
Buurtfeestje
Bewoners van de Rosendaalseweg wisten van de nood 
een deugd te maken. De afsluiting van de weg in de zo-
mer bleek een mooie gelegenheid om een spontane buurt-
maaltijd te organiseren.
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Acht Geitenkampse gezin-
nen begaven zich deze zo-
mer richting Ermer, alwaar 
de vakantiegangers gedu-
rende een week de beschik-
king hadden over een eigen 
strand.  De sfeer was gemoe-
delijk en gezellig. In tegen-
stelling tot voorgaande jaren 
was het geen geheel ver-
zorgde vakantie, maar werd 
veel verantwoordelijkheid 
gelegd bij de deelnemers. 
Er was geen activiteiten-
programma opgesteld, dit 
mochten ouders in onderling 
overleg zelf bepalen. Hierbij 
werd inzichtelijk gemaakt 
wat de kosten van een acti-
viteit waren in relatie tot het 
beschikbare budget. Door 
deze manier van aanpak 
leerden de deelnemers om 
met elkaar te onderhandelen 
over de activiteiten. Er bleek 
veel mogelijk: een middagje 
waterskiën, een spooktocht 
(dropping) in het bos, een 
kampvuuravond, een dagje 
naar ponypark Slagharen.   
En natuurlijk werd er veel 
gezwommen, want de zon 
was ook nadrukkelijk aan-
wezig tijdens het weekje 

uit. De saamhorigheid was 
groot en ouders hielpen mee 
met het eten koken en op- en 
afruimen. 

De gezinsvakantie is mede 
mogelijk gemaakt door de 
gemeente Arnhem, hierbij 
ondersteund door medewer-
kers van Rijnstad, Sportbe-
drijf Arnhem en Playground 
de Rommelkist en uitgevoerd 
door deelnemende ouders. 
De vakantie geldt als start 
van de pilot Vreedzame 
Wijk, waarvan wijkregis-
seur Carla Butzelaar en Rob 
Lingier, directeur van De 
Witte School en De Vlinder-
tuin, de opdrachtgevers zijn. 
De pilot is een samenwer-
kingsverband van Rijnstad, 
SWOA, Stichting Pas, de 
basisscholen, playground de 
Rommelkist, de wijkteams 
volwassenen en jeugd, loka-
le (sport)verenigingen en  de 
politie. Het doel hiervan is 
om wijkbewoners meer so-
ciaal vaardig te maken en zo 
het sociale klimaat te verbe-
teren, niet alleen op school, 
maar ook in  het dagelijkse 
leven. Dit gaat plaatsvinden 

door middel van bijeenkom-
sten voor ouders en door 
middel van trainingen door 
professionals.
De pilot maakt onderdeel 
uit van de Perspectiefnota 
2016-2019 (zie kader). 
In deze nota wordt aange-
stuurd op een grotere be-
trokkenheid van wijkbe-
woners De Gezinsvakantie 
vormde de aftrap voor deze 
manier van werken: ouders 
en kinderen waren zelf ver-
antwoordelijk voor de ac-
tiviteiten en maakten daar 
met elkaar afspraken over. 
Daarbij bleken ze ook van 
elkaars ideeën te leren.

Deze aanpak sloeg bij de 
deelnemers aan: een aantal 
ouders zijn met elkaar een 
werkgroep begonnen om de 
sponsoring voor de Gezins-
vakantie 2016 bij elkaar te 
krijgen. Ook dit vloeit voort 
uit de Perspectiefnota: de 
tijd dat alles door gemeente 
betaald en georganiseerd 
werd, is voorbij.
Ouders en wijkbewoners 
moeten zelf een aandeel le-
veren in de evenementen 
die georganiseerd worden. 
Kortom, bewoners gaan het 
zelf doen, waar nodig met 
ondersteuning van profes-
sionals.

Geweldige gezinsvakantie Geitenkamp
Acht Geitenkampse gezinnen hebben een onvergetelijke herinnering overgehouden aan de gezinsvakantie die van maandag 
10 augustus t/m vrijdag 14 augustus werd gehouden. Het Ermerstrand bleek een prima plek om met elkaar te ontspannen.

Perspectiefnota 2016-2019
De Perspectiefnota 2016-2019 is het startdocument van 
de nieuwe beleidscyclus van de Gemeente Arnhem. Deze 
perspectiefnota heeft als doel om de uitgangspunten voor 
samenwerking tussen overheid en samenleving vast te 
stellen. Het kunnen inspelen op de snel veranderende sa-
menleving en het optimaal benutten van expertise en cre-
ativiteit van burgers en partners vraagt van de gemeente 
én haar burgers een andere werkwijze en opstelling. Deze 
wordt beschreven in de Perspectiefnota 2016-2019. 
Meer informatie over de perspectiefnota is te vinden op: 
www.arnhem.nl



Iedere zaterdag

Indische Dag

van 12.00 tot 20.00

De ‘R’ zit weer in de maand...

  Tijd voor ...
de KampioensRookworst

GRATIS PARKEREN OP HET MARKTPLEIN

Gratis ijs bij onthulling social sofa
Op zaterdag 19 september is er een offi ciële opening in het park Hoogte 80. Dan wordt de 
social sofa, ook wel ‘mozaïekbank’ genoemd, onthuld door wethouder Henk Kok. 

Drie maanden hebben ongeveer twintig mensen gewerkt aan deze bank. Zo’n duizend uur 
waren ze bezig met het plakken van tienduizenden steentjes. Het resultaat: een ontmoetings-
bank voor de buurt. Een plek waar je even gezellig kunt zitten, genieten van het uitzicht, of 
een praatje maken met buurtbewoners. Een bijzondere bank met daarop een stuk geschie-
denis van de omgeving, vanaf de ijstijd tot nu. Iedereen is welkom bij de opening van deze 
bank. Om de onthulling een extra feestelijk tintje te geven is er gratis ijs. De opening begint 
zaterdag 19 september om 14.30.

Omroep Gelderland heeft opnames gemaakt van de werkzaamheden aan de ‘mozaïekbank’. 
Het item hierover wordt op donderdag 17 september uitgezonden in het programma 
Christine’s Cultuursnack van Omroep Gelderland.

Tomatensoep lunch met Het Groente Gilde
Op zaterdag 12 september van 12:30 uur tot 13:30 uur organiseert Het Groente Gilde een 
tomatensoeplunch. Zij doen dat bij playground De Rommelkist, Fazantenweg 2a

‘We hebben hard gewerkt 
in de tuin en daar plukken 
we nu de vruchten van’, al-
dus Kim Lagerweij van het 
Gilde. ‘We gaan samen lek-
ker genieten van onze zelf 
geoogste tomaten. We no-
digen daarom onze buurt-
genoten graag uit voor 
onze tomatensoep lunch.
Zowel onze eigen groente-
gezellen als mensen die dit 
jaar meegeholpen hebben. 
Maar ook als je het leuk 
vindt om een kijkje te ko-
men nemen, ben je van harte 
welkom. Kosten: Neem iets lekkers mee om te delen. Voor mensen met een tomaten al-
lergie maken we ook nog een andere pan soep.’ 

