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Het Wijkgesprek: komt u ook?
We hebben uw inbreng nodig

Wat gaat er goed in de wijk en wat kan beter? Dat weet 
u het beste, want u leeft en werkt elke dag in uw wijk.  
Wilt u meedenken en meepraten over zaken als groen in 
de wijk , jeugd of speelvoorzieningen? Kom dan naar het 
wijkgesprek en geef uw kijk op de wijk. 
Bewoners, wijkorganisaties en gemeente gaan met elkaar 
in gesprek over wat er nodig is in de wijk. Uiteindelijk 
wordt uit alle ideeën een wijkactieplan 2015 – 2017 ge-
maakt. Dat is een plan voor twee jaar, een lijst met duide-
lijke plannen die bijdragen aan een leefbare wijk. 

Het gesprek gaat over: 
* welke onderwerpen zijn belangrijk voor de wijk? 
* hoe kunnen we dit samen organiseren? 
* wat zou u daar zelf aan kunnen doen? 

Het gaat over de hele wijk, Geitenkamp, (Nieuw-) Mon-
nikenhuizen, Arnhemse Allee en Saksen Weimar. 

Om iedereen zoveel mogelijk de kans te geven om mee te 
praten, gaan we aan meerdere tafels per thema in gesprek. 
Deze thema’s zijn: 

1. Gezondheid en zorg 
2. Leren, opgroeien en opvoeden 
3. Groen, spelen en leefomgeving
4. Werken en ondernemen 
5. Veiligheid, verkeer en vervoer 
6. Sport, kunst en cultuur  

Maar ook andere wensen en ideeën zijn welkom. 

Het wijkgesprek vindt plaats op 
woensdagavond 4 november in MFC de Wetering, 
Bonte Wetering 89, 6823 JC Arnhem. 
Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur. 

Kunt u op 4 november niet aanwezig zijn, maar heeft u 
wel ideeën? 
Dan kunt u die per mail sturen aan de opbouwwerker, 
Paul Nuiver, p.nuiver @rijnstad.nl of per briefje in de 
brievenbus van MFC de Wetering, t.a.v Paul Nuiver.    

Mevrouw Spijker wint Ignite Award
Klussendienst Mevrouw Spijker is de winnaar geworden van de Ignite Award, een prijs voor sociale ondernemingen. 
Het jonge bedrijf heeft daarmee een startkapitaal van  €100.000,--  verworven.

Wat in 2013 begon met een 
vraag van ontmoetings-
groep Vrouwen voor Elkaar 
aan de opbouwwerker van 
Rijnstad, is uitgegroeid tot 
een offi ciele sociale onder-
neming. Van ‘leer ons om 
zélf te klussen’ naar een pro-
fessionele klussendienst, on-
der het motto ‘niet klussen in 
je hoofd maar in je huis’. 
Mevrouw Spijker is een 
onderneming van en door 
vrouwelijke klussers. Ze 
biedt scholing, faciliteiten 
en een prettige, levendige 
sfeer waarin vrouwen zin 
en zelfvertrouwen krijgen 
in klussen in en om het 
huis: een kwestie van samen 
dóen.  De cursussen en klus-
sendiensten die de onderne-
ming aanbiedt, zijn bedoeld 
voor vrouwen in heel Arn-
hem en de kernen daar om-
heen (Heelsum, Renkum, 
Oosterbeek enz).

In het kernteam (de staf) 
van Mevrouw Spijker zijn 
drie Geitenkampse vrouwen 
actief: Ria Houtman, Chris-
tine Slootstra en Jeanette 
Geurkink. ‘Ik ben begon-
nen als deelnemer van de 
1e basiscursus in het najaar 
van 2013.’, vertelt Jeanette, 
‘Hieruit kwam naar voren 
dat ik meer van klussen af-
weet dan dat ik zelf had ge-
dacht. Toen de vraag kwam 
om Francoise Braun te as-

sisteren bij de basiscursus 
hoefde ik niet lang na te 
denken. Graag! Ook ben ik 
meteen mee gaan doen met 
de vervolgcursus ‘Klussen 
op locatie’. Ik wilde meer 
ervaring opdoen om zo mijn 
zelfvertrouwen te vergroten. 
Het klussen had iets in mij 
wakker gemaakt. Iets doen 
waar ik geen vertrouwen in 
had, samen met anderen. 
Langzaam begon er iets te 
borrelen in mijn binnenste. 

