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Met vele aanbiedingen

Een eetcafé, een versmarkt en moestuinen
Groep wijkbewoners steunt toekomstplan voor school bij Hoogte 80

De gemeente Arnhem wil 
de school aan de Bechtlaan 
(onderaan Hoogte 80) verko-
pen. De school is sinds 2010 
niet meer in gebruik, maar 
wordt tijdelijk verhuurd aan 
kunstenaars. De vraagprijs 
is nog onbekend, maar een 
grote groep wijkbewoners 
weet wat er moet gebeuren. 
Het gebouw moet blijven 
bestaan en er mogen géén 
woningen gebouwd worden.
De bewoners steunen een 
plan voor de school met de 
naam Nectar. ‘Die naam 
staat voor natuur, educatie, 
cultuur en toerisme in Arn-
hem’, zegt initiatiefnemer 
Rob Chevallier. ‘Dat bete-
kent onder andere: moestui-
nen voor wijkbewoners aan 
de voorkant van de school. 

En in het bestaande gebouw 
een eetcafé/restaurant en 
een versmarkt. Daar kunnen 
dan de geteelde groenten 
verkocht worden.’  
Chevallier, die als beheerder 
in de school woont, kreeg 
veel bijval voor zijn project-
plan. ‘Nectar sluit naadloos 
aan op het coalitieakkoord 
van de gemeente en het city 
marketing plan. Het past in 
het streven naar burgerpar-

ticpatie en het brengt meer 
leven in de woonwijken.’
Een architect en een pro-
jectontwikkelaar werkten 
de toekomstvisie van Nectar 
verder uit. Zij denken aan een 
energiezuinig pand met zon-
nepanelen die ook voor om-
wonenden stroom leveren.
In het gebouw komen units 
die verhuurd kunnen wor-
den voor ca. 10 euro per 
vierkante meter. Huurders 
kunnen bedrijven zijn, maar 
ook kunstenaars met een 
bedrijf en een kleine ate-
lierwoning. Het schoolge-
bouw blijft bestaan en krijgt 
met de nieuwe functies een 
meerwaarde voor de wijken. 

Maar ook andere Arnhem-
mers en toeristen profi teren 
van Nectar. Want er komt 
een restaurant met terras in 
dit stadspark. En dat is een 
mooi rustpunt na een na-
tuurwandeling en een kijkje 
vanaf het uitzichtpunt. 

Of de Nectar-groep het pand 
en de grond kan kopen is 
nog onzeker. De groep wil 
in ieder geval op korte ter-
mijn overleggen met de ge-
meente Arnhem. Alle hulp 
is welkom. Wie Nectar wil 
steunen en ideeën heeft om 
dit plan te kunnen realiseren 
kan zich aanmelden via de 
website.

• Zo kan de voorzijde van het schoolgebouw mét moestuinen er uit zien in het plan van ‘Nectar’

website: http//www.robchevallier.com/nectar.html
 nectar.hoogte80@gmail.com

• Rob Chevallier

Veel belangstelling voor kindervoorstelling De Fluiterij
De voorstelling die muziekdocente Margreet Dijkman van 
De Fluiterij op zaterdag 7 februari met een aantal Geiten-
kampse kinderen gaf in De Beijer, trok veel mensen naar 
het pand aan de Willem Beijerstraat. Meer dan 40 mensen, 
waaronder veel kinderen, waren getuige van de reprise van 
het optreden dat eerder tijdens Kamp en Geit werd gehouden.

De Geitenkampse jongeren gaven al fl uitend, trommelend, 
dansend en zingend een betoverende voorstelling te zien.
Het door Margreet zelf bedachte verhaal oogstte veel be-
wondering van de aanwezige kinderen en volwassenen. 
Voor Margreet en haar leerlingen was het een geslaagde her-
halingsoefening van de voorstelling. 

Het H80-festival komt er weer aan. Lees verder in de krant 
wat de plannen voor dit jaar zijn.

Wijkkrant voor Geitenkamp, (Nieuw-)Monnikenhuizen, Arnhemse Allee en Groene Treden
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New kid in town

Iets meer dan een jaar geleden had ik nog nooit van de 
Geitenkamp gehoord. Ik woonde in Bennekom, het dorp 
bij Ede dat al lang geen dorp meer is. En hoewel het niet 
ver van Arnhem ligt, is er een wereld van verschil tussen 
daar en hier.

Het leren kennen van de Geitenkamp liep synchroon met 
het leren kennen van mijn vriendin. Zij woont al een aan-
tal jaar op de Geitenkamp en is eraan verknocht. Tijdens 
onze eerste voorzichtige stapjes op het liefdespad, leerde 
ik de wijk kennen. En al snel viel ik voor zowel haar als 
de wijk. Omdat ik niet schrik van een beetje impulsivi-
teit duurde het niet lang voor ik op zoek ging naar een 
droomhuis in de Geitenkamp.

Wat maakt de Geitenkamp dan zo leuk voor een geboren 
en getogen Veluwse dorpeling? Daar heb ik veel over 
nagedacht en het is niet zo een-twee-drie te zeggen. Ik 
denk dat je wel een beetje een avontuurlijke dorpeling 
moet zijn. Zo eentje die er niet voor terugschrikt om zijn 
rugzak te pakken en om zich heen te kijken.

En als je dan om je heen kijkt op de Geitenkamp, dan zie 
je alle aspecten van het leven samengepakt in deze archi-
tectonisch bijzondere wijk. Hoe zou ik als nieuwkomer 
de Geitenkamp opsommen? Snelle auto’s en langzame 
schuifelaars, ratelende klinkers en zoevend asfalt. Er 
zijn stille wateren en spraakmakers, hoogvliegers en zie-
len aan lagere wal. Je vindt er het gemeentegroen en de 
wietplantage, de ecologische verantwoording en de vette 
snack. De Geitenkamp is een gevarieerde wijk waar ik 
wijkbewoners soms op hoor kankeren maar tegelijkertijd 
durven ze er heel trots op te zijn.

Dat is waar ik op viel. De wijk én de mensen. Voor ie-
mand die uit een slapend en behoudend dorp als Benne-
kom komt, is het een voorrecht om hier te wonen. Want 
wat er misschien ook aan mankeert, het is toevallig wel 
de Geitenkamp!

(column)
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Buurtmoestuin Geitenkamp inrichten
Het Groente Gilde is al enige tijd actief in de wijk. Op het 
terrein van Playground de Rommelkist is er ruimte gecre-
eerd waar een aantal vrijwilligers enthousiast bezig zijn met 
de inrichting van een buurtmoestuin. De bakken staan er al 
een tijdje, en er is zelfs al een oogst  van heerlijke veldsla 
geweest. Ook zijn er al pompoenveldjes gemaakt. Maar  de 
buurtmoestuin is nog niet helemaal klaar. Daarom wil Het 
Groente Gilde iedereen, jong en oud, oproepen om te ko-
men helpen. Gezamenlijk worden er dan hekjes rondom de 
pompoenveldjes gemaakt, een kruidenbak aangelegd, palen 
geschilderd en een mooi pad langs de verschillende bakken 
aangelegd. Er is niet veel gereedschap, dus als het kan, neem 
dan je eigen klusspullen mee.Een hamer, accu boor, schroevendraaier en kwast zijn van 
harte welkom. En kom natuurlijk in je kluskleding.

Waar: Playground de Rommelkist, Fazantenweg 2a
Wanneer: zaterdag 21 maart 13.30-16.00
Aanmelden via: groentegilde@gmail.com

Vrijwilligers aan de slag met NL Doet!
Op 21 maart wordt de nationale vrijwilligersactie NL Doet gehouden. Overal in het 
land vinden activiteiten plaats, waarbij de helpende hand van vrijwilligers gewenst is. 
Ook in de Geitenkamp worden een aantal activiteiten uitgevoerd. Hiervoor worden 
nog vrijwilligers gezocht. 
Wij zetten de mogelijkheden op een rijtje.

Opknappen tuinen Geitenkamp
Ieder jaar gaat de Vrijwillige Thuishulp met een team vrijwilligers en wijkbewoners van 
de Geitenkamp tuinen in de wijk opknappen. Dit doen ze bij mensen die hier zelf niet toe in 
staat zijn en geen financiele middelen hebben om iemand in 
te huren. Door het opknappen van de tuinen wordt de wijk 
leefbaarder. De bewoners hebben zelf weer een opgeknapte 
tuin maar ook de wijkbewoners kunnen hiervan genieten. 
Het opknappen van de tuinen brengt bewoners, vrijwilligers 
en andere wijkbewoners met elkaar in contact en mensen in 
de wijk leren elkaar beter kennen. 

