de 
Welpen gaan ook de Scouts elk jaar op kamp. 
De laatste groep , de Explorers, is voor jongeren tussen 
de 15 en 18 jaar die het leuk vinden om samen gezellige 
dingen te doen, hun eigen programma kunnen maken en 
kampen willen organiseren.

Ben jij actief  en sociaal en lijkt het je leuk om eens bij de 
scouting te komen kijken? 
Neem dan contact op met Aerendheem, telefoonnummer: 
06-14536781 (of 06-55958261).
Je kunt ook op zaterdagmiddag langs komen bij de blok-
hut aan de Lindestraat 26 (langs de A12 in Arnhemse Al-
lee) van 12.00-14.00 uur voor de Bevers en van 14.00-
16.30 uur voor de overige groepen. De contributie 
bedraagt  €10,00 per maand. 
Ouders in het bezit van een Gelrepas kunnen de contri-
butie terugvragen.

Kijk voor meer informatie op www.aerendheem.nl

Circus op de bult verrast met optreden in Schouwburg Arnhem
Midden in de herfstvakantie waren de kinderen van Circus op de bult hard aan het werk, ze hadden een afspraak in 
Schouwburg Arnhem. Hevige regenbuien trotserend werden op 21 oktober de auto’s uitgeladen: loopballen, eenwie-
lers, diabolo’s, grondzeil, acrobatiek-matten, spandoek (en nog veel meer) kregen een plek in de Kleine Zaal.

Na het uitladen van alle 
spullen werden kinderen en 
begeleiders op sleeptouw ge-
nomen door Femke Droog, 
medewerkster Marketing 
van de Schouwburg. Er kon 
even op het grote toneel van 
de Grote Zaal worden geke-
ken, waar op dat moment de 
belichting voor een voorstel-
ling werd gesteld. De hele 
groep mocht zelfs mee naar 
de krochten van het gebouw, 
in de orkestbak: de merk-
waardige ruimte onder het 
toneel waar soms een groot 
klassiek orkest plaatsneemt 
om operasterren boven hun 
hoofden live te begeleiden.

In de Kleine Zaal was het 
tijd om zelf in actie te ko-
men: Dagmar, Jana, Joshua, 
Mariame, Midas, Shakira, 
Amber, Abigail, Noraly, 
Nicha, Anne en Yasmine 
maakten zich klaar voor hun 
optreden. Na een laatste re-
petitie verstopten alle kinde-
ren en volwassenen zich tot-
dat het niets vermoedende 
publiek van die middag bin-
nenkwam: een groep vrij-
willigers uit buurtcentrum 
De Nieuwe Hommel. Ook zij 
kregen een rondleiding door 
de schouwburg maar wisten 
niet welke verrassing hun 
te wachten stond. Opeens 
klonk er muziek en kwamen 

de kinderen van Circus op 
de bult te voorschijn om hun 
kunsten te vertonen.
Ook voor de jonge artiesten 
was er een verrassing: in het 
publiek zat Arlette Hanson, 
directeur van het professi-
onele Wintercircus Martin 
Hanson. Na haar applaus 
voor de inspanningen en 
prestaties van de kinderen 
vertelde ze ten overstaan 
van alle aanwezigen over 
haar werk, over het leven 
van circusartiesten en over 

het maken van circusvoor-
stellingen.  Alle kinderen 
kregen het prachtige affiche 
mee dat bij Griezelig goed 
hoort, de gloednieuwe cir-
custheatervoorstelling die 
op 29 december in de 
Schouwburg te zien is. De 
kinderen van Circus op de 
bult zitten dan zeker in het pu-
bliek, nét als de vrijwilligers 
van uit De Nieuwe Hommel. 

In 2015 viert Circus op de 
bult haar eerste lustrum en 

in het kader daarvan organi-
seert leidster Ilse Beers aller-
lei leuke activiteiten (finan-
cieel mogelijk gemaakt door 
bijdragen van Portaal en 
AkzoNobel). Het bezoek aan 
Schouwburg Arnhem was 
daar onderdeel van. Hier-
mee werd een link gelegd 
naar professioneel circus 
en andere podiumkunsten. 

• In de Kleine Zaal van de schouwburg kwam het beweeglijke spel tot zijn recht

Tekst en foto:
Alice Pereboom

• Knutselen in de blokhut

Kinderen ruimen de wijk op
Van begin oktober tot half november hebben groep 7 van de Julianaschool en groep 6,7,8 van de Vlindertuin geza-
menlijk meegedaan aan het project Wonen doe je zo.  Dit project is een initiatief van de Arnhemse woningcorporaties 
Vivare, Portaal en Volkshuisvesting en werd uitgevoerd door Carolijn Leisink van Theatergroep Cactus.

De leerlingen gingen tijdens 
het project door middel van 
creatieve opdrachten aan de 
slag met het thema wonen.  
Zij bogen zich over vra-
gen als Wanneer woon je 
ergens prettig?, Hoe kun 
je het gezellig, schoon en 
mooi houden? en Wie wer-
ken hier allemaal aan mee? 
Verschillende gastdocenten 
kwamen uitleg geven. 