De kluscurssen in 2013 wa-
ren nog mogelijk door fi nan-
ciele steun van het Bewo-
nersoverleg. Twee jaar later 
is klussendienst Mevrouw 

Spijker een feit. 19 oktober 
is de onderneming begon-
nen met het aanbieden van 
diensten en cursussen. En 
zijn ze de winnaars van de 
Ignite Award van het Anton 
Jurgens Fonds. Dit fonds, 
dat al sinds 1925 bestaat, on-
dersteunt instellingen en on-
dernemingen ‘welke uitslui-
tend of nagenoeg uitsluitend 
een algemeen maatschappe-
lijk belang beogen.’

Volgens het juryrapport vol-
deed Mevrouw Spijker aan 
deze voorwaarden omdat 
zij met hun onderneming 
vrouwen uit hun isolement 
halen en meer zelfredzaam 

maken. Het winnen van de 
prijs ging niet zonder slag of 
stoot. ‘Francoise en ik (en de 
andere dames van Mevrouw 
Spijker) zijn druk bezig ge-
weest met het maken van een 
businessplan, een bedrijfs-
video en een pitch. Daarbij 
werden we begeleid door de 
professionals van het An-
ton Jurgens Fonds’, besluit 
Jeanette. 

Voor meer informatie over 
of aanvragen bij Mevrouw 
Spijker kunt u terecht op de 
website:
www.mevrouwspijker.n

• Jeanette Geurkink en Francoise Braun van Mevrouw Spijker met de prijs

Kerstwinkel op Marktplein
Vanaf half november heeft de voormalige 
paard- en ruitershop op Geitenkamp 32 een 
nieuwe bestemming. In het pand zal tijdelijk 
een winkel gevestigd worden, waar kersts-
pullen te koop zijn. De kerstwinkel is een 
gevolg van een samenwerking tussen win-
keliers en leerlingen van het Aerendheem-
college en is voor de leerlingen onderdeel 
van een leer-werk traject. Ruim 20 leerlin-
gen wisselen elkaar af in de verkoop van de 
kerstprodukten.

Voor de leerlingen is dit een unieke kans om 
ervaring op te doen en het Marktplein heeft 
weer een winkel erbij. Wanneer het één en 
ander positief verloopt, zal de winkel ook na 
de kerst in gebruik blijven als leerplek voor 
de aankomende studenten. Hierbij moet 
vooral gedacht worden aan het zogenaamde 
pop-up store concept: een tijdelijke winkel 
waar voor een goedkope prijs restvoorraden
van grotere winkels worden doorverkocht.



Adverteren
in

Op De Hoogte?

advertenties@
geitenkampnet.nl

Vivare, Portaal en Volks-
huisvesting hebben de af-
gelopen maanden twee 
tuinactiedagen gehouden. 
Samen met de mannen van 
2Switch zijn ze op 8 sep-
tember rondom de Sperwer-
straat aan de slag geweest en 
op 6 oktober in de buurt van 
de Fokke Noordhoffstraat. 
Bewoners ontvingen vooraf 
een folder en konden aan-
geven of ze hulp nodig heb-
ben bij het onderhouden van 
de tuin. Wel werd gevraagd 
een handje mee te helpen. 
Voor de actie van september 
waren er niet zoveel aanmel-
dingen, maar in oktober is 
er hard gewerkt! Vooral veel 
oudere bewoners lukt het 
zelf niet meer om bijvoor-
beeld de haag te snoeien. 
Er waren dit jaar in totaal 
4 tuinenacties. Of hiermee 
in 2016 doorgegaan wordt, 
moet nog worden bekeken. 
Tuinonderhoud blijft wel een punt van aandacht in de groene Geitenkamp.