Praktische hulp door vrijwilligers
Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp Arnhem biedt praktische hulp in en om het huis aan 
mensen die sommige klussen niet zelf meer kunnen. Wanneer u geen financiële middelen 
heeft om een professionele klusjesman in te huren en u heeft niemand om u heen die u ermee 
kan helpen, dan kunt u een beroep doen op de vrijwilligers van Mantelzorg en Vrijwillige 
Thuishulp Arnhem.
U kunt denken aan het ophangen van een lamp, een plankje ophangen maar ook het in el-
kaar zetten van een kast. Ook als u een afspraak bij een arts of ziekenhuis en geen vervoer 
heeft,  kunt u een beroep doen op de vrijwillige hulp. Bij wat grotere klussen (bijvoorbeeld 
het sauzen van een kamer) is het een voorwaarde dat de klus noodzakelijk is en komt er 
eerst een vrijwilliger langs om te kijken wat er moet gebeuren en of wij u kunnen helpen. De 
materialen die nodig zijn worden niet door ons aangeschaft maar door de hulpvrager zelf.
Voor meer informatie kunt u elke werkdag tussen 9.00u en 12.00u bellen met :
026-3703540. U kunt ook de website bezoeken: www.mvtarnhem.nl 

Terrein rond gebouw scouting verfraaien
Scoutingclub Aerendheem combineert het nuttige met het 
aangename. Zij roepen vrijwilligers op om mee te helpen het 
terrein rondom hun gebouw aan de Lindestraat op te knap-
pen.Dit willen ze doen door heggen te plaatsen, bomen te 
planten en onkruid te verwijderen. Het resultaat moet dan 
leiden tot een fraaie, groene leefomgeving.

Waar: MFC De Wetering (verzamelen), Bonte Wetering 89
Wanneer: zaterdag 21 maart 10.00-17.00
Aanmelden via: n.gaafar@mvtarnhem.nl

Waar: Bij de Blokhut van Scouting Aerendheem, 
Lindenstraat 26

Wanneer: zaterdag 21 maart 12.00-17.00
Aanmelden via: penningmeester@aerendheem.nl

Scheiden van afval loont de moeite
In de vorige editie hebben we u verteld waarom het gescheiden inzamelen van oud papier en 
plastic belangrijk is. Deze keer hebben we het over klein chemisch afval,  glas en restafval.

Klein Chemisch Afval, 
vaak afgekort als KCA, is af-
val waar schadelijke stoffen 
inzitten, zoals kwik, lood, 
asbest, organische oplos-
middelen, dioxines en cad-
mium. Als het samen met 
het overige afval wordt 
verbrand, veroorzaken deze 
stoffen luchtvervuiling en 
komen gevaarlijke stoffen in 
de verbrandingsresten van 
de afvalverbrandingsinstal-
laties terecht. Het storten 
van dit afval kan de bodem 
en het grondwater vervuilen. 
Wanneer u KCA apart inle-
vert, voorkomt u vervuiling. 
Gescheiden inzameling is 
ook nodig voor de veilig-
heid van vuilnismannen. Zo 
wordt voorkomen dat zij in 
aanraking komen met ge-
vaarlijke, bijtende stoffen. 
Bovendien kunnen uit een 
deel van het KCA grondstof-
fen worden teruggewonnen 
voor hergebruik.
Niet herbruikbaar chemisch 
afval gaat naar speciale ver-
brandingsovens. De zeer 
hoge temperatuur vernietigt 
de schadelijke stoffen en rei-
nigingsinstallaties zuiveren 
de afvalgassen die daarbij 
vrijkomen. Wanneer ook 
verbranding niet mogelijk is, 
wordt het veilig opgeslagen 
op enkele speciaal daarvoor 
ingerichte stortplaatsen in 
Nederland.

Batterijen horen bij het 
KCA, maar door gescheiden 
inzameling kunnen waar-
devolle stoffen gerecycled 
worden. Bewaar batterijen 
apart van het overige KCA 
om vervuiling van batterijen 
te voorkomen.

Glas is een veelgebruikt 
verpakkingsmateriaal. Het 
geeft geen smaak af en laat 
helder zien wat je koopt. Bo-
vendien kan het eindeloos 
hergebruikt worden zonder 
verlies van kwaliteit. Het 
gebruik van glasscherven 
voor het maken van nieuw 
glas levert een energiebe-
sparing op van 15 procent. 
In nieuw verpakkingsglas 
wordt gemiddeld 60 % oud 
glas (scherven) verwerkt, en 
dat bespaart grondstoffen.
Kleurscheiding in de glas-
bak levert milieuwinst op. 
Als glas goed op kleur is 
gescheiden, kan van de glas-
scherven zuiver wit (door-
schijnend), groen of bruin 
glas gemaakt worden. Van 
een mengsel, ook wel bont 
glas genoemd, kan alleen 
groen of bruin glas gemaakt 
worden. 

Alleen verpakkingsglas 
hoort thuis in de glasbak. 
Andere glassoorten, zoals 
vensterglas en drinkglazen 
hebben een andere samen-
stelling en mogen niet in de 
glasbak. Vensterglas kunt 
u inleveren als bouw- en 
sloopafval: vensterglas. Al 
het overige glaswerk hoort 
bij het restafval. Ook dek-
sels en doppen horen niet 
thuis in de glasbak. 

Restafval wordt in de af-
valverbrandingsinstallatie 
(AVI) verbrand. Dit levert 
energie op, die o.a. gebruikt 
wordt om elektriciteit op te 
wekken. Uit de restanten 
worden eerst waardevolle 
materialen gehaald, zoals 
metalen, de rest wordt deels 
weer hergebruikt bij de aan-
leg van wegen.
Soms vindt eerst de naschei-
ding van het afval plaats. 
Het doel hiervan is om het 
verbrandingsproces beter te 
laten verlopen en om kosten 
te drukken: IJzer wordt eruit 
gehaald met magneten en 
gaat naar de staalindustrie. 
Zand, glas en steen wordt 
met verschillende soorten 
zeven eruit gehaald, zodat 
ze kunnen worden toegepast 
in de weg- en waterbouw.

Voor meer informatie kijk op 
www.afvalscheidingswijzer.nl

Adverteren in Op De Hoogte?

Neem contact op!

advertenties@geitenkampnet.nl
GEITENKAMP 51 6823 HD       TEL:  026- 2134705

Voor al uw dierbenodigdheden

gaat u naar

Burgemeester Kaiser bij herdenking
Op maandag 13 april wordt voor de 5e keer de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst gehou-
den. Evenals vorig jaar zal burgemeester Herman Kaiser hierbij aanwezig zijn

De herdenking, die ge-
houden wordt ter herin-
nering aan de slachtoffers 
van het bombardement 
op de Geitenkamp tijdens 
de Tweede Wereldoorlog, 
begint om 15.00 in park La-
rikshof, bij het monument 
Kring der Herinnering. De 
inmiddels 95-jarige Marinus 
van der Ende wordt opge-
haald met een authentieke 
legerwagen en getuigen van 
de dramatische gebeurtenis-
sen die hij zelf op 13 april 
1945 heeft meegemaakt. 
Kinderen van diverse scho-
len zullen bij dit eerste lus-
trum aanwezig zijn.

De organisatie is in handen 
van de Stichting Herdenking 
Geitenkamp. • Burgemeester Kaiser en Marinus van der Ende



Wij leveren uw 
       kant-en-klare 
                stamppotten!
  Kom kijken in onze winkel

GRATIS PARKEREN OP HET MARKTPLEIN

Paard-en ruitershop Marijke: oude liefde roest niet
Bijna 40 jaar geleden viel Marijke Bonouvrie van een paard en brak haar rug. De angst voor paarden zat 
er goed in en bovendien moest zij gaan leven van een uitkering. Toen haar dochter op 9-jarige leeftijd gek 
van deze edele dieren bleek, liet Marijke langzaam aan haar angst varen en pakte haar oude liefde weer op.

Na de eerste pony kwam er 
een tweede en inmiddels 
staan er in een weiland bij 
het Rijnstate-ziekenhuis ze-
ven paarden van Marijke. 
Drie dames zorgen voor de 
dieren; de mest wordt door 
een mannelijke vrijwilliger 
verplaatst naar de volkstui-
nen in de buurt. De tuinders 
zijn daar erg blij mee. 
‘s Ochtends vroeg worden 
de beesten gevoederd en 
vervolgens naar de weide 
gebracht. Daarna gaat Ma-
rijke naar haar winkel op het 
Geitenkampse Marktplein.