Laat weten of je komt via groentegilde@gmail.com.

• nu nog groen maar straks rood en rijp voor de soep

 

 

Wij zijn:  Jeanne Zandgrond en     
Louise Vellekoop,  
coaches wijkteam Arnhem 
Hebt u zorg of voorzieningen nodig? Dan kijken we samen hoe we dat 
kunnen organiseren. 
 
 
 
 

Inloopdagen Gildenhuis 60, Schuttersbergplein 60, 6823 KR Arnhem: 
dinsdag 22 september, 6 en 20 oktober, 3 en 17 november, 1,15 en 29 
december van 12:30 tot 13:30 uur.  
 

 
 

Op zoek naar nieuwe buren
Woonzorgcentrum De Paasberg zet de deuren open op 26 september

Woonzorgcentrum Paasberg 
is een van de drie woon-
zorgcentra van DrieGast-
huizenGroep. Op een aantal 
kortdurend-verblijfkamers 
kunnen tijdelijk mensen 
opgevangen worden na bij-
voorbeeld een medische in-
greep, ongeval of vakantie 
van de mantelzorger. Cliën-
ten met een indicatie voor 
wonen met zorg krijgen een 
zorgpakket op maat. 

Geen enkele bewoner vindt het fi jn om te wonen zonder directe buurman of buurvrouw. 
Daarom is het woonzorgcentrum op zoek naar nieuwe cliënten.
Als bewoner van Paasberg kunt u deelnemen aan heel wat vaste en periodieke activiteiten. 
Zo organiseert het activiteitenteam, bestaande uit een enthousiaste ploeg vrijwilligers, onder 
meer volksdansen, bingo, een mannenmiddag en uitstapjes. Woonzorgcentrum Paasberg 
staat open voor alle gezindten en staat bekend als een huis met een prettige, informele sfeer. 

Bij woonzorgcentrum Paasberg zorgen 44 medewerkers en 30 vrijwilligers ervoor dat het 
de 60 cliënten aan niets ontbreekt. Op verpleegunit Orchidee zorgen 9 medewerkers en 2 
vrijwilligers voor 14 cliënten met een psychogeriatrische problematiek en een indicatie voor 
aanvullende verpleeghuiszorg. 

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor u of iemand anders? U bent van harte welkom 
op zaterdag, 26 september a.s. van 11:00 tot 14:00 uur in Paasberg. Op een ander moment 
langskomen kan ook, maar dan wel op afspraak. U kunt daarvoor bellen met de medewer-
kers van de Drie Gasthuizen Groep via tel. 026-3549 415

Meer informatie is te vinden op de website: www.driegasthuizengroep.nl.



Kinderfi lm in De Beijer
Vanaf zondag 20 september zal er in De Beijer (Willem 
Beijerstraat 13) iedere maand een kinderfi lm vertoond wor-
den. De fi lms zijn geschikt voor kinderen in de leeftijd van 
4-9 jaar (afhankelijk van de fi lm). 
In verband met de onkosten wordt een kleine bijdrage ge-
vraagd van €2,00 incl. een glas ranja. Ouders zijn ook wel-
kom, zij betalen slechts €1,00.
Na de fi lm zal er nog een kleine aktiviteit georganiseerd 
worden, bijvoorbeeld knutselen of een spel.

Zaal open 13.15 uur, start fi lm 13.30 uur, einde 16.00 uur.

Happy Hour op winkelplein
In augustus zijn de ondernemers van het winkelplein be-
gonnen met de Happy Hour: iedere tweede vrijdag van de 
maand, van 16.00 tot 18.00 uur, hebben de winkeliers gran-
dioze aanbiedingen. Daarnaast is er ook muziek op het plein. 
De eerstvolgende Happy Hour zal zijn op vrijdag 11 septem-
ber. Deze keer valt het samen met de kunstmarkt Mooi Op 
Het Plein (zie bericht hierboven)

• op het plein kun je gratis parkeren

Mooi Op Het Plein
Op vrijdag 11 september vindt op het winkelplein van de 
Geitenkamp de kunstmarkt Mooi op het plein (voorheen 
Kunst op het plein) plaats. Veel kunstenaars uit de wijk zul-
len hun werk laten zien (of horen) en Circus op de bult zal 
een optreden verzorgen. De markt begint om 16.00 uur en 
duurt tot 20.00 uur.  Meer informatie over het programma is 
verkrijgbaar via boekhandel De Poort. 

Kinderworkshop bloemschikken
Op 21 september wordt 
in de winkelruimte van 
Het Gulden Bloemetje een 
workshop bloemschikken 
voor kinderen gegeven. Het 
thema van deze workshop 
is Herfst. De middag is be-
doeld voor kinderen van 8 
tot 12 jaar. De (materiaal)
kosten bedragen € 10,00.
Op 24 en 25 september zal 
er tevens een workshop bloemschikken zijn voor volwassen. 
Hiervoor wordt € 30,00 gerekend. Aanmelden en informatie 
over de tijd bij Gesine Lange van Het Gulden Bloemetje.

Karin Stufkens bij Happy Spirit
Op zaterdag 26 september komt medium en spiritueel 
coach Karin Stufkens naar Happy Spirit (aan het markt-
plein) om consulten te geven. Stufkens is een ervaren me-
dium, die trainingen gevolgd heeft in Nederland en Enge-
land (o.a. het Arthur Findley College in Stansted). Zij maakt 
gebruik van kristallen, engelenkaarten, pendel en intuïtie.
De consulten duren 30 minuten. Informatie over de prijs en 
aanmeldingen via Happy Spirit, info@jaspirit.nl

Rectifi catie
In de vorige editie is bij het artikel over het bewoners-
overleg per abuis een foutief mailadres van opbouw-
werker Paul Nuiver vermeld. Het juiste mailadres luidt: 

p.nuiver@rijnstad.nl

Adverteren
in

Op De Hoogte?

advertenties@
geitenkampnet.nl

Vernieuwde website www.geitenkampnet.nl online gezet
Wilt u weten wat de wijk aan zorg te bieden heeft? Of wat er aan activiteiten op de Geitenkamp e.o. te doen is? 
Wellicht bent u op zoek naar de gegevens van de nieuwe opbouwwerker? 
Voor het antwoord op deze vragen kunt u weer terecht op www.geitenkampnet.nl

Aan het begin van de zo-
mervakantie is - na een lan-
ge periode van afwezigheid 
- de website van de Geiten-
kamp opnieuw van start ge-
gaan. De vorige website was 
verouderd en moest qua in-
houd en techniek aangepast 
worden aan de huidige tijd.