Hard gewerkt bij tuinenactie

Wijkagent Femke van den Berg
In een vorige editie hebben wij wijkagent Rene Huls aan u voorgesteld. 
De wijk kent echter nóg een wijkagent: Femke van den Berg.

Vanaf 2012 ben ik werkzaam 
in de wijk de Geitenkamp. Ik 
heb de afgelopen drie jaar 
samengewerkt met wijk-
agent Eric Hortensius, die 
naar een andere gebied ver-
trokken is. Voor veel bewo-
ners ben ik dus geen nieuw 
gezicht in de wijk.

Sinds 1 augustus 2015 werk 
ik samen met Rene Huls bin-
nen het cluster Geitenkamp. 
Offi cieel zijn mijn wijken; 
Arnhemse Allee, (Nieuw) 
Monnikenhuizen en Geiten-
kamp, de gebieden waarvoor 
voorheen Eric Hortensius 
verantwoordelijk was. Rene gaat nu over de wijken; Paasberg, Plattenburg en Klarenbeek 
(Saksen Weimar), die eerder onder mijn verantwoordelijkheid vielen. We werken echter 
nagenoeg dagelijks samen, dus kunt u ons beiden benaderen.
  
Mocht u de wijkagenten niet in de buurt treffen en met ze willen spreken dan bent u welkom 
op het wekelijkse spreekuur  in het MFC De Wetering, Bonte Wetering 89, iedere maan-
dagochtend van 09:00 uur tot 12:00 uur (m.u.v. de schoolvakanties). 

  

Mailen kan natuurlijk ook:

Femke.van.den.berg@politie.nl  
Rene.huls@politie.nl

‘Is de klant nog koning?’
(ingezonden brief)

Geachte redactie,

Na vijftien maanden en vele berichtgeving over de leegloop van het Marktplein, wil ik 
hier mijn mening en onmacht ventileren. Is de klant nog koning?
In de wijkkrant Op De Hoogte van september 2014 staat op de voorpagina Het hart van 
de wijk klopt niet meer. Hoe waar is deze tekst...
Wanneer een hart niet meer klopt sterven functionele organen. Uiteindelijk na strijd, 
hoop, vechten en positief denken geeft het gehele lijf het op. Op het marktplein gaat het in 
een jaar tijd net zoals een stervende meemaakt: uitval en einde verhaal. Al die miljoenen 
die er de laatste twintig jaar zijn ingepompt zakken ook weg. We worden op de hoogte 
gehouden en alle mails en reacties naar de desbetreffende betrokkenen leveren mooie 
volzinnen op waar je niets mee kan. Geen drogist, geen opticien, geen viswinkel,geen 
supermarkt sinds meer dan zeventig jaar, geen pinautomaten... Ook de bloemenman op 
de markt heeft een moeilijke keuze gemaakt.... einde verhaal, de organen sterven af!

‘Er is begrip’, ‘de situatie is zorgelijk’, ‘belang van een supermarkt wordt gezien’, ‘alle 
medewerking’, ‘de gemeente vindt het jammer’... 
Met deze woorden/uitlatingen mogen de klanten/bewoners van de Geitenkamp het nu 
ruim vijftien maanden doen. Dit moet aantonen dat er blijkbaar achter de schermen wordt 
onderhandeld, gepraat en gepraat en ....? 
Er is nog heel veel leuks te koop bij de winkels die (nog) wel kiezen voor deze plek. Cre-
ativiteit en betrokkenheid staat bij de winkeliers die open blijven hoog in het vaandel en 
dat is nu net wat de Geitenkamp siert. Dit hart was altijd kloppende en de euthanasie die 
nu wordt uitgevoerd maakt het tot een zeer droeve gebeurtenis. Het lijkt wel of mensen 
zonder auto maar beter kunnen verhuizen. Is dit beleid?... Ouderen die moeten vertrek-
ken? Naar de stad met de bus voor diverse aankopen (van tandpasta tot WC papier) kost 
al gauw twee en een halve euro, heen en terug. Het vereist planning en heel veel tijd om 
wekelijks je boodschappen bij elkaar te sprokkelen. Gelukkig is er zaterdags markt op 
het marktplein, hier kan ik mijn voorraad aanvullen met verse artikelen. Trouwens, wat 
te denken van de puntentelling van onze huurwoning: de voorzieningen nemen af, dus 
wanneer worden de punten opnieuw berekend? 
Het zou fi jn zijn als het bij alle partijen duidelijk wordt dat dit ontoelaatbaar lang duurt. 
Of zou men het Toon Hermans gedicht uitbeelden: ‘Sterven doe je niet ineens, maar af en 
toe een beetje’? Als wijkbewoner en mens roep ik hierbij alle direct verantwoordelijken 
op de woorden in daden om te zetten en dit stervende hart te redden! 