Een winkel met paardenarti-
kelen in deze wijk, waar niet 
heel veel mensen wonen, die 
zich een paard of paardrij-
den kunnen veroorloven? 
‘Ja’ , zegt Marijke, ‘ik zie 
het wel zitten hier. Ik heb 
een leuke erfenis gekregen 
en wilde met het geld een 
nieuwe uitdaging aangaan. 
Aangezien er in Arnhem 
geen zaken meer zijn, waar 
specifi eke paardenproduc-
ten verkocht worden, heb ik 
besloten dit winkeltje te hu-
ren van woningbouwvereni-
ging Portaal en mijn eigen 
zaak te beginnen.

Ik verkoop onder andere 
halsters, zadels en zadel-
dekken, stijgbeugels, singels 
(een brede band om de buik 
om het zadel op de plaats te 
houden) voor de paarden en 
uiteraard kleding, schoeisel 
en caps voor de paarden-
liefhebbers. Een voordeel 
is, dat mensen gemakkelijk 
kunnen parkeren voor mijn 
winkel; geen gesjouw dus 
als er zwaardere spullen 
ingeladen moeten worden. 

Ik maak reclame via Markt-
plaats en via Facebook 
en bij diverse maneges in 
Arnhem en omgeving lig-
gen folders van mijn nieuwe 
winkel. 
Op woensdagmiddag van 
15.00 tot 16.00 uur worden 
er in de kelder van mijn 
pand theorielessen gegeven 
door een paardeninstruc-
trice. Het staat iedereen vrij 
eens een kijkje te komen ne-
men bij deze lessen.’

De winkel van de 60-jarige 
Marijke is dinsdag t/m vrij-
dag geopend van 10.00 tot 
16.30 uur en zaterdags van 
10.00-17.00 uur. Ook  daar 
is iedereen welkom voor een 
koopje én voor een praatje. 

De redactie van Op de Hoog-
te wenst Marijke veel succes 
toe met deze verrijking van 
het Marktplein. Wij hopen 
dat zij niet op het verkeerde 
paard heeft gewed!

zie ook:
www.paard-ruitershop.nl

• Marijke Bonouvrie in haar nieuwe zaak aan het marktplein

Plantjes voor de boomspiegel en opening Groente Gilde tijdens de Groendag
Op zaterdag 18 april vindt er een Groendag plaats in de wijk Geitenkamp. 
Op deze dag worden ook de moestuinen offi ciëel geopend door het Groente Gilde.

De Groendag is een initiatief 
van Het Koffi eKaffee, in sa-
menwerking met Zorgboer-
derij Tokhok en Het Groente 
Gilde. Tijdens deze dag is er 
van 12.00 tot 15.00 een stek-
jes- en plantjesmarkt in De 
Beijer, waarbij stekjes, tuin- 
en kamerplanten gekocht, 
verkocht of geruild kunnen 
worden. Zorgboerderij Tok-
hok zal hierbij aanwezig zijn
met onder andere dahlia 
knollen, tomatenplantjes en 
verse eieren van de eigen 
boerderij. 
Daarnaast worden er - mits 
er voldoende aanbod is - ook 
planten aangeboden aan 
mensen die een boomspie-
gel onderhouden of willen 
onderhouden. Mensen met 
tuinen worden bij deze ge-
vraagd om (stekken van) 
planten te doneren voor de 
boomspiegelhouders in de 
wijk. 

Behalve de stekjes- en 
plantjesmarkt is er ook de 
gelegenheid om alvast een 
voorproefje te krijgen van 
de Hoogte 80-parade.
In de Beijer worden ook de 
workshops gehouden voor 
de parade met als thema Bo-
men op de bult. Het voorlo-
pige resultaat hiervan is op 
de Groendag te bekijken.

Na afl oop van de plantjes-
markt verplaatst het decor 
van de Groendag zich naar 
Playground de Rommelkist.
Daar worden om 15.15 de 
moestuinen offi ciëel ge-
opend. Het Groente Gilde 
heeft enige tijd geleden de 
moestuinbakken gemaakt. 
Er is al een oogst geweest 
en onlangs zijn er pompoe-
nen gezaaid. In de volgende 
editie komen we uitgebreid 
terug op de plannen van Het 
Groente Gilde.

De Beijer is alweer een jaar 
actief in de wijk, en is nog 
in volle ontwikkeling. Sinds 
maart is Het Koffi e Kaffe 
ook op maandag geopend 
en worden er van 14.30 uur 
tot 17.30 uur wekelijks leuke 
activiteiten (spelletjes, ap-
pelmoes maken) georgani-
seerd om met jong en oud 
een leuke middag door te 
brengen. Maar er is meer. 

Ook vanaf maart is er de 
mogelijkheid om vooraf-
gaand aan de fi lmavond op 
donderdag een maaltijd te 
nuttigen in de Beijer. Zo kun 
je met een volle buik lekker 
naar de fi lm kijken. De kos-
ten voor de maaltijd bedra-
gen €4,50. Aanmelden op de 
donderdag van de fi lmavond 
vóór 12.00 via hetkoffi ekaf-
fee@gmail.com.

• Gesine Lange

Gastvrouwen/heren gezocht
MFC De Wetering gaat binnenkort samenwerken met een 
groep vrijwillige gastheren en gastvrouwen. Zij komen te 
werken aan de onlangs geplaatste balie in de hal van het 
MFC. U bent als vrijwilliger het eerste aanspreekpunt voor 
bezoekers aan het gebouw, u geeft informatie en helpt waar 
nodig bij facilitaire werkzaamheden in het gebouw. U werkt 
in een team met  andere gastvrouwen/heren en krijgt hierbij 
professionele ondersteuning.
Bent u dus op zoek naar een leuke uitdaging, 
waarbij sociale contacten kunnen worden op-
gedaan? Wilt u werken in een prettige werk-
omgeving? Reageer dan op deze oproep. Er wordt dan een 
afspraak met u gemaakt voor een nadere kennismaking. 
Mail uw reactie naar m.polman@wijkwerkpalet.nl

Eet Smakelijk in De Wetering
Op vrijdag 20 februari is het 
Activeringsteam begonnen met 
het verzorgen van een maaltijd 
in MFC De Wetering. Het is de 
bedoeling dat er iedere maand 
een gerecht uit een ander land 
gekookt gaat worden. Voor 
slechts €4,00 krijgt u een 3 gan-
gen-menu; kinderen kunnen 
mee eten voor € 3,00 (onder 
begeleiding van een volwassene). Eventuele bijzonderheden 
(allergieën e.d.) kunnen gemeld worden. De eerstvolgende 
maaltijd is op vrijdag 20 maart, van 17.30-19.30 uur.
Heeft u zin om samen met andere wijkbewoners een maal-
tijd te eten, geef u dan op vóór 19 maart aan de balie in MFC 
De Wetering, of via ATGKOKEN@hotmail.com.

Op 17 april is de volgende maaltijd. Ook hiervoor kan tot 
uiterlijk één dag vooraf worden opgegeven. 

Creatieve markt met eigen creaties
Op zaterdag 11 april wordt in De Beijer een grote Crea Bea 
Verkoop gehouden. (Crea Bea is de naam van de groep 
wijkbewoners die iedere dinsdagavond in De Beijer bij el-
kaar komen). De markt, die gehouden wordt van 12.00-15.00 
uur,  is bedoeld voor iedereen die zelfgemaakte creaties wil 
kopen of verkopen, variërend van schilderwerk tot zelfge-
maakte kleding, Maar ook sieraden, keramiek en gehaakte 
poppetjes behoren tot het aanbod. 

Wilt u zelf ook een tafel huren en uw zelfgemaakte creaties 
verkopen? Dat kan voor slechts €2,50. Meer informatie bij
De Poort,  info@depoortarnhem.nl, tel 026-4432483

Kort nieuws

Bloemschikken bij de bloemist
Op 24 maart en 26 maart 
geeft Gesine Lange van Het 
Gulden Bloemetje een cur-
sus Bloemschikken voor de 
Pasen. Dit doet zij in haar 
winkel aan het marktplein, 
van 19.30-21.30 uur. 
Er kunnen verschillende 
bloemstukken (naar voor-
beeld) gemaakt worden. De 
kosten zijn afhankelijk van 
het bloemstuk dat u gaat 
maken. Inschrijven kan in 
de bloemisterij.



Wekelijkse wijkactiviteiten

Studenten Rijn IJssel helpen ouderen met actieve en gezonde levensstijl
Sinds enige tijd is er op 
maandag en woensdag fi t-
ness te volgen voor 55+ aan 
de Beukenlaan 3.
Studenten hebben daar on-
der de vlag van Rijn IJssel 
leerbedrijf  CIOS Arnhem 
Fitness & Health opgericht. 
Het doel hiervan is om men-
sen te  helpen bij het bevor-
deren van een actieve en ge-
zonde levensstijl. 