Veel mensen willen op een 
snelle manier zien we ze 
voor een bepaald onderwerp 
nodig hebben. Bij het maken 
van de nieuwe site is daar 
rekening mee gehouden. 
Op de homepage van de site 
staan nu drie kolommen: 
één met nieuws, één kolom 
waarin de agenda vermeldt 
staat en tenslotte een kolom 
met interactieve berichtjes.
Omdat mensen op internet 
vooral op zoek gaan naar 
actuele info, staat de agenda 
centraal. De agenda moet 
een compleet overzicht gaan 
bieden van de activiteiten 
die in de wijk plaatsvinden.

Vanuit het menu op de 
homepage kan er doorge-
klikt worden naar pagina’s 
die vooral een opsomming 
bieden van belangrijke in-
formatie over contactperso-
nen, sport, zorg, cultuur etc. 

Behalve de website is er nu 
ook een facebookpagina 
Geitenkampnet. Ook hierop 
zijn de meest actuele berich-
ten uit de wijk terug te vin-
den en worden activiteiten 
in de wijk aangekondigd.

Berichten voor de website 
kunnen net als de berichten 
voor de wijkkrant gestuurd 
worden naar hetzelfde 
emailadres:

redactie@geitenkampnet.nl

‘Ik sleutel al sinds mijn 10e aan fi etsen, nu heb ik mijn eigen winkel’
Op Geelgorslaan 42, vlakbij Hoogte 80, is sinds 6 april een nieuwe fi etsenwinkel, Poutsma Fietsen, geopend.     
Je kan er terecht voor fi etsreparaties, inruil en gebruikte fi etsen. Ook voor het kopen of laten repareren van 
elektrische fi etsen ben je er aan het goede adres.

Sleutelen doet Harmjaap 
Poutsma al van jongs af aan. 
‘Vanaf mijn 10e repareer ik 
al fi etsen. Daar verdiende 
ik toen ook al geld mee. 
Uiteindelijk heb ik ook de 
opleiding tot fi etsenmaker 
gedaan, en ook ruim 10 jaar 
als fi etsenmaker gewerkt. 
Nu heb ik eindelijk mijn ei-
gen zaak en dat bevalt heel 
erg goed.’ 

Harmjaap werkte de afge-
lopen jaren als liftbouwer, 
maar het sleutelen aan fi et-
sen begon hij toch weer te 
missen. Dus is hij weer be-
gonnen, eerst hobbymatig 
in zijn schuur: ‘Op een ge-
geven moment merkte ik dat 
er behoorlijk wat vraag was 
naar betaalbare fi etsen van 
goede kwaliteit. Toen ben ik 
gaan zoeken naar een goede 
locatie en heb die geluk-
kig gevonden aan de Geel-
gorslaan.’ Vanaf het mo-
ment dat hij begonnen was, 
had hij het meteen druk. 
‘Eindelijk, we kunnen weer 
bij jou terecht’ reageerden 
veel mensen. 

Daarnaast kreeg hij ook al 
meteen veel aanloop vanuit 
de wijk. ‘Een beter begin 
kon ik niet wensen.’

Harmjaap staat nu elke dag 
in de winkel en repareert 
fi etsen. Wendy, zijn vrouw, 
doet in de ochtenden de ad-

ministratie. Ook hun twee 
zoontjes komen regelma-
tig de fi etsenwinkel onvei-
lig maken. Wendy: ‘Het is 
enorm leuk om zo samen de 
winkel te runnen, en onze 
jongens zijn hier ook graag. 
Die krijgen het sleutelen ook 
met de paplepel ingegoten’.

Poutsma Fietsen,
Geelgorslaan 42

www.PoutsmaFietsen.nl
info@PoutsmaFietsen.nl 
026-7370190 
(tijdens openingstijden)

• Harmjaap en Wendy Poutsma voor hun zaak

• de homepage van het vernieuwde www.geitenkampnet.nl

Kort nieuws



Wekelijkse wijkactiviteiten Agenda en informatie

Kinderzwerfboek opent zwerfstationOp woensdagmiddag 23 september opent kinderwerk Rijnstad bij MFC De Wetering een ‘Kinderzwerfboek-station’. Bij een zwerfstation kunnen kinderen en ouders gratis kinderboeken lenen. Ook kunnen er gebruikte kin-derboeken gebracht worden boeken om, voorzien van een zwerfsticker (verkrijgbaar bij de balie van het MFC), uit zwerven te sturen. Het Kinderzwerfboekstation zal elke woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur geopend zijn, tijdens de wijkinstuif. Contactpersoon: Muriël Winter, kinderwerker Rijnstad.Kinderzwerfboek is een initiatief van het Natio-naal Fonds Kinderhulp. Lezen is erg belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Kinderen die lezen, gaan gemid-deld drie jaar langer naar school. Hierdoor hebben ze later meer kans op een goede toekomst. Maar lezen is vooral ook erg leuk en ontspannend. Kin-derzwerfboek wil daarom alle kinderen de mogelijkheid bieden om leuke boeken te lezen. Het idee van Kinder-zwerfboek is simpel: kinderboeken met een zwerfsticker worden overal achtergelaten. Kinderen mogen ze gratis meenemen om te lezen, ze moeten ze daarna weer laten zwerven.Meer informatie: www.kinderzwerfboek.nl

Het        van uw wijk!

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

Kom op bezoek bij Babybabbels 
Sinds januari 2015 kunnen alle moeders en hun baby`s te-
recht bij Babybabbels in MFC de Wetering. Dit is een plek 
waar je andere moeders kan ontmoeten en waar je mee kan 
doen aan leuke activiteiten met je baby. Met uitzondering 
van de schoolvakanties zijn moeders en baby`s elke donder-
dag van harte welkom!

Elke donderdag van 9.30 tot 11.00 uur ben je welkom 
in MFC de Wetering voor de activiteit Babybabbels. Dit 
is voor alle moeders met baby`s (tot 1,5 jaar) uit de wijk 
Geitenkamp. Naast kletsen, koffi e drinken en gezellig-
heid is er ook regelmatig wat extra’s te doen. Denk aan 
babymassage, muziek maken, voorlezen en nog veel meer!
Babybabbels  kun je vinden in de grote zaal direct bij bin-
nenkomst. Er zijn speelkleden en wipstoeltjes en we maken 
het gezellig voor de kleintjes.

Ben je net moeder geworden en wil je graag andere moe-
ders ontmoeten? Hiervoor kun je bij Babybabbels terecht. 
De ideale plek om moeders die bij jou in de buurt wonen 
beter te leren kennen. Dat maakt het makkelijker om ook 
op andere momenten met elkaar af te spreken. En wie weet 
worden jullie baby`s later wel de beste vriend(inn)en! Mocht 
je vragen hebben over de verzorging van je baby dan kun je 
deze bespreken met een deskundige. 
Wil je meer weten of je aanmelden? Kom gerust een keer 
binnen lopen op een donderdag om 9.30 uur. 
Bellen mag natuurlijk ook: 06 46801465. 