Een betrokken groet van C. van den Brand.

Wilt U ook uw mening laten horen?
Stuur een mail naar: redactie@geitenkampnet.nl

Zicht op vijver Larikshof verbetert door snoei 

Het parkje bij het Larikshof is een markant groengebied in de wijk. Van diverse bewoners 
kreeg de gemeente het verzoek om de vijver in het park Larikshof meer zichtbaar te maken. 
Daarnaast is het noodzakelijk om regelmatig de struiken rond de vijver te onderhouden. 
Dit najaar/winter snoeit de gemeente daarom een aantal taxussen aan de zuidzijde zodat het 
zicht op de vijver wordt verbeterd. 

Heeft u vragen, mail of bel met Vivienne van Sante, Stadsdeelmanager wijkonderhoud: 
0900-1809 of vivienne.van.sante@arnhem.nl 

• Femke van den Berg

Voor al uw dierbenodigdheden

gaat u naarook voor uw paard



Jaarlijkse bazaar in kerk
In de Opstandingskerk in Arnhem vindt op zaterdag 14 
november, van 10.00-15.00 uur, weer de jaarlijkse bazaar 
plaats. Er zijn curiosa, boeken, speelgoed, sieraden en kle-
ding.  Er is een hoek voor een kopje koffie, thee of soep, 
waar ook een poffertjeskraam is. 
Tijdens de bazaar kunnen loten aangeschaft worden voor de 
verloting aan het einde van de middag en van 13.00 tot 14.00 
uur is er een demonstratie van hobby’s. De Opstandingskerk 
bevindt zich aan de Rosendaalselaan 505.

Speelmorgen in MFC de Wetering 
Elke maandag van 9:00-11:00 is er in  MFC de Wetering  de 
activiteit Speelmorgen . Dit is voor alle ouders met kinderen 
van  1,5 jaar tot 2,5 jaar uit de wijk Geitenkamp.

De Speelmorgen is een goede voorbereiding van uw kind op 
een kindcentrum van of kinderdagverblijf. Dat is fijn want 
als uw kind al gewend is aan een vast ritme en het spelen 
in een groep, dan wordt de overgang naar een kindcentrum 
voor u en uw kind gemakkelijker. 
De Speelmorgen is in de eerste plaats leuk maar ook leer-
zaam. Uw kind komt in contact met andere kinderen, u ont-
moet andere ouders en u kunt met elkaar praten over de op-
voeding. Er wordt samen gespeeld, gezongen en geknutseld. 
Wil je meer weten of je aanmelden? 
Kom gerust eens langs op een maandag om 9:00 of kijk op 
www.rijnstad.nl/speelmorgen. Bellen kan ook: 06 46801465

Kunst uit de wijk in Gildenhuis 60
Van 14 oktober t/m 14 december exposeert een groep ama-
teurkunstenaars uit onze wijken hun werk in ondernemers-
huis Gildenhuis60 (aan het Schutterbergplein 60).
Er zijn schilderijen te zien van Sietske Bonn, Thea Rijshou-
wer, Elsbeth Pieterse en Marleen van der Sleen en objecten 
van Ineke Visscher en Leni Bodenstaff.