Fitness is voor iedereen die 
graag wat meer in beweging 
wil komen. De studenten 
richten zich naast Rijn IJs-
sel medewerkers en andere 
doelgroepen in het bijzon-
der op de groep 55+ om met 
name de vitaliteit en kwali-
teit van leven te verbeteren.
Gezamenlijk wordt er naar 
persoonlijke doelen toege-
werkt. 

Na een intake om het stre-
ven in kaart te brengen en 
een aantal testen om de 
belastbaarheid te bepalen, 
wordt een persoonlijk trai-
nings- en beweegprogram-
ma gemaakt. Na 6 weken 
volgt een evaluatie om de 
voortgang bij te houden, ge-
boekte resultaten te meten 
en eventueel het programma 
aan te passen.

De trainingen worden ge-
houden van 19.00 tot 20.00 
uur. Naast de fi tnesstraining 
verzorgt CIOS Arnhem Fit-
ness & Health ook sport-
massages, buikspiertrainin-
gen, groepslessen etc.

Voor aanmelden en meer in-
formatie kunt u contact op-
nemen via:

 : fi tbeuk@gmail.com

Het        van uw wijk!

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

Schrijvers gezocht!

Heb jij interesse in wat er in de wijk gebeurt?

Wil je hier graag over schrijven?

Lijkt het je leuk om mee te werken aan de wijkkrant?

Meld je dan nu aan via

redactie@geitenkampnet.nl

Maandag 
  9.00-11.00 Speelmorgen (Rijnstad). MFC De Wetering 
Voor kleuters van 1,5 tot 2,5 jaar. €1,00 voor niet-leden.
Aanmelden bij Songül Gürses, tel. 06-46440591.
12.00-13.00 Open Eettafel (SWOA)
13.00-15.00 Biljarten (SWOA) De Duiventil, Konijnenweg
13.00-15.00 Computerinloop (SeniorWeb) MFC De Wete-
ring. Voor hulp bij technische problemen
14.30-17.30 Het Koffi e Kaffee (De Beijer)
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.
19:00-20:00 Fitness 55+ (CIOS Arnhem Fitness & Health)
Kosten: € 3,00 per training (10 rittenkaart €30,-)
Aanmelden  fi tbeuk@gmail.com
19.00-20.00 Samen Gezond Verder, 18 jr e.o. (Wijkclub) 
MFC De Wetering.

Dinsdag
  9.00-12.00 Creatieve ochtend. MFC De Wetering
  9.30-12.00 Het Activeringsteam. MFC De Wetering
  9.30-11.00 Multiculturele vrouwengroep (sport).
(Rijnstad) MFC De Wetering
 9.30-12.00 Computerinloop (SeniorWeb) MFC De Wete-
ring. Voor hulp bij softwarematige problemen
10.00-11.45 Zangkoor De Late Stem, repetitie. MFC De 
Wetering. Kosten € 9,00 per maand.
12.00-17.00 Biljarten (Rijnstad) 
13.30-16.00 Spreekuur Sociale Raadslieden
 (Rijnstad). MFC De Wetering. 
Tel: 026-3127999,  hulpverlening@rijnstad.nl
14.00-17.00 Inloop met vrijwilligers, 12 t/m 24 jr. (Rijn-
stad) Jongerencentrum De Sperwer. 
14.30-16.00 De Bakfi ets (Rijnstad). De Vlindertuin
15.30-16.30 Basketball, 4+ (Wijkclub i.s.m. Arnhem Ea-
gles) MFC De Wetering. €1,00 voor niet-leden.

15.30-17.00 Meidenclub, 7-10 jr. (Rijnstad) MFC De We-
tering.  Kosten € 1,00
19.00-20.00 Pilates, 18 jr e.o. (Wijkclub i.s.m. Budo Sport) 
MFC De Wetering
19.30-22.00 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
10.30-12.00 Koffi e-inloop (Daadkracht In Monnikenhui-
zen) ICC Bosniak, Sperwerstraat 57.
10.30-11.15 Bewegen met ouderen. 55+. (SWOA) 
12.00-13.00 Open Eettafel (SWOA) 
12.15-14.00 De Bakfi ets (Rijnstad). Park bij Witte School
14.00-16.00 Wijkinstuif, 4-12 jaar (Rijnstad) MFC De 
Wetering. Kosten € 1,00
14.00-17.00 Inloop De Sperwer, 12-24 jaar (Rijnstad) Jon-
gerencentrum De Sperwer
14.45-16.30 Bibliobus. Marktplein
15.00-17.00 Computerinloop. JC De Sperwer. Voor advies 
over en/of reparaties van uw pc.
16.00-17.00 Turnen, 4- 6 jaar (Wijkclub i.s.m. AAC 1899) 
MFC De Wetering. €1,00 voor niet-leden.
16.00-18.00 Kookclub (Rijnstad) JC De Sperwer. 10-24 
jaar. Opgeven vóór 14.30 uur. Kosten €2,00
17.00-18.00 Turnen, 6- 9 jaar (Wijkclub i.s.m. AAC 1899) 
MFC De Wetering. €1,00 voor niet-leden.
17.30-19.30 Sport- en speluitleen, 4-12 jaar (Rijnstad) 
Playground de Rommelkist
18.00-19.00 Turnen, 10 jaar en ouder (Wijkclub i.s.m. 
AAC 1899) MFC De Wetering. €1,00 voor niet-leden.
18.30-19.30 Yoga (Wijkclub i.s.m. Budosport) Sportcen-
trum Valkenhuizen
18.30-20.00 Girls Only, 10-16 jaar (Rijnstad)  De Sperwer.
Kosten €1,00
18.30-21.30 Soosavond, 12-24 jaar (Rijnstad) De Sperwer
19.00-20.00 Squash, 18 jr e.o. (Wijkclub) S.c.Valkenhuizen
19:00-20:00 Fitness 55+ (CIOS Arnhem Fitness & Health)
Kosten: € 3,00 per training (10 rittenkaart €30,-)
Aanmelden  fi tbeuk@gmail.com
19.30-20.30 Cursus Oosterse Buikdans (Yalili Belly-
dance). Ds. Bechtlaan 1. Cursus van 10 lessen, kosten per 
les €7,50  yalili.bellydance@gmail.com
19.30-21.00 Sportuurtje, 55+. (Wijkclub) De Wetering 

Donderdag
  9.00-12.00 Vrije inloop Met koffi e, thee en...? (SWOA)
  9.30-11.30 Babybabbels (Rijnstad) MFC De Wetering
Voor peuters van 0 tot 18 maanden. Kosten € 1,00

 babybabbels@rijnstad.nl

12.45-16.15 Bridge (Bridgeclub Arnhem-Monnikenhui-
zen) De Burcht, Drie Gasthuizen, Rosendaalseweg 485), 
tel. 026-7024664;  theocootje@gmail.com 
www.bridgeclub-arnhem-monnikenhuizen.nl
13.30-16.00 Sjoelen (SWOA) 
14.00-17.00 Inloop De Sperwer, 12-24 jaar (Rijnstad) Jon-
gerencentrum De Sperwer
15.30-16.30 Judo, 6-12 jaar (Wijkclub i.s.m. Budo Sport) 
MFC De Wetering 
15.45-17.00 Kids Bootcamp, 8-12 jaar (Wijkclub)       Play-
ground de Rommelkist
16.00-18.00 Kookclub (Rijnstad) JC De Sperwer. 10-24 
jaar. Opgeven vóór 14.30 uur. Kosten €2,00
16.30-17.30 Kids Dance, 4-7 jaar,(Wijkclub i.s.m. Budo  
Sport Arnhem)
17.30-18.30 Kids Dance, 8-12 jaar,(Wijkclub i.s.m. Budo  
Sport Arnhem)
18.30-21.30 Soosavond, 12-24 jaar (Rijnstad) De Sperwer