Voor meer informatie www.rijnstad.nl/babybabbels

Bij het ter perse gaan van deze editie was het programma voor het komende seizoen nog niet geheel bekend. Hierdoor kunnen er fouten in het overzicht staan. 
Wij bieden hiervoor onze excuses aan. Voor actuele vragen over het programmaaanbod kunt u bij MFC De Wetering terecht.

Circus op de bult verhuist
Na jaren gebruik te hebben gemaakt van de gymzaal van 
de voormalige school De Ommezwaai, gaan de lessen van 
Circus op de bult nu verhuizen: vanaf 18 september 2015 zal 
de gymzaal van MFC De Wetering de plek worden waar de 
jonge circusartiesten hun kunsten kunnen uitvoeren. 

Ook de tijden zijn gewijzigd. De 4 tot 8-jarigen kunnen van 
14.45 tot 15.45 uur terecht in het MFC, de groep van 8 jaar 
en ouder volgt van 15.45 tot 17.00 uur. 

Meer info over het circus: www.circusopdebult.nl

Kinderzwerfboek opent zwerfstation

Op woensdagmiddag 23 september opent kinderwerk 
Rijnstad bij MFC De Wetering een ‘Kinderzwerfboek-
station’. Bij een zwerfstation kunnen kinderen en ouders 
gratis kinderboeken lenen. Ook kunnen er gebruikte 
kinderboeken gebracht 
worden boeken om, voor-
zien van een zwerfsticker 
(verkrijgbaar bij de balie 
van het MFC), uit zwer-
ven te sturen. Het Kinder-
zwerfboekstation zal elke 
woensdagmiddag tijdens 
de instuif (14.00-16.00 uur) 
geopend zijn. 
Contactpersoon: Muriël Winter, kinderwerker Rijnstad.

Kinderzwerfboek is een initiatief van het Natio-
naal Fonds Kinderhulp. Lezen is erg belangrijk voor 
de ontwikkeling van kinderen. Kinderen die lezen, 
gaan gemiddeld drie jaar langer naar school. Hierdoor 
hebben ze later meer kans op een goede toekomst. 
Maar lezen is vooral ook erg leuk en ontspannend. Kin-
derzwerfboek wil daarom alle kinderen de mogelijkheid 
bieden om leuke boeken te lezen. Het idee van Kinder-
zwerfboek is simpel: kinderboeken met een zwerfsticker 
worden overal achtergelaten. Kinderen mogen ze gratis 
meenemen om te lezen, ze moeten ze daarna weer laten 
zwerven.

Meer informatie : www.kinderzwerfboek.nl

Wekelijkse wijkactiviteiten
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
13.30-16.30 Spreekuur Financiën en Formulieren
 (Rijnstad). MFC De Wetering. 
14.00-16.00 Ontmoeting- en spelletjesmiddag (SWOA, 
Rijnstad en Vitale Verbindingen). MFC De Wetering
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) 
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, 7-12 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. Vanaf 16-9
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
19.30-21.00 Sportuurtje, 55+. (Wijkclub) De Wetering 

Donderdag
  9.00-12.00 Vrije inloop Met koffi e, thee en...? (SWOA)
  9.30-10.30 Zumba dansen (Wijkclub/Rijnstad) MFC De 
Wetering. Vanaf 11 juni, 5 lessen € 10,00. Alle leeftijden. 
Inschrijven bij de balie.
  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 De Burcht, Drie Gasthuizen, Rosen-
daalseweg 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
14.45-15.45 Circus op de bult, 4-8 jaar. MFC De Wete-
ring. Kosten €2,50, met Gelrepas €0,25
15.30-17.00 Beeball, 6-12 jaar, (Wijkclub i.s.m. Arnhem 
Rhinos) Arnhem Rhinos Valkenhuizen
15.45-17.00 Circus op de bult, 8 jaar en ouder.MFC De 
Wetering. 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. Vanaf 2-10

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



Donderdag  10 september
19.30 Filmavond (De Beijer). Start film om 19.45 uur:
Meer info:  hetkoffiekaffee@gmail.com. Entree €3,00

Vrijdag 11 september
13.30 uur Dubbeltjesbingo (SWOA) MFC De Wetering
16.00-20.00 Mooi op het plein (Marktplein). 
Op de jaarlijkse kunstmarkt laten creatievelingen uit de wijk 
hun talent aan de wijk zien.

Zaterdag 12 september
12.30-13.30 Tomatensoeplunch (Groente Gilde) De Rom-
melkist, Fazantenweg 2a. Neem zelf wat lekkers mee!
13.30-15.30 Zangworkshop o.l.v. José Brands (De Beijer) 
Kosten € 7,50 per losse workshop;€ 20 voor wie zich voor 3x 
opgeeft. Opgave via: hetkoffiekaffee@gmail.com 
Informatie over José Brands is te vinden op:
www.muziekpraktijkjosebrands.nl

Zondag 13 september
13.00-16.00 Open Dag Atelier Liesbeth Crooijmans. De 
Sperwer. Maak kennis met Liesbeth Crooijmans, beeld-
houwster en nieuwe gebruikster van de ruimte in het pand 
van JC De Sperwer. 

Dinsdag 15 september
20.00-+/- 22.00 uur. Bewonersoverleg (MFC De Wetering)

Vrijdag 18 september
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 september via ATGKOKEN@hotmail.
com of aan de balie van MFC De Wetering.

Zaterdag 19 september
12.00-15.00 Kledingmarkt (KoffieKaffee). Kwalitatief 
goede en betaalbare 2e hands kleding en accessoires voor 
het uit zoeken! Kom gezellig neuzen! Tafel huren voor ver-
koop kost € 3,50. Opgave via: hetkoffiekaffee@gmail.com 

14.30 uur: Onthulling Social Sofa door Henk Kok. 
Hoogte 80, met gratis ijs!

Zondag 20 september
13.30-16.00 Kinderfilm (De Beijer). Voor kinderen van 4 
t/m 9 jaar. Na de film zal er nog een kleine aktiviteit georga-
niseerd worden bijvoorbeeld knutselen of een spel. 
Kosten €2,00 incl. een glas ranja (ouders zijn ook welkom en 
betalen €1,00). Zaal open 13.15 uur.

Donderdag 24 september
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

19.30 Filmavond (De Beijer). Start film om 19.45 uur:
Meer info:  hetkoffiekaffee@gmail.com. Entree €3,00

Vrijdag 2 oktober
13.30 uur Grote bingo (SWOA) MFC De Wetering

Zaterdag 3 oktober
17.30-20.30 Samen Eten (MFC De Wetering) Maandelijkse 
buurtmaaltijd voor bewoners van de Geitenkamp, Mon-
nikenhuizen, Paasberg en Arnhemse Allee. Omdat samen 
eten en elkaar ontmoeten gezellig is.  
Kosten €2,50. Tel. 06-11091183   info@sameneten.net 

Maandag 5 oktober
16.00 Kookclub. (KoffieKaffee) De Beijer. Meer info: 
hetkoffiekaffee@gmail.com

Dinsdag 6 oktober
9.00-16.00 Tuinactie, blok Beukenlaan, Roerdomplaan, 
Zaslaan, Wielewaalstraat. Vraag uw verhuurder om meer 
informatie.