Jubileumvoorstelling Circus op de bult
 

Circus op de bult bestaat dit 
jaar 5 jaar! Om dit te vieren 
hebben zij een jubileum-
voorstelling gemaakt met de 
beste circusacts uit de afge-
lopen 5 jaar, gestoken in een 
nieuw circusjasje.
Nog één keer is de voorstel-
ling te bezoeken. En wel in 

de herfstvakantie, tijdens de Stormachtige Herfst-week op 
dinsdag 27 oktober, in MFC De Wetering.
Er zijn twee voorstellingen, om 12.00 en 14.00 uur. De voor-
stelling duurt ongeveer 45 minuten. 
De toegang bedraag € 2,50, kinderen van de Geitenkamp 
mogen gratis evenals houders van een GelrePas (wel mee-
nemen) en kinderen onder de 2 jaar. Wees op tijd want vol is 
vol! Voor meer informatie: www.sprookjesfestival.nl;
www.circusopdebult.nl of 06-24936113 (Ilse Beers)

Kerstmarkt Monnikenhuizen
19 december organiseert Theo Leenders in samenwerking 
met Café de Tapperij een kerstmarkt in Monnikenhuizen. 
Van 14.00 tot 21.00 uur zal de Geelgorslaan gevuld zijn 
met kramen vol met kleding, sieraden, kerstgeschenken en 
andere curiosa. De kerstman komt natuurlijk ook langs, hap-
jes en drankjes zijn in ruime mate aanwezig en er is een 
podium met muziek. 
Voor deze markt zijn nog kramen beschikbaar. Meer infor-
matie: Theo Leenders, 06-4871 1532

Kamp & Geit 2015
De eerste stappen achter de rollator zijn gezet, er is ge-
danst in een meubelzaak en de kippen zijn al aardig op-
geschud. Mocht het nog niet duidelijk zijn: de repetities 
voor Kamp&Geit 2015 zijn begonnen.

Voor de derde opeenvol-
gende keer is de wijk Gei-
tenkamp vier dagen lang het 
decor voor een reeks unieke 
theatervoorstellingen. Van 
donderdag 12 november tot 
zondagmiddag 15 november 
worden op verchillende lo-
caties in de wijk scenes op-
gevoerd. 
Dit jaar zijn er wederom ver-
rasende locaties: o.a. meu-
belzaak Boerma, Fotostudio 
Reloved, zorgboerij Tokhok, 
Zorgplein en Happy Spirit 
stellen ruimte beschikbaar. 
Ook het lege pand van dro-
gisterij Berndsen biedt nu 
ruimte voor een voorstel-
ling. En natuurlijk stellen 
ook een aantal wijkbewo-
ners zich gastvrij op door 
hun woning ter beschikking 
te stellen voor de acteurs 
van Kamp & Geit.

De voorstellingen beginnen 
donderdag, vrijdag en zater-
dag vanaf MFC De Wetering 
om 19.30 uur en duren tot 
ongeveer 21.30 uur, waarna 
er een meet & greet is in het 
wijkcentrum. Op zondag be-
ginnen de voorstellingen om 
14.00 uur.

Meer informatie over de 
voorstellingen, de spelers en 
de prijzen is te vinden op:

www.kampengeit.nl

• zorgboerderij Tokhok is één van de locaties

Kort nieuwsGrote kerstmarkt op het Marktplein
De leukste kerstmarkt ooit. Met die gedachte gaat op vrijdag 18 december de kerstmarkt plaatsvinden op het plein. 
Allerhande kramen met veelal kerstgerelateerde artikelen zijn die dag van 14.00 tot 20.00 uur te bewonderen.