Vrijdag
10.00-14.00 Het Koffi e Kaffee (De Beijer)
12.00-13.00 Open Eettafel (SWOA) De Wetering
14.00-17.00 Inloop De Sperwer, 12-24 jaar (Rijnstad) Jon-
gerencentrum De Sperwer
15.30-16.30 Bibliobus. Sperwerstraat, tussen de Roeken-
straat en de Spechtstraat.
15.30-16.30 Sporty Instuif, 4-7 jaar (Wijkclub) MFC De 
Wetering
15.30-16.45 Circus op de bult, 4-9 jaar. De Ommezwaai, 
Reigerstraat 11. Kosten €2,50, met Gelrepas €0,25
15.30-17.00 Beeball, 6-12 jaar, (Wijkclub i.s.m. Arnhem 
Rhinos) Arnhem Rhinos Valkenhuizen
16.45-18.00 Circus op de bult, 9-14 jaar. De Ommezwaai, 
Reigerstraat 11.  Kosten €2,50, met Gelrepas €0,25
19.30-21.00 Wijkatelier Geitenkamp (Wijkclub) MFC De 
Wetering. Creatief aan de slag aan de hand van thema’s 
en technieken. Gratis voor leden Wijkclub;. €2,00 voor niet-
leden.  wijkatelier@wijkclubgeitenkamp.nl

Zaterdag
10.00-16.00 Het Koffi e Kaffee (De Beijer). Met iedere eer-
ste zaterdag van de maand Zinderende 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

wijzigingen of aanvullingen melden?
mail naar:

redactie@geitenkampnet.nl

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
 info@wijkclubgeitenkamp.nl



Agenda en informatie
Donderdag 12 maart
18.30-19.30 Maaltijd (De Beijer). Voorafgaand aan de film 
een lekkere maaltijd. Kosten €3,00. Opgeven vóór 12.00 uur.
19.30 Filmavond (De Beijer). Start film om 19.45 uur:
Meer info:  hetkoffiekaffee@gmail.com. Entree €3,00

Zaterdag 14 maart
14.00-16.00 Zang workshop olv Jose Brands. De Beijer.
Onder leiding van dirigente en zangcoach José Brands 
wordt een zang workshop gehouden. De workshop bestaat  
uit aandacht voor stemvorming, presentatie en het instude-
ren en samen zingen van bladmuziek. Dit laatste gebeurt, 
afhankelijk van het aantal deelnemers, meerstemmig. 
Op zaterdag 4 april wordt de ingestudeerde muziek ten       
gehore gebracht tijdens de Zinderende Zaterdag in de Beijer.  
Kosten €7,50; aanmelden tijdens het KoffieKaffee op        
vrijdag en zaterdag;   hetkoffiekaffee@gmail.com

Woensdag 18 maart
 vanaf 8.00 Provinciale Statenverkiezingen 2015
Hierbij worden de leden van de Provinciale Staten in Gelder-
land gekozen voor de periode 2015-2019 Deze verkiezingen 
hebben invloed op de landelijke politiek doordat de nieuw 
gekozen leden van de Provinciale Staten op 26 mei 2015 bij 
de Eerste Kamerverkiezingen 2015 de leden van de Eerste 
Kamer der Staten-Generaal kiezen. 
Vergeet niet om uw paspoort of identificatie én uw stempas 
mee te nemen. Op uw stempas staat waar u kunt stemmen.
Laat uw stem niet verloren gaan! Deelname gratis.

Vrijdag 20 maart
13.30 uur Grote bingo (SWOA) MFC De Wetering
17.30-19.30 Eet Smakelijk (Activeringsteam). MFC De 
Wetering. Maandelijkse maaltijd voor wijkbewoners.
Kosten €4,00; kinderen (onder begeleiding)  €3,00. 
Opgeven vóór 19 maart via ATGKOKEN@hotmail.com of 
aan de balie van MFC De Wetering.
 
Zaterdag 21 maart
12.00-15.00 Kledingmarkt (De Beijer). Kom kopen en neu-
zen, of zelf verkopen. Voor €3,50 kun je een tafel huren.
Opgeven:   hetkoffiekaffee@gmail.com

Diverse activiteiten in de wijk in het kader van de            
nationale vrijwillgersactie NL Doet. Zie ook het artikel 
op   pagina 2 voor een beschrijving van de activiteiten.

Maandag 23 maart
13.30-15.00 Spreekuur Op De Hoogte (Wijkkrant) MFC 
De Wetering. Voor vragen, ideeën, tips en opmerkingen met 
betrekking tot de wijkkrant.

Donderdag 26 maart
10.00-12.00 De Stamtafel (Vitale Verbindingen) De Beijer. 
Wijkbewoners ontmoeten elkaar en gaan onder het genot 
van een kop koffie of thee in ontspannen sfeer met elkaar in 
gesprek aan de hand van een thema. Kosten €2,00. 

 stamtafel2014@gmail.com
18.30-19.30 Maaltijd (De Beijer). Voorafgaand aan de film 
een lekkere maaltijd. Kosten €3,00. Opgeven vóór 12.00 uur.
19.30 Filmavond (De Beijer). Start film om 19.45 uur:
Meer info:  hetkoffiekaffee@gmail.com. Entree €3,00

Maandag 30 maart t/m zaterdag 4 april
Een nieuwe lente, een nieuw geluid
In het kader van de 4 Sei-
zoenen activiteiten staat 
de gehele week in het te-
ken van de lente -en paas-
activiteiten. Deze worden 
verzorgd door SWOA, 
Rijnstad en Sportbedrijf 
Arnhem. Natuurlijk kan 
ook de afsluitende maaltijd 
niet ontbreken.
Locatie: M = MFC De Wetering; S = Sperwer
Maadag 30 maart
9.30-11.00 Paasontbijt (M) Voor vaste bezoekers van De 
Speelmorgen
15.30-17.00 Tienerinloop (S) 10-14 jr, gratis
Dinsdag 31 maart
9.00-12.00 Creatieve activiteit (M) volwassenen €3,50
15.30-17.00 Meidenclub (M) 7-12 jaar; €1,00
15.30-17.00 Tienerinloop (M) 10-14 jr, gratis

Woensdag 1 april
14.00-16.00 Paasactiviteit (M) 4-12 jr, €1,00
16.00-18.30 Koken (S) Opgeven vóór 14.30. 10 jr. e.o., €2,00. 
18.30-20.00 Meidenclub (S) 10-16 jr, €1,00 
Donderdag 2 april
16.00-18.30 Koken (S) Opgeven vóór 14.30. 10 jr. e.o., €2,00. 
Vrijdag 3 april
13.00-15.00 Bingo (M) 55 jr e.o., €3,00
15.30-+/-18.30 Paasbuffet (M) jong en oud, €3,00
Zaterdag 4 april
14.00-16.00 Lente Sportinstuif (Rommelkist), 4-12 jr, gratis 

Vrijdag 3 april
19.00-22.30 Workshop Bomen op de bult (H80) De Beijer
Bomen knutselen voor de H80-parade. 
Opgeven wijk@h80festival.nl of tel. 06-24508573

Zaterdag 4 april
17.30-20.30 Samen Eten (MFC De Wetering) Maandelijkse 
buurtmaaltijd voor bewoners 
van de Geitenkamp, Monni-
kenhuizen, Paasberg en Arn-
hemse Allee. Omdat samen 
eten en elkaar ontmoeten ge-
zellig is.  
Kosten €2,50. Tel. 06-11091183   info@sameneten.net 

Zondag 5 april
11.00-14.30 Paasbrunch (Damesbakken) De Beijer. 
kosten €8,50. Opgeven  damesbakken@gmail.com 

Maandag 6 april
13.30-15.00 Spreekuur Op De Hoogte (Wijkkrant) MFC 
De Wetering. Voor vragen, ideeën, tips en opmerkingen met 
betrekking tot de wijkkrant.

Donderdag 9 april
18.30-19.30 Maaltijd (De Beijer). Voorafgaand aan de film 
een lekkere maaltijd. Kosten €3,00. Opgeven vóór 12.00 uur.
19.30 Filmavond (De Beijer). Start film om 19.45 uur:
Meer info:  hetkoffiekaffee@gmail.com. Entree €3,00

Vrijdag 10 april
13.30 uur Dubbeltjesbingo (SWOA) MFC De Wetering
19.00-22.30 Workshop Bomen op de bult (H80) De Beijer
Bomen knutselen voor de H80-parade. 
Opgeven wijk@h80festival.nl of tel. 06-24508573

Zaterdag 11 april
12.00-15.00 Crea Bea Verkoop (De Beijer). Voor iedereen 
die zelfgemaakte creaties wil (ver)kopen. Tafelhuur €2,50. 
Meer info?  026-4432483 of info@depoortarnhem.nl

Maandag 13 april
15.00-17.00 Herdenking oorlogsslachtoffers Geitenkamp 
(Stichting Herdenking Geitenkamp) Park Larikshof. Jaar-
lijkse herdenkingsbijeenkomst, in aanwezigheid van burge-
meester Kaiser, ter nagedachtenis aan de Geitenkampers die 
sneuvelden tijdens de bombardementen van 13 april 1945.

Dinsdag 14 april
 9.00-16.00 Tuinactiedag : blok: Schuttersbergweg, Konij-
nenweg, Dennenweg, Beukenlaan, Sperwerstraat.