In de tweede week van het 
project waren er twee me-
dewerkers van Portaal en 
Vivare te gast. De kinderen 
hebben de ‘gastdocenten’ 
vragen gesteld en zijn samen 
de wijk in gegaan. Zij heb-
ben gezien wat er allemaal 
wordt gedaan om de wijk 
mooier te maken, bijvoor-
beeld door verlichting, met 
kunst of door tuinacties.

In de laatste week van ok-
tober heeft de groep samen 
met Mike Hoose van het 
Kinderwijkteam de wijk 
schoon gemaakt. Woont u 
in de Geitenkamp? Dan zult 
u vast gemerkt hebben dat 
deze twee scholen samen 
35 kilo afval hebben opge-
haald! En dat in een tijd van 
slechts 25 minuten per klas! 

Om het project af te sluiten 
hebben de deelnemers tijdens 
de laatste bijeenkomst  voor 
de andere groepen en de ou-
ders een theaterpresentatie  
gehouden. Hierin lieten ze 
korte theaterscènes over wo-
nen zien. Het optreden van 
de leerlingen van de Vlin-
dertuin was ook te zien bij 
Kamp&Geit als onderdeel 
van de kinderkunstroute op 
14 november.

Het einde van het project 
bleek niet het einde te zijn 
van de schoonmaakactivi-
teiten. Een groot deel van de 
groep bleek  door het project 
enthousiast geworden om de 
wijk mooi te houden. Onder 
leiding van Mike Hoose van 
het Kinderwijkteam gaan 
deze kinderen nu iedere 
donderdag na schooltijd de 
wijk in om het zwerfafval 
op te ruimen.

• De leerlingen van de twee scholen met het verzamelde afval
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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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Op De Hoogte wordt mogelijk gemaakt dankzij financiële ondersteuning van het Bewonersoverleg.

De ‘Op De Hoogte’ - quiz

1.  Hoeveel voorstellingen zijn er door alle spelers van Kamp en Geit in totaal vertoond aan het publiek?

2.  Waar werd het vrijwilligersfeest voor de vrijwilligers van de Geitenkamp gehouden?

3. Wat is het beroep van gemeenteraadslid Paulien Lunter?

4. Wat kun je leren bij het Wijkatelier Geitenkamp, dat op 9 januari in MFC De Wetering van start gaat?

5. Welke Geitenkampse organisatie was genomineerd voor de Arnhemse stadsprijs voor Vrijwilligers?

6. Wie voerde in Europa de tiendbelasting in?

7. Wat was het leukste dat Senna (9 jaar) dit jaar heeft meegemaakt?

8. Hoelang bestaat de scoutinggroep Aerendheem onder deze naam?

9. Welke acteur speelde in 1993 een verstandelijk gehandicapte jongen?

10. Waar bevond zich tijdens Halloween het spookdoolhof?

Een quiz in de krant... 10 vragen over artikelen in deze krant, 10 antwoorden die in deze krant te vinden zijn. Bij iedere antwoordmogelijkheid staat een letter. 
Met de letters die bij de goede antwoorden staan, kun je een woord vormen. Stuur ons dit woord op en win een boekenbon t.w.v. €10,00 (zie onder)

(L)  60 (E) 70 (R) 80 (B) 90

(Q)  MFC De Wetering (F)  De Beijer (M)  De Tapperij (C)  J.C. De Sperwer

(D)  Huisarts (R)  Diëtiste (N)  Verpleegkundige (G)  Tandartsassistente

(J)  Maken van een selfi e (U)  Restylen van kleine meubelen (Z)  Maken van een tatoeage (T)  Alle antwoorden zijn juist

(K)  Het Activeringsteam (B)  Kinderwerk Rijnstad (H)  Circus Op de Bult (O)  Samen Eten

(Y)  Karel de Grote (W)  Mark Rutte (P)  Napoleon (A)  Pepijn III

(X)  Hoogte 80-loop (P)  Turnwedstrijd (S)  Modeshow (V)  Kinderwijkteam

(I)  Meer dan 20 jaar (T)  Meer dan 50 jaar (F)  Meer dan 75 jaar (B)  Meer dan 100 jaar

(T)  John Turturro (L)  Johnny Depp (E)  Leonardo DiCaprio (H)  George Clooney

(P)  Snackbar de Saks (G)  Playground de Rommelkist (R)  JC De Sperwer (U)  De Grenspost

Win een boekenbon t.w.v. €10,00
(beschikbaar gesteld door De Poort Boek & Bureau)

De 10 goede antwoorden leveren 10 letters op. In de juiste volgorde vormen 
deze letters samen een woord, begrip of naam. Maak kans op een boekenbon 
en stuur het gevonden woord per mail op naar redactie@geitenkampnet.nl 
of lever het antwoord in bij De Poort Boek en Bureau, Geitenkamp 12, onder 
vermelding van ‘Op De Hoogte Quiz’. Vergeet niet uw naam, adres en tele-
foonnummer te vermelden. Uit de goede inzenders zal een winnaar getrokken 
worden. Inzenden of inleveren vóór 14 januari 2015. 

De redactie van 
Op De Hoogte 
wenst U
fi jne feestdagen