Donderdag  8 oktober
19.30 Filmavond (De Beijer). Start film om 19.45 uur:
Meer info:  hetkoffiekaffee@gmail.com. Entree €3,00

Zaterdag 10 oktober
13.30-15.30 Zangworkshop o.l.v. José Brands (De Beijer) 
Kosten € 7,50 per losse workshop;€ 20 voor wie zich voor 3x 
opgeeft. Opgave via: hetkoffiekaffee@gmail.com 

20.30-24.00 Swing mee in het MFC (KoffieKaffee) MFC 
De Wetering. Omdat het de vorige keer goed bevallen is en 
omdat we zin hebben in nog een keer lekker swingen! 
Toegang gratis, consumpties fris 1,50 en bier/wijn 2,00 euro
Muziek verzoekjes: hetkoffiekaffee@gmail.com

Vrijdag 16 oktober
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 14 oktober via ATGKOKEN@hotmail.com 
of aan de balie van MFC De Wetering.

Zaterdag 17 oktober
12.00-15.00 Rommelmarkt (KoffieKaffee). Kom lekker 
snuffelen! Zelf verkopen? Tafel te huur voor € 3,50
Opgave via: hetkoffiekaffee@gmail.com 

Donderdag  22 oktober
19.30 Filmavond (De Beijer). Start film om 19.45 uur:
Meer info:  hetkoffiekaffee@gmail.com. Entree €3,00

Stormachtige Herfst in aantocht
In de week van 26 oktober tot/ met 30 oktober worden er 
in het kader van de Stormachtige Herfstweek allerlei activi-
teiten gefaciliteerd. Heb jij ook een idee waar je tijdens deze 
week graag mee aan de slag wil? Vraag aan de balie van 
MFC De Wetering naar de mogelijkheden...

Ophaaldag plastic

Zakken voor het plastic zijn nu ook 
gratis af te halen bij MFC De Wetering.

Of bestel kosteloos via 
www.zakkenbestellen.nl

In de wijk Geitenkamp zijn op de volgende locaties 
AED’s aanwezig:

• Het Span
• Boerma Wonen en Interieur
• MFC De Wetering (tweemaal)
• Druckpunt Fysiotherapie
• Coöp
• Sportcentrum Valkenhuizen

Agenda en informatie
HET WIJK-ABC

Bewonersoverleg Geitenkamp, (Nieuw) Monnikenhui-
zen en Arnhemse Allee. Contactpersoon Paul Nuiver :

 p.nuiver@rijnstad.nl

De Beijer
Willem Beijerstraat 13,  hetkoffiekaffee@gmail.com

Circus op de Bult
06-2493 6113  circusopdebult@gmail.com

Financiën en Formulieren Rijnstad
Tel: 026-3127999.  hulpverlening@rijnstad.nl
• spreekuur:maandag 13.30-16.30, MFC De Wetering

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

Oud IJzer (ijzer, metaal, wasmachines etc) : 
06 20028624,   oudijzerkoning@oudijzerkoning.nl

Portaal, gebiedsbeheerder Daan Roozenboom
06-53944007,  daan.roozenboom@portaal.nl
• spreekuur: donderdag  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
 
Siza Arnhem-Noord : Willem Beijerstraat 13, 

 maatwerk.arnhemnoord@siza.nl

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
088-0541111   : klant@vivare.nl

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 5 oktober

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: de Norbertijnen
 
Weet u wie de Premonstratenzers zijn? Probeer de naam eerst maar eens zonder horten en stoten hardop te zeg-
gen, om van de vrouwelijke naam nog maar niet te spreken: Premonstratenzerinnen. 
Dit is de laatste straatnaam van Nieuw-Monnikenhuizen, die wij behandelen Er zijn slechts vijf straatnamen in 
deze wijk. De nieuwe wijk Saksen Weimar (Groene Treden) is in onze volgende editie aan de beurt.

Premonstratenzers is een 
andere naam voor Norber-
tijnen, een kloosterorde van 
reguliere kanunniken. Na 
een zwervend bestaan als 
prediker in Frankrijk sticht-
te de heilige Norbertus van 
Gennep in het noord Franse 
plaatsje Prémontré in 1120 
een abdij voor de orde met 
zijn naam. Dit verklaart de 
moeilijke naam van deze 
orde. Er is zelfs nog een 
derde naam voor de leden: 
witheren en witte vrouwen 
vanwege het witte habijt 
dat gedragen wordt. 
De abdij van Prémontré is nu 
een psychiatrisch centrum, 
waardoor hij maar gedeel-
telijk bezocht kan worden. 
Het beschouwelijk leven en 
de lithurgische dienst wor-
den verenigd met het ac-
tieve leven, zoals zielzorg 
en onderricht. Na de stich-
ting kwam deze orde snel 
tot grote bloei. De regel 
van Augustinus is de basis: 
eensgezind samenwonen, 
één van hart en één van ziel, 
samen op weg naar God. 
De pastorale betrokkenheid 
wordt gevoed door het ge-
meenschappelijke leven.
Centraal staan het getijden-
gebed (het dagelijks ge-
bed, voorgeschreven door  
de katholieke kerk) en de 
eucharistie, het belangrijk-
ste sacrament van de ka-
tholieke en orthodoxe kerk. 
Een sacrament is de gewij-
de handeling, waarbij God 
komt tot de mens. 
In de 18e eeuw brachten de 
Franse Revolutie en de po-
litiek van Jozef II (Rooms 

Duitse keizer) de orde aan 
de rand van de ondergang. 
Kloosters werd opgehe-
ven, inwoners verdreven. 
In de loop van de 19e eeuw 
kwam het herstel. Wereld-
wijd zijn er nu 1300 leden, 
in alle werelddelen. De 
leden delen met andere re-
ligieuze orden de roeping 
om op een bijzondere wijze 
te getuigen van een leven 
overeenkomstig het Evan-
gelie, de goede boodschap 
van het christendom. Deze 
boodschap is gericht op de 
gemeenschap tussen God 
en de mensen, en tussen 
de mensen onderling. De 
eerste Nederlandse abdij 
van de Norbertijnen werd 
gesticht in 1134 in het ge-
hucht Berne aan de Maas 
bij Heusden. Deze abdij 
werd ook opgeheven en 
pas in 1857 weer hervat in 
de toenmalige pastorie van 

het Brabantse Heeswijk. 
In 1950 kochten de Nor-
bertijnen het landgoed De 
Essenburgh in Hierden (bij 
Harderwijk) en dat ging 
dienen als klooster en als 
studiehuis. Er wonen mo-
menteel 6 Norbertijnen en 
in De Mariënburg naast 
De Essenburgh wonen vier 
Norbertinessen. 