Dit jaar pakt de winkeliers-
vereniging goed uit. Met een 
arreslee, een rendieract en 
ruim 40 kramen met kerst-
koopwaar moet het Markt-
plein dit jaar ouderwetse 
gezelligheid uitstralen. 
Uiteraard zal de kerstboom 
op het Marktplein niet ont-
breken en laat ook de kerst-
man zijn gezicht zien. En er 
komt zelfs een heus 25-kop-
pig orkest: Het Egerländer 
Kapel De Leemkuulers uit 
Bemmel zal voor de muzi-
kale omlijsting zorgen. Met 
traditionele kerstmuziek en  
met een heuse waldhorn 
zullen zij de bezoekers ver-
maken. De winkeliers van 
het Marktplein gaan met 
hun artikelen op de kerst-
markt staan, maar ook an-
dere ondernemers zulllen 
de kramen bemannen. Het 
gaat een gevariëerd aanbod 
van geschenken, kleding en 
kerstartikelen opleveren. De 
lekkere (kerst)hapjes en de 
glühwein zijn overigens niet 
vergeten!

Loterij
Tijdens de kerstmarkt wordt 
ook een loterij gehouden, 
met leuke prijzen. De loten 
hiervoor worden in de peri-
ode hiervoor door de winke-
liers van het Marktplein ver-
strekt bij aanschaf van een 
artikel uit hun winkel. 

• de rendieract (met kerstman) die tijdens de kerstmarkt te zien zal zijn

voor meer informatie over de kraamhuur:
Jan Lareman, 06- 5389 7497

volg de kerstmarkt op facebook via

Kerstmarkt Geitenkamp Arnhem vrijdag 18 december 2015

of kijk op www.geitenkampnet.nl

De Stamtafel gaat omdenken
Op donderdag 29 oktober gaat De Stamtafel oefenen met 
‘omdenken’. In samenwerking met Renate Rosenbrand 
van Indigo wordt het ‘omdenkspel’ gespeeld.

Omdenken is een denk-
techniek om problemen om 
te zetten in mogelijkheden. 
Het is een manier van den-
ken waarbij je kijkt naar de 
werkelijkheid zoals die is, en 
wat je daar mee zou kunnen. 
Je gebruikt in feite de ener-
gie van het probleem voor 
iets nieuws. De grondlegger 
van omdenken is Berthold 
Gunster, schrijver van onder 
meer ‘Ja-maar wat als alles 
lukt’ en ‘Huh?! – de techniek 
van het omdenken’. 

De eerste stap is van een 
probleem een feit maken. De 
stap maken van ja-maar (het 
is niet wat het zou móeten 
zijn en dat is een probleem) 
naar ja-en (het is, wat het is). 
Daarna kijk je welke nieuwe 
mogelijkheden er ontstaan 
door de feiten volledig te ac-
cepteren, dus volledig ‘ja’ te 
zeggen tegen de realiteit.

Tijdens De Stamtafel gaan 
de deelnemers met elkaar 
het gesprek aan over deze 
manier van denken en be-
vragen ze elkaar over hun 
manier van problemen op-

lossen. Mensen hebben daar 
vaak hun eigen maniertjes 
voor. Ook wordt het om-
denkspel gespeeld. 
De bedoeling van dit kaart-
spel is dat je problemen in 
mogelijkheden omdenkt. Je 
lost het probleem dus niet 
op, je werkt het ook niet 
weg, je gebruikt het in je 
eigen voordeel. Met korte 
vragen moet er geprobeerd 
worden een probleem om te 
denken. Discussiëren, tips 
en oplossingen geven mag 
niet; het gaat om het stel-
len en beantwoorden van de 
vragen.

De Stamtafel wordt namens 
Vitale Verbindingen geleid 
door Janite Brands en Mark 
Ormel, dit keer in samen-
werking met Renate Rosen-
brand van Indigo.

Wat: De Stamtafel, thema ‘Omdenken
Wanneer: donderdag 29 oktober, 10.00-12.00

Waar: De Beijer, Willem Beijerstraat 13



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

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)
13.00-15.30 Biljarten (SWOA) De Duiventil, Konijnenweg
13.00-15.00 Computerinloop (SeniorWeb) MFC De Wete-
ring. Voor hulp bij technische problemen
14.00-16.00 Ontmoeting- en spelletjesmiddag (SWOA, 
Rijnstad en Vitale Verbindingen). MFC De Wetering
15.00-17.00 Tienerinloop, 10-14 jr (Rijnstad) De Sperwer
16.00-17.00 Voetbal School 6-9 jaar (Wijkclub; Vitesse 
Betrokken). Playground de Rommelkist. 
17.00-18.00 Voetbal School 10-12 jaar (Wijkclub; Vitesse 
Betrokken). Playground de Rommelkist. 
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
  9.00-11.00 Creatieve ochtend. (Rijnstad) De Wetering
  9.30-11.30 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.