Vrijdag 17 april
13.30 uur Grote bingo (SWOA) MFC De Wetering
17.30-19.30 Eet Smakelijk (Activeringsteam). MFC De 
Wetering. Maandelijkse maaltijd voor wijkbewoners.
Kosten €4,00; kinderen (onder begeleiding)  €3,00. 
Opgeven vóór 16 april via ATGKOKEN@hotmail.com of 
aan de balie van MFC De Wetering.
19.00-22.30 Workshop Bomen op de bult (H80) De Beijer
Bomen knutselen voor de H80-parade. 
Opgeven wijk@h80festival.nl of tel. 06-24508573

Zaterdag 18 april
12.00-15.00 Groendag, met plantjesmarkt (De Beijer). 
(lees ook het artikel op pag. 3) aansluitend: 
15.15 Opening Moestuinen door Het GroenteGilde 
(Playground de Rommelkist)

Opgeven activiteiten vóór 8 april 
redactie@geitenkampnet.nl

Ophaaldagen plastic

HET WIJK-ABC
Bewonersoverleg Geitenkamp, (Nieuw) Monnikenhui-
zen en Arnhemse Allee. Contactpersoon Rob Klingen :

 r.klingen@rijnstad.nl

De Beijer
Willem Beijerstraat 13,  hetkoffiekaffee@gmail.com

Gemeente Arnhem :
• Informatie en hulp op het gebied van (jeugd)zorg, wel-

zijn, werk en inkomen)  :  088-2260000
• Vragen, klachten m.b.t. de openbare ruimte : 0900-1809  

Gildenhuis60 : 
Schuttersbergplein 60, tel. 026-3510735

 info@gildenhuis60.nl

Het Groente Gilde :  groentegilde@gmail.com

Jongerencentrum De Sperwer : 
Sperwerstraat 149, tel. 026-4456603

Leefstijlcoach, Hayke van Valburg : 
026-377 5757,   hayke.van.valburg@arnhem.nl

Multi-Functioneel Centrum De Wetering : 
Bonte Wetering 89, tel. 026-3772020

Politie : 0900-8844
• spreekuur: maandag 9.00-12.00, MFC De Wetering

Portaal, gebiedsbeheerder Daan Roozenboom
06-53944007,  daan.roozenboom@portaal.nl
• spreekuur: woensdag 8.30-10.00, MFC De Wetering 

Samen Eten (maandelijkse buurtmaaltijd)
06-11091183,  info@sameneten.net

SITA  (voor vragen over grof-, tuin- en snoeiafval) : 026-4460490 
 
Sociale Raadslieden Rijnstad
Tel: 026-3127999.  hulpverlening@rijnstad.nl
• spreekuur: dinsdag 13.30-16.00, MFC De Wetering
• spreekuur: donderdag 9.00-10.30, MFC De Wetering 

De Stamtafel (buurtbewoners in gesprek onder leiding van 
ervaringsdeskundigen) :  stamtafel2014@gmail.com

SWOA : 026-3772025

(Stichting) Thuiszorg Midden-Gelderland :
026-3762000

2Switch (vragen en informatie over inzameling textiel en 
herbruikbare goederen) : 0900-0205

(Stichting) Het Vincentrum (inzameling goederen) :
Rosendaalseweg 758, tel. 026-3512783  
(di, do: 13.30-16.30; za 10.00-12.30)

Vivare, buurtbeheerder Arnout Kemp :
06-15948903,   a.kemp@vivare.nl
• spreekuur: woensdag 8.30-10.00, MFC De Wetering 

Volkshuisvesting Arnhem
026-3712712    : info@volkshuisvesting.nl

Winkelbus : 06-16994057
(dinsdag, donderdag, vrijdag: 10.00-16.00)

Zorgboerderij Tokhok : 
Beukenlaan 27,  06-44254212,  tokhok@live.nl

maandag 23 maart
maandag 20 april
Op www.arnhem.nl/afvalwijzer vindt u de 
ophaaldata van GFT, papier en karton, textiel 
en restafval. Glas kunt u deponeren in de daar-
voor bestemde glasbak .



Ken uw straatnaam: monniken en miljonairs
De Beukenlaan in het noorden, de Grensweg in het oosten, de Monnikensteeg in het wes-
ten en de Rozendaalseweg in het zuiden. Dat zijn in grote lijnen de namen van de straten, 
die de Geitenkamp afbakenen (inclusief Monnikenhuizen).

Aan de westelijke kant heb-
ben we de Monnikensteeg, 
die echter niet de grens van 
de Geitenkamp is, maar 
van Monnikenhuizen. 
Steeg lijkt geen toepasse-
lijke naam, want wij den-
ken daarbij vooral aan een 
nauw straatje. Maar steeg 
kan ook doorgang of door-
loop betekenen en dat lijkt 
meer van toepassing op 
deze doorgaande weg. De 
steeg is genoemd naar het 
klooster Monnikhuizen, 
dat in park Klarenbeek 
heeft gestaan. Het monu-
ment De Steenen Tafel is 
gebouwd met stenen uit het 
klooster en biedt uitzicht 
op de plek waar het kloos-
ter was gevestigd. Graaf 
Reinald II begon in 1342 
met bouwen van het kar-
tuizerklooster. Kartuizers 
zijn strenge kluizenaars 
en monniken, die achter 
gesloten kloostermuren le-
ven en voornamelijk bezig 
zijn met gebed en boete-
doening. Hun enige geza-
menlijke activiteiten zijn 
koordiensten en wandelin-
gen. Het klooster was de 
laatste rustplaats voor veel 
graven en gravinnen van 
Gelre. Het schijnt dat er een 
onderaards gangenstelsel 
is, waarvan de tunnels hele-
maal tot in het centrum van 
Arnhem lopen. De zusters 
van Maria van Bethaniën 
konden op deze manier in 

verboden contact komen 
met de kloosterlingen, on-
opgemerkt door de bur-
gerij. In 1886 kwam Park 
Klarenbeek in het bezit van 
de gemeente. De laatste ei-
genaar was baron Van Pal-
landt. 
In 1908 werd bij één van de 
uitgangen van het gangen-
stelsel (er zijn resten hiervan 
gevonden) Hotel Pension 
Monnikhuizen gebouwd. 
In dit gebouw werd in 1930 
de Buitenschool gevestigd, 
een school voor langdurig 
zieke kinderen (astma, 
tbc). Sinds een paar jaar 
wordt het gebouw gebruikt 
voor het verplegen van 
psychiatrische patiënten. 
Het gebouw is een Rijks-
monument, wat wil zeg-
gen dat het geclassificeerd 
is als een beschermd ge-
bouw van algemeen belang 
vanwege de schoonheid. 

Bij het Velperpoortstation  

begint de Rozendaalse-
straat, die vanaf de rotonde 
bij de Huyghenslaan Rozen- 
daalseweg gaat heten. 
Het zal een ieder duide-
lijk zijn, waarom deze 
doorgaande straat zo heet: 
omdat hij de verbinding 
vanuit Arnhem vormt met 
het 1500 inwoners tel-
lende Rozendaal. Deze 
gemeente is (op het vaste-
land) de kleinste en dunst 
bevolkte van Nederland; 
alleen Vlieland en Schier-
monnikoog hebben minder 
inwoners. Vóór 1933 was 
de naam Rosendaal, daarna 
werd het Rozendaal, wel-
licht om geen verwarring 
te zaaien met de Brabantse 
stad Roosendaal. Bekend 
is het laat Middeleeuwse 
Kasteel Rosendael met de 
beroemde bedriegertjes en 
de verrassende fonteinvloer 
met mozaïeken. De donjon 
(middeleeuwse woontoren) 
is 25 meter hoog en heeft 
een doorsnede van 16 me-
ter. Daarmee is de toren de 
grootste in zijn soort in Ne-
derland. Het kasteel staat 
in de top 100 van Unesco-
monumenten in ons land. 
Rozendaal behoort tot de 
zogenaamde ‘miljonairsge-
meenten’, wat wil zeggen 
dat er een bovengemiddeld 
aantal miljonairs wonen. 
Blaricum, Bloemendaal, 
Wassenaar en Laren waren 
in 2011 nummer 1, 2, 3 en 
4. Rozendaal stond toen op 
de vijfde plaats.

Berndsen Optiek Foto

Alle monturen voor

50%
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‘Voor de wijk, door de wijk’ uitgangspunt bij H80-festival 2015
De voorbereidingen voor de zevende editie van het Hoogte80-festival zijn in volle gang. Om de inwoners van de wijk Geitenkamp nog meer bij dit evenement te 
betrekken, is er speciaal voor de wijk een festivalcoördinator aangesteld: Françoise Braun. Ze is beeldend kunstenaar en woont sinds een jaar of vijf in Arnhem. 
We spreken haar over ambities omtrent het festival.