Norbertus was zoon van 
Heribert, heer van Gennep 
en werd geboren in 1080. 
Hij werd opgeleid bij aarts-
bisschop Frederik I van 
Keulen, waarna hij enige 
tijd kanunnik was aan de 
Sint Victorkerk in Xanten. 
Hij was ook aalmoezenier 
aan het hof van Hendrik V. 
Een aalmoezenier geeft 
geestelijke en materiële 
zorg aan gasten, zieken en 
behoeftigen. In 1126 wordt 
Norbertus aartsbisschop 

van Maagdenburg, waar hij 
in 1134 overlijdt en waar 
zijn lichaam werd bijgezet 
in de Onze Lieve Vrouwen-
kerk. In de 17e eeuw is zijn 
lichaam overgebracht naar 
Strahov bij Praag, waar de 
Norbertijnen sindsdien over 
hem waken en hem vereren. 
De jongensnaam Norbert is 
afgeleid van deze heilige 
en is samengesteld uit nor, 
wat ‘noord’ betekent en 
uit berehrt wat staat voor 
‘vereerd’. Norbert is ook 
een van de Minions in de 
momenteel zeer populaire 
film van het ras van gele 
wezens. De Norbertijnen 
waren ook bierbrouwers, 
net als bijvoorbeeld de Au-
gustijnen. In de kloosters 
Tongerlo, Postel, Grimber-
gen en Leffe vloeide het 
gerstenat rijkelijk en deze 
merken zijn ook nu nog 
steeds verkrijgbaar.

• Witheren en een witte vrouw van een Norbertijnenorde in Brabant

Een bloemetje voor Vierdaagseloopster Loes Blokzijl 
 
Gladiolen ontvang je op de Via Gladiola in Nijmegen, als je de Vierdaagse hebt uitgelopen. Een bosje bloemen van Het Gulden Bloemetje ontvang je van de redactie van Op de Hoogte, 
als je al voor de veertiende keer deze wandeltocht hebt voltooid. U leest het goed: voor de 14e keer! Loes Blokzijl (63), wonende op Monnikenhuizen, leverde deze prestatie dit jaar.

Hoe kwam je op het idee om de Vierdaagse te gaan lopen, Loes? 
Ik ben in 2000 begonnen, maar aangezien de tocht van 2006 werd 
afgelast vanwege de extreme hitte zit ik nu aan de 14e maal. Ik wan-
delde vroeger al veel met mijn vader, o.a. de Airbornetocht en toen 
een collega probeerde een groepje wandelaars voor de Vierdaagse 
te formeren, wilde ik wel meedoen. Aanvankelijk trainden we met 
15 personen, maar uiteindelijk liepen we de tocht met z’n tweetjes. 
Helaas moest de collega het bij deze ene keer laten en ik ben in mijn 
eentje doorgegaan. Eenzaam is dat beslist niet, want tussen 40.000 
andere wandelaars ben je nooit alleen. Bovendien kun je makkelijk 
je eigen tempo bepalen en hoef je in de drukte nooit naar iemand te 
zoeken. Tot mijn 60e heb ik 40 km per dag gelopen, daarna 30. Ik 
trek geen speciale kleding aan, alleen op woensdag kleed ik me in 
het roze voor de zogenaamde roze woensdag.
 
Train je veel?
Ik train meestal vanaf januari tijdens tochten van 30 km en ik loop 
ook heel veel met mijn hond. Twee weken voor de walk of the world 
loop ik in Wijchen een tocht van 2 x 30 km en dan ben ik er klaar voor. 
 
Overnacht je ook in Nijmegen of ga je elke dag naar huis?
Ik vertrek met de auto vanaf mijn huis en stap dan in Arnhem Zuid 
op een speciale bus naar Nijmegen, loop mijn afstand en ben meestal 
rond 4 uur ‘s middags weer thuis. Gemiddeld loop ik 5 km per uur. 
Onderweg word je voorzien van drinken en eten, als je dat wilt. Er 
is een enorme saamhorigheid tussen toeschouwers en wandelaars. 
Ik rust meestal bij de militaire posten, waar o.a. gratis koffie, soep 
en fruit verkrijgbaar is.

Levert de beruchte derde loopdag, de Zeven Heuvelenrou-
te, jou extra problemen op?
Nee, totaal niet. Die heuvels kosten me net zoveel moeite als 
de heuvel van Hoogte 80, waar ik woon. Voor mij stelt het 
niks voor. De eerste dag kost mij over het algemeen meer 
moeite.
 
Was je wel eens ontroerd tijdens de intocht?
Ja, vooral de allereerste keer, toen ik in de Van Welderen-
straat in een soort van roze fuik terecht kwam, één groot 
feest voor iedereen, ongeacht geaardheid. Het feest is nu niet 
meer in deze straat, maar op de Wedren. Prachtig om mee 
te maken.
 
Heb je het loopseizoen er nu op zitten?
Nee, ik ga nog even de Airbornetocht (25 km) lopen; dat 
is elk jaar mijn laatste tocht. Helaas moet ik dan een jaar 
wachten om mijn 3e lustrummedaille te halen tijdens de 
honderdste Vierdaagse. Die medaille is een kruis voor be-
toonde marsvaardigheid en behoort tot de officiële Neder-
landse onderscheidingen. Hoeveel medailles je ook hebt: je 
mag er maar één tegelijk dragen.
 
Wij wensen Loes in september 2015 alvast veel succes bij 
het lopen van de Vierdaagse in juli 2016!

• Loes Blokzijl Yoga in de buurt
In september start Christien Groenen met yogalessen in 
De Beijer. Op maandagavond en woensdagochtend kunnen 
deelnemers kennis maken met Lu Jong (Tibetaanse Yoga), 
een zeer toegankelijke vorm van yoga voor iedereen. 
De lessen bestaan uit een uur gemakkelijke bewegende oefe-
ningen met veel aandacht voor de ademhaling, een kwartier 
ontspanning/meditatie en worden afgesloten met een kopje 
thee.  Een kennismakingsles kost  € 7,50 en voor vaste deel-
name is de prijs € 27,50 per maand.

Christien Groenen is moe-
der van vier kinderen die in-
middels allemaal op zichzelf 
wonen. Dertien jaar lang is 
zij beheerder geweest op 
drie verschillende scholen 
in Arnhem. ‘De laatste was 
in het Spijkerkwartier, in de 
Schoolstraat, de voorma-
lige Hbs waar M.C. Escher 
ooit nog op gezeten had en 
door geïnspireerd was. Nu 
woon ik al weer twee jaar 
met veel plezier op de Sak-
sen Weimar Kazerne in een 
van de gerenoveerde logiesgebouwen. Ik ben oorspronkelijk 
opgeleid tot docente beeldende vormgeving, en heb later di-
verse omscholingen gedaan zoals oa tot psychodynamisch 
therapeut en yogadocent. Op de grote zolder van mijn wo-
ning geef ik aan kleine groepjes yoga-les, minimaal 3 tot 
maximaal 6 personen. En vanaf september dus ook in de 
Beijer waar ruimte is voor maximaal 8 personen.’