Bij ontvangst verontschul-
digt ze zich: overal ligt ge-
reedschap, planken, schil-
dergerei en opgestapelde 
meubels. ‘We zijn bezig met 
een verbouwing. Gelukkig is 
het einde in zicht en kan ik 
me focussen op iets nieuws.’ 
Daarmee geeft ze antwoord 
op de vraag waarom ze dit 
doet. ‘Ik heb nog niet veel 
tijd gehad om me met deze 
stad te verbinden. Ik heb een 
paar kunstprojecten gedaan, 
maar er valt nog veel te ont-
dekken. Dit is een mooie ge-
legenheid om iets te beteke-
nen voor cultureel Arnhem.’ 

Aan haar de taak om meer 
draagvlak te creëren bij de 
omwonenden van het festi-
val. ‘We gaan voorstellingen 
in de wijk programmeren, 
wandelingen uitzetten, loka-
le ondernemers polsen en er 
wordt gewerkt aan een pa-
rade als opening van het fes-
tival door de bewoners.’ En 
zo zijn er nog meer ideeën, 
waaronder de mogelijkheid 
om tijdens het festival bij 
iemand uit te wijk in diens 
achtertuin te kamperen.  
We zijn benieuwd hoe ze 
haar stempel op het festival 

gaat drukken. ‘Voor mij is 
het Hoogte 80 Festival qua 
sfeer ontspannen, verras-
send en informeel. Die sfeer 
moet ook in de wijk te voelen 
zijn. Kwalitatief goede en di-
verse voorstellingen, zodat 
het voor iedereen aantrek-
kelijk is. Voor de wijk, door 
de wijk,’ aldus Braun. Zij is 
pas echt tevreden als ook 
bewoners die normaal niets 
met cultuur hebben, even 
langskomen en een voorstel-
ling meepikken.

Om het gedeelte ‘door de 
wijk’ zo goed mogelijk in 
te vullen, worden voor een 
aantal activiteiten vrijwil-
ligers gezocht om mee te 
helpen. De jaarlijkse parade 
heeft dit jaar als thema bo-
men. Bos is een belangrijk 
onderdeel van de wijk, vele 
straten hebben er een link 
mee zoals de Weg achter het 
bos en de vele boomstraat-
namen. Hoogte80 is echter 
vrij kaal., dus gaat er een tij-
delijk bos komen. Hiervoor 
moeten er bomen gebouwd 
maar vooral aangekleed 
worden van allerlei soorten 
materialen. Hout, breien, 
plastic zakken, alles wat je 

maar kan bedenken, ma-
terialen die de bomen hun 
bladeren geven.  Op 3,10,17 
en 24 april worden met 
hulp van vrijwilligers in De 
Beijer de bomen in elkaar 
gezet. Tijdens de parade 
worden deze meegenomen. 
De opening van het festival 
geschiedt door de bomen op 
het terrein te ‘planten’.

Tijdens het festival zal er 
ook een wandelroute door de 
wijk georganiseerd worden, 
waarmee het bijzondere ka-
rakter van de wijk getoond 
wordt. Vanaf de bult, langs 
unieke locaties met mooie 
doorkijkjes, bijzondere plek-
ken en verassende ontmoe-
tingen in de wijk. Samen 
met bewoners, de mensen 
die het beste weten waar de 
mooi plekken zijn, wil de 
organisatie een wandelroute 
samenstellen van ongeveer 
20 minuten.  Wie een bijzon-
dere plek in de wijk weet, 
mee wil denken of gids wil 
zijn, kan zich melden bij de 
wijkcoördinator.

Bijna iedereen (jong en oud, 
arm en rijk) houdt van André 
Hazes. Ruim 10 jaar na zijn 
dood weet ‘Dré’ nog steeds 
veel mensen te beroeren en 
te verbinden. Tijdens het 
festival wordt een ode ge-
bracht aan de volkszanger. 
Muzikanten uit de wijk kun-
nen op de bult hun versies 
van (twee tot drie)liedjes van 
Hazes vertolken. Dat mag 
in de bekende uitvoering, 
maar ook rapmuziek, een 
koor of met een fanfare, een 
houseversie of een reggae-
uitvoering. Laat je fantasie 
en creativiteit de vrije loop! 

Wie durft zijn persoonlijke 
Hazes-vertolking tijdens het 
H80-festival te laten horen?

De laatse oproep voor vrij-
willigers is van praktische 
aard. De organisatie van 
het Hoogte80festival is in 
samenwerking met de ge-
meente druk aan het na-
denken hoe het parkeren in 
goede banen te leiden en 
de overlast voor omwonen-
den zo minimaal mogelijk 
te houden. Bezoekers word 
daarom zoveel mogelijk ge-
vraagd om met de bus of fiets 
naar het festival te komen. 

Om de mensen die toch met 
de auto komen op plekken te 
laten parkeren waar de over-
last minimaal is, worden 

vooraf de parkeerplaatsen 
bepaald. Daarom zijn de or-
ganisatoren vooral op zoek 
naar mensen met kennis van 
de wijk die willen helpen het 
verkeer te regelen.
Als je de straten op je duim 
kent en je het leuk vindt om 
het verkeer in goede banen 
te leiden, meld je dan snel 
aan. Wie liever de handjes 
laat wapperen tijdens de op- 
en afbouw van het festival, 
of andere talenten heeft, 

- van workshops geven tot 
het perfecte biertje tappen - 
kan zich ook aanmelden bij 
Françoise.

Aanmelden als vrijwilliger voor één van de vermelde
 activiteiten kan bij

Françoise Braun, wijk@h80festival.nl
Tel: 06-24508573• Wijkcoördinator Françoise Braun
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Sem wint tablet met fotowedstrijd Open Dag Guido de Brès 
 
Op de gereformeerde basisschool Pieter Jongeling in Arnhem was het vrijdag 30 januari even feest. Sem Rasmussens, een 
leerling van groep 8, werd blij verrast door een bezoek van Bert Mollema, teamleider van de gereformeerde scholengemeen-
schap Guido de Brès Arnhem, die hem een gloednieuwe Samsung Tab 4 overhandigde. 

Sem kreeg de prijs omdat hij de winnende inzending had ingestuurd voor een 
fotowedstrijd. Leerlingen konden tijdens de Open Dag van de scholengemeen-
schap Guido de Brès op een zo origineel mogelijke manier een foto insturen waar-
mee zij lieten zien met hoeveel plezier zij er naar uitkeken om op deze school 
zitten. Via Facebook konden de foto’s worden ingeleverd. Uiteindelijk heeft een 
onafhankelijke en deskundige jury in Amersfoort Sem als winnaar aangewezen.                  
‘Zijn foto straalt enthousiasme uit en laat ook zien dat zijn broer al met plezier op 
Guido de Brès Arnhem zit. Hij straalt echt uit dat hij veel zin heeft om volgend jaar 
zelf te gaan’, aldus Jofina Tamminga, pr-medewerker van de scholengemeenschap. 
 
Winnaar Sem toonde zich dolgelukkig en gaf aan nog meer uit te zien naar de start 
op zijn nieuwe middelbare school. Meester Wouter Krol kon de actie zeer waar-
deren en toonde zich een trotse leerkracht. Voor de school is de actie zo succesvol 
verlopen dat zij overweegt deze een vervolg te geven.

De Guido de Brès Arnhem bevindt zich aan de Grensweg 2. In dit gebouw wordt 
lesgegeven aan klas 1 en 2 van het LWOO (leerweg ondersteunend onderwijs) en 
aan de leerjaren 1 tot en met 3 van havo/vwo, alle leerjaren van het vmbo en klas 
3 en 4 van de theoretische leerweg (tl).

De dierentuin

Bij de dierentuin vond ik alles leuk. Ik zat in het groepje 
met de groene vestjes. Er waren nog meer groepen. Een 
met gele, een met blauwe en een met oranje vestjes. 
Er waren lampen in de dierentuin, dieren lampen en die 
waren mooi. Eén lamp was een hele grote draak, die was 
heel hoog . Die lamp was met heel veel kleuren en vond 
ik het mooiste. Aan het eind was er een juffrouw van de 
trap gevallen, dat vond ik erg jammer . Na de dierentuin 
ben ik met mijn vader mee naar huis gegaan. 

Elisa, 8 jaar

De dierentuin vond ik zooooooo leuk. Er waren een paar 
dieren, de meeste waren aan het slapen. De pinguïns wa-
ren er wel. Er waren ook heel veel lampen van dieren.  De 
ijsbeerlampen waren de mooiste en ze waren heel groot 
en wit. Wat ik ook heel leuk vond was de binnenspeeltuin, 
met de glijbaan. Het was gewoon leuk.

Aziza, 7 jaar

Ik vond de giraffen het leukst. Er was ook een klein giraf-
je en die was nog wakker en kon door het raampje kijken. 
Ik heb ook flamingo’s gezien, ook een witte. De dieren-
lampen waren mooie. De ijsbeer, draak en dinosaurus 
vond ik heel mooi. Eén dinosaurus bewoog zijn hoofd. We 
hebben ook nog in de speeltuin gespeeld. 

Mami, 7 jaar

Ik vond het heel leuk bij de dierentuin. De ocean was het 
leukste, omdat ik een haai heb gezien. De bush en de bin-
nenspeeltuin waren ook leuk.  

Jenyca, 12 jaar

Het uitstapje naar de dierentuin vond ik heel leuk en ge-
zellig. In het MFC kregen we een vestje van je eigen team. 
Er waren oranje, blauwe, gele en groene teams met alle-
maal begeleiders. Met de auto zijn we naar de dierentuin 
gegaan. Er was daar een draak, die was leuk en mooi. 
Dat was een figuur die licht gaf. Daarnaast waren er nog 
meer figuren die licht gaven.  We hebben ook echte dieren 
gezien. Er waren giraffen, ook een kleine  en zebra’s. Bui-
ten waren ook nog flamingo’s  in de regen.  Het was leuk.    

Romana,  11 jaar

De zeskamp
Omdat het op zaterdag van de zeskamp regende, is deze 
van buiten naar binnen veplaatst. In de gymzaal van 
MFC de Wetering hebben de kinderen in twee teams 6 
verschillende spellen gespeeld. Bij elk van de spellen 
waren punten te verdienen, en er kon een joker worden 
ingezet, waarmee bij één van de spellen dubbele punten 
te verdienen waren.

De felle, maar uiterst sportieve tweekamp leverde uitein-
delijk een duidelijke winnaar op. Desalniettemin was er 
aan het einde van de zeskamp voor iedereen wat lekkers 
en ging elke deelnemer met een medaille naar huis.

• Volledig geconcentreerd tijdens de zeskamp

In de week van 16 tot 22 februari zijn er drie vakantie 
activiteiten voor kinderen georganiseerd vanuit MFC de 
Wetering door een samenwerking van Sportbedrijf Arn-
hem, De Rommelkist en Rijnstad Kinderwerk. 
Op maandag de 16e werden er twee musical-workshops 
gegeven, vrijdag de 20e was er een uitstapje naar Burgers 
Zoo en op zaterdag de 21e een zeskamp. Op deze pagina 
staan een aantal reacties.

De musicalworkshop
Kinderen hebben bij de workshop onder begeleiding van 
een docent zelf een verhaal verzonnen en daar muziek 
bij gezocht . Steffie kreeg in hun verhaal een belang-
rijke rol toebedeeld en superkrachten. Het was dan 
ook Steffie, die vrolijk riep ‘Als ik merk dat jullie mij 
bedriegen verander ik jullie allemaal in ijsblokken!’ 

De kinderen waren enthousiast over de workshop en lie-
ten in de pauze en na afloop eensgezind weten dat ze het 
‘super leuk’ vonden.

De musicalworkshop is mogelijk gemaakt in samenwer-
king met Stichting Jeugdland. Deze organiseert sinds 
1971 vakantie activiteiten voor kinderen van 4 t/m 12 jaar 
en werkt nauw samen met Sportbedrijf Arnhem, Kinder-
opvang SKAR en Stichting Rijnstad. 
Stichting Jeugdland heeft daarbij vooral een coördine-
rende taak, maar organiseert ook zelf activiteiten.
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Onlangs heeft Truus van den Brink na lange staat van dienst 
afscheid genomen van het Bewonersoverleg (voorheen 
Wijkplatform). Tijdens de vergadering van 27 januari jl. 
werd Truus met een cadeautje en een bloemetje in het zon-
netje gezet. De leden bedankten haar voor haar jarenlange 
inzet voor onze wijken.

Bij veel wijkbewoners is Truus vooral bekend van het wijk-
feest Geitenkamp, dat ieder jaar in mei werd gehouden. Als 
voorzitster van het buurtcomité voelde ze zich verantwoor-
delijk voor een goede gang van zaken. Het gezin hielp haar 
daar bij mee. Uiteindelijk heeft ze dit 22 jaar met veel plezier 
gedaan.  Truus had ook grote betrokkenheid met Playground 
de Rommelkist. Jarenlang heeft ze een leidinggevende func-
tie gehad in het bestuur van de speeltuin, waar ze vanuit 
haar achtertuin op uitkeek. ‘In die tijd was de Rommelkist 
naast een recreatieplek voor de jeugd ook een sociale werk-
plaats voor dienstweigeraars en mensen met een taakstraf. 
Wijkprojecten zoals achterpadverlichting en boomspiegels 
werden van daaruit gerealiseerd’. 

Als er aan Truus gevraagd wordt hoe lang zij betrokken is 
geweest bij het wel en wee van de Rommelkist, volgt een ant-
woord dat tot enig nadenken oproept: ‘Met kinderen die nu 
opa en oma zijn, bakte ik tijdens de jaarwisseling oliebollen’. 

Zeker is dat Truus ook in de toekomst, een betrokken wijk-
bewoonster zal blijven. We zullen haar dan ook regelmatig 
terugzien op de publieke tribune van het Bewonersoverleg.
Truus bedankt en tot ziens!!

Gewoon Truus
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Geitenkampse kleding voor vluchtelingen Syrië
Door de oorlog in Syrië slaan veel mensen op de vlucht voor het geweld. Akram Sulayman is samen met een 
groep betrokken Arnhemmers een kledinginzamelingsactie begonnen voor deze vluchtelingen.

De ontmoeting met Akram 
vindt plaats in bloemisterij 
Het Gulden Bloemetje. 
Daar wordt ook de kleding 
ingezameld, die bestemd is 
voor de mensen die voor het 
geweld vluchten.
‘Er zijn al twee keer ladin-
gen met kleding wegge-
bracht’, vertelt Akram. ‘Op 
verschillende plaatsen in de 
stad, waaronder hier, wordt 
kleding ingezameld. Samen 
met een groep andere be-
trokken Arnhemmers zorgen 
wij er dan voor dat deze kle-
ding bij de vluchtelingen in 
Kobani en Shangel terecht 
komt. Zij hebben het hard 
nodig. De afgelopen periode 
hebben we winterkleding in-
gezameld, nu gaan we ons 
richten op zomerkleding’

Akram is in 1969 geboren in 
een grote stad in het Noorden 
van Irak. Hij hield al vroeg 
van theater en verhalen ver-
tellen en is na het atheneum 
aan de Kunstacademie in 
Bagdad gaan studeren. Voor 
de Iraakse TV heeft Akram 

twee speelfilms geschreven 
en geregisseerd.  In 1993 
is hij naar Nederland geko-
men. Eenmaal hier begon hij 
trouwreportage’s te maken. 
Het was een mooie manier 
om de Nederlandse cultuur 
te leren kennen. In 1995 

begon hij weer met het zelf 
schrijven en regisseren van 
films en theater. 
Na de aanslagen in septem-
ber 2001 richtte Akram met 
een aantal collega’s en ken-
nissen Stichting Ooit op. De 
stichting wil verschillende 
culturen in contact bren-
gen met elkaar en de kunst 
(theater) gebruiken om met 
elkaar in gesprek te komen. 
Ook voor de stichting heeft 
Akram een aantal produc-
ties geschreven en geregis-
seerd, o.a. over eerwraak.

Door zijn theater(net)werk 
is Akram benaderd om kle-
ding in te zamelen voor de 
vluchtelingen van Syrië. 
Met hulp van vrienden en 
bekenden heeft hij de orga-
nisatie op zich genomen. De 
inzamelingsactie zou aan-
vankelijk alleen deze winter 
zijn, maar gaat - omdat de 
nood erg hoog is - nu toch 
langer door.
‘Zo lang als nodig is’, besluit 
Akram, ‘maar laten we ho-
pen dat het snel niet meer 
nodig is’.

• Truus van den Brink

(advertentie)

Boven: de kleding wordt uitgeladen...
Onder: dozen en zakken vol met kleding in de kelder...

• Akram Sulayman in Het Gulden Bloemetje, waar de kleding ingezameld wordt