Behalve de yogalessen worden er elke eerste zondag van de 
maand ook inspiratie-meditatie-avonden gehouden worden. 
Deze worden gegeven bij Ina Ida, de eigen praktijkruimte 
van Christien aan de Infanteriestraat 11. (Saksen Weimar).
Deze avonden duren van 19.30-21.00 en worden geleid geleid 
in samenwerking met Nonke Trienekens. Laagdrempelig en 
inspirerend voor zowel beginners als gevorderden. Het eer-
ste half uur zullen er verschillende inspiraties gegeven wor-
den in de vorm van ademhalings- of yoga-oefeningen, een 
geleide meditatie, een filmpje, een boekbespreking, gedicht 
of anders. Daarna volgt er een uur meditatie in stilte. 
Voor deelname  wordt een bedrag van € 5,- gevraagd.

Wat: Yogalessen
Waar: De Beijer, Willem Beijerstraat 13
Wanneer: ma: 19.00-20.15 en 20.30-21.45
                 wo:   9.00-10.15 en 10.30-11.45

kosten: € 7,50 per les

meer info:
www.christiengroenen.nl

christiengroenen@gmail.com
Tel.: 06-2523 3114

• Christien Groenen



KIDS NIEUWS REDACTIE
Ik wil als eerste kwijt, dat ik de organisatie wil 
bedanken voor de gezinsvakantie.
Wij hebben de hele week genoten. Wij, ik (Patrick), 
Mariette en Lorena (1 ½ jaar), waren het jongste 
stel. De groep was gezellig.  De kinderen speelden 
goed met elkaar en de ouders gingen goed met elkaar 
om.

Er was genoeg te doen voor alle leeftijden en het 
weer was goed. Het was leuk hoe we met elkaar 
omgingen en de sociale contacten waren goed.De er-
varingen van de vakantie heeft een leuke extra ont-
wikkeling gegeven aan ons kind en wij zelf hebben 
natuurlijk ook nieuwe vaardigheden opgedaan. Het 
eten en drinken was divers en in overvloed. En daar-
door heb ik weinig op en aanmerkingen.

De organisatie was goed. Het was een top week en 
het is voor herhaling vatbaar. Zelfs de wespenplaag 
kon de pret niet drukken en wij als gezin hebben ge-
noten. Het zwemwater en de stranden waren schoon, 
wat ik nog nooit heb meegemaakt. Kortom, het was 
een goede en gezellige week en ik kan er geen nega-
tief woord over kwijt.

Hoe we met elkaar omgingen, wat we samen deden, 
en ook met o.a. het schoonmaken, allles ging zo na-
tuurlijk……dus nogmaals: ‘petje af’.

Met vriendelijke groet,
Patrick Driessen.

Wij vonden het een mooie en geslaagde week.
De omgeving was heel mooi, er waren gezellige men-
sen, goed eten en het was mogelijk om naar een 
pretpark te gaan.
Er was aandacht voor de mensen en de kinderen heb-
ben genoten.

Het was TOP TOP
Dank je wel.

Moeder en Yelisa (6 jaar)

Familie Cijntje 

Ik vond het fantastisch, omdat je heel dichtbij kon 
zwemmen. De spelletjes zoals de dropping en met 
slagroom gooien was leuk. Daarnaast was er een 
(water)glijbaan, leuke vrienden en Slagharen. En 
het huisje was ook heel gezellig.

Noraly (8 jaar)

Ik vond eigenlijk alles wel leuk, maar paintball en 
waterskiën vond ik het allerleukste.
De sfeer was heel gezellig. Ik vond het een geslaagde 
week. 

Hardley (16 jaar)

Wij als gezin hebben enorm genoten. Het was een 
leuke, gezellige en toffe vakantie.
De kinderen hebben enorm genoten van de activitei-
ten die er waren.

Het dagje Slagharen en Drouwenzand was gewel-
dig. Het dagje strand was super en de kinderen 
vonden het vliegeren geweldig. En niet te vergeten 
kinder-paintball en een avond dropping. Elke avond 
een kampvuur was ook gezellig en het huisje en de 
omgeving waren geweldig.

Vader Harry vond het leuk om het waterskiën ook 
een keer te doen. Het was wel wat moeilijk en 
zwaar, maar hij is hier wel een ervaring rijker van 
geworden. Het was goed georganiseerd; complimen-
ten hiervoor.
Wij als gezin kijken uit naar volgend jaar, dan gaan 
we zeker weer mee.

Harry en Simone en de kinderen Wesley (9 jaar) en 
Jeffrey (8 jaar)

Ik ben met mijn twee jongste kinderen Priscilla (13) 
en Jessey (5) meegeweest op vakantie samen met de 
andere gezinnen uit de Geitenkamp. Het was gezellig 
en ontspannen. We hebben veel uitstapjes gemaakt 
in een paar dagen tijd. Mijn dochter zei nog: ‘Mam, 
dit doen we normaal in meer dan één jaar’. Dat was 
genieten!

De locatie was erg goed en ook heel geschikt voor kin-
deren. Het uitzicht op het strand was echt geweldig. 
We zaten erg dichtbij, super! De leiding heeft ook 
goed voor ons gezorgd. 

En ik... ik ben grensverleggend bezig geweest: ik heb 
gewaterskiëd. Althans, een poging gedaan...

Doreen is ook grensverleggend bezig geweest: zij 
heeft het reddingsvest aangedaan, wat voor haar ook 
grensverleggend was.
De sfeer was top, net als de locatie en de begeleiding.

Bedankt allemaal voor een leuke eervaring

Leila Jolink.

P.S. Bij thuiskomst miste Jessey iedereen heel erg. 
Al zijn vrienden...

Deze editie staat de 
Kids Nieuws Redactie 
geheel in het teken van 
de Gezinsvakantie Gei-
tenkamp (zie ook voor-
pagina). 

In de week van 10 t/m 
14 augustus gingen acht 
Geitenkampse gezinnen 
naar het Ermerstrand. 
(foto hiernaast)

Hoe zij dit ervaren heb-
ben is terug te lezen op 
deze pagina...

De gezinsvakantie was geweldig, we hadden een ge-
zellig huisje en het uitzicht was grandioos.
Bij aankomst ‘s-avonds een BBQ, met spekjes voor de  
kinderen. We zijn met de hele groep een dagje naar 
Slagharen geweest. Het was erg mooi weer en super 
gezellig. Woensdag gingen we naar Drouwenzand en 
donderdag zijn we een dagje op het strand en in het 
water geweest. Het was warm en we hebben ook nog 
gevliegerd.

Simone
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Benjamin Muller, een kerel van ijzer
Benjamin Muller, ál 51 jaar? 
Je zou het niet zeggen, als je ziet met hoeveel energie en enthousiasme hij fungeert als oudijzerkoning en hoe hij nog als een 
jonge hond in de laadbak van zijn vrachtauto springt! 
Benjamin Muller, pás 51 jaar? 
Je zou het niet zeggen, als je ziet hoeveel werk- en levenservaring hij al achter de rug heeft!

Hoewel Benjamin een ge-
boren en getogen Geiten-
kamper is, zullen vele lezers 
van deze krant wellicht de 
naam niet  kennen, maar als 
we vertellen dat hij de oud-
ijzerkoning is, dan weten de 
meeste mensen wel over wie 
we het hebben. Geboren aan 
de Konijnenweg, later wo-
nende aan de Schaepman-
laan en nu al 8 jaar aan de 
A. Kuyperstraat gehuisvest. 
Vader Muller was prepara-
teur (het opzetten van die-
ren) en handelde in antiek. 
Moeder Anneke is met haar 
75 jaren nog steeds actief in 
de snoephandel. Het onder-
nemerschap is Benjamin dus 
met de paplepel ingegoten, 
zou je kunnen zeggen. 

Voordat hij echter met zijn 
oudijzerhandel begon, was 
Benjamin als 17-jarige eerst 
werkzaam bij een schoon-
maakbedrijf en bij een dis-
cotheek aan de bar, in de 
garderobe en als portier. 
Twee maanden na zijn 18e 
verjaardag behaalde Ben-
jamin zijn rijbewijs en al 
snel daarna zijn certificaten 
voor vracht- en busvervoer. 
Ruim 5 jaar werkte hij toen 
bij bandenhandel Michelin, 
destijds gevestigd in Veen-
endaal. Hij bracht banden 
over de gehele Veluwe naar 
de klanten. Helaas was de 
concurrentie van het toen-
malige Van Gend en Loos 
te groot en moest Benjamin 
uitkijken naar een andere 
baan. Dat werd korte tijd de 
Technische Unie in Nijme-
gen en daarna transportbe-
drijf Selman in Huissen. Hij 
haalde bloemen en planten 
uit Aalsmeer en uit Naald-
wijk. Toen hij naar het bui-
tenland moest gaan rijden, 

nam Benjamin ontslag en 
kwam terecht bij het Arn-
hems Gemeente Vervoerbe-
drijf (GVA), het tegenwoor-
dige Breng. 18 Jaar was hij 
daar fulltime buschauffeur 
in zogenaamde gebroken 
diensten (‘s ochtends enkele 
uren, daarna rust en dan la-
ter op de dag weer een paar 
uur.) 
 
En hoe kwam Benjamin 
aan het idee om een oud-
ijzerhandel te beginnen? 
Toen hij voetbalde bij WCA 
(Woonwagen Centrum Arn-
hem, gelegen aan de snel-
weg bij Presikhaaf) zag hij 
allerlei mensen, die met hun 
eigen handeltjes geld ver-
dienden. ‘Velen zien kamp-
bewoners op een verkeerde 
manier’, vertelt Benjamin, 
‘men denkt dat er van al-
les fout is met die mensen, 
een vervelend stigma, want 
ze werken vaak harder dan 
mensen bij een baas. Door 
hen ben ik oudijzerhande-
laar geworden, zegt hij, 

‘en dat doe ik nu al 10 jaar 
met veel plezier. Aanvanke-
lijk tussen mijn busdiensten 
door, maar na een paar 
jaar ben ik bij Breng minder 
gaan werken, want ik voelde 
dat het niet goed voor me 
was om zo hektisch bezig te 
zijn. Ik heb examen VIHB 
(Vervoer, Inkoop, Handel 
en Bemiddeling) gedaan via 
het ministerie van VROM 
en kan dus zeggen dat al-
les legaal is, wat ik doe. Ik 
moet bv. rekening houden 
met dagprijzen, die kunnen 
variëren van 11 tot 18 euro-
cent per kilo. Ik werk in de 
regio Arnhem en haal alles 
op, wat met metaal te ma-
ken heeft, van oude fietsen 
tot keukengerei, van oude 
stoelen en tafels van scholen 
tot elektra. In samenwerking 
met (oud) wijkagent Erik 
Hortensius kon ik bijvoor-
beeld bij de Hogeschool 
HAN onlangs 25 fietsen op-
halen, die er in de zomer 
waren achtergelaten door 
studenten. Het gekste dat ik 

ooit opgehaald heb, was een 
bom, die tussen allerlei an-
dere spullen lag! Gelukkig 
bleek het ding leeg, maar de 
schrik was enorm.’

‘Mensen bellen mij, ik ben 
te vinden via internet en ik 
neem zelf initiatief, als ik er-
gens iets bruikbaars zie en 
op deze manier verdien ik 
dus mijn brood. Alle mate-
riaal gaat naar Van Houtum 
Recycling, waar het in stuk-
ken gesneden en geshred-
derd wordt en verdwijnt 
in de verbrandingsovens, 
waarna er weer nieuw ma-
teriaal van gemaakt kan 
worden. Ik vind het sowieso 
belangrijk dat steeds meer 
spullen hergebruikt worden. 
Dit geldt niet alleen voor me-
talen, maar ook voor GFT-
afval, plastic en papier. 
Goed voor mens en milieu.’ 

Benjamin Muller werkt niet 
alleen bij Breng en als oudij-
zerkoning, maar zet zich ook 
in voor een betere wereld. 

• Oudijzerkoning Benjamin Muller op zijn ‘werkplek’

Open huis Liesbeth Crooijmans
Een gedeelte van het gebouw van Jongerencentrum De 
Sperwer heeft sinds enige tijd een nieuwe bestemming: in 
het voormalige kleuterschoolgedeelte heeft beeldhouwer 
Liesbeth Crooijmans onderdak gevonden. 
Zondag 13 september a.s. heeft zij van 13.00 tot 16.00 
Open Huis: iedereen is welkom om kennis te maken met 
haar én haar werkzaamheden.

Liesbeth wil mensen laten ervaren wat ze kunnen creëren 
met het hakken in steen. Vanaf september gaat zij cursus-
sen beeldhouwen en boetseren geven, op dinsdagmiddag 
en -avond en vrijdagochtend. Daarnaast geeft zij vier keer 
een workshop beeldhouwen aan de jongeren van jonge-
renwerk Rijnstad.

‘Beeldhouwen en boetseren geven ontspanning en ple-
zier. Je kunt je helemaal verliezen in het maken van een 
beeld uit ruwe steen of klei. Zoeken naar een vorm en 
jezelf verrassen. Wat ik belangrijk vind daarin is onder-
steuning bieden bij het ontdekken en ontwikkelen van je 
eigen ideeën en stijl en dat in een ontspannen en actieve 
sfeer’. Er komen veel facetten van het steen bewerken aan 
bod: de mogelijkheden en eventuele onmogelijkheden 
van het materiaal, er is aandacht voor de techniek, voor 
de vorm en het idee.
De lessen die Liesbeth gaat geven zijn zowel voor begin-
ners als gevorderden. ‘Mijn ervaring is dat het juist heel 
fijn is als er in een groep zowel beginners als gevorder-
den aan het werk zijn dus de lessen staan voor iedereen 
open’.

• Liesbeth Crooijmans