14.00-17.00 Open inloop door vrijwilligers, 13 t/m 24 jr. 
(Rijnstad) Jongerencentrum De Sperwer. 
14.30-16.00 De Bakfi ets (Rijnstad). De Vlindertuin
15.00-17.00 Tienerinloop, 10-14 jr (Rijnstad) De Sperwer
15.30-17.00 Meidenclub, 7-12 jr. (Rijnstad) MFC De We-
tering.  Kosten € 1,00
19.30-22.00 Crea Bea Club. (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.
12.00-13.00 Open Eettafel (SWOA) 
12.15-14.00 De Bakfi ets (Rijnstad). Grasveld voor de Wit-
te School
14.00-16.00 Wijkinstuif, 4-12 jaar (Wijkclub; Rijnstad) 
De Wetering/Playground de Rommelkist. Kosten € 1,00. 
14.00-17.00 Open Inloop, 11-24 jaar (Rijnstad) Jongeren-
centrum 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.
16.00-18.00 Kookclub (Rijnstad) JC De Sperwer. 10-24 
jaar. Opgeven vóór 14.30 uur. Kosten €2,00
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 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 
19.30-22.00 Volleybal, 16 jr e.o. (Wijkclub). Sportcentrum 
Valkenhuizen

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

 a.nuhn@rijnstad.nl; tel: 06-46801465
 9.30-11.30 Yoga (Rijnstad) MFC De Wetering  
9.45-10.45 Zumba (Rijnstad) MFC De Wetering. A.l.
11.00-11.45 Wandelgroep (SWOA). Vertrek vanaf MFC 
De Wetering

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, 11-24 jaar (Rijnstad) Jon-
gerencentrum De Sperwer
15.45-17.00 Kids Bootcamp/Run For Fun, 8-12 jaar 
(Wijkclub). Playground de Rommelkist
16.00-17.00 Kids Dance, 4-12 jaar,(Wijkclub i.s.m. Budo  
Sport Arnhem)
16.00-18.00 Kookclub (Rijnstad) JC De Sperwer. 10-24 
jaar. Opgeven vóór 14.30 uur. Kosten €2,00
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, 11-24 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
15.45-17.00 Circus op de bult, 8 jaar en ouder.MFC De 
Wetering. Kosten €2,50, met Gelrepas €0,25
19.30-21.00 Wijkatelier Geitenkamp, 18 jr e.o.(Wijkclub) 
MFC De Wetering. €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 Sporty instuif, 7-12 jaar, (Wijkclub) 
Playground de Rommelkist
14.00-17.00 Sport- en 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

Wijkatelier Geitenkamp
Vamaf 2 oktober wordt iedere vrijdag van 19.30 tot 21.30 
in MFC De Wetering het Wijkatelier Geitenkamp gehou-
den. Hier kunnen buurtbewoners (18+) kennis maken met 
verschillende creatieve technieken. In  drie weken probeer 
je uit wat er mogelijk is met een materiaal en de bijpassende 
techniek. Vanuit verschillende thema’s maak je onder bege-
leiding van Pam Hoftijzer eigen werkstukken, die je mee 
naar huis mag nemen. Daarnaast zullen geregeld verschil-
lende materialen en technieken door gastdocenten worden 
toegelicht.
  
De eerste techniek die behandeld werd, was mozaïeken. Met 
scherven van oud servies werden nieuwe gebruiksvoorwer-
pen gemaakt. 
Op 23 oktober, 6 november en 13 november staat beeldhou-
den op het programma. Er wordt gewerkt met speksteen, 
een zachte steensoort waar je zonder al te veel kracht mooie 
vormen in kan maken die zowel ruw als gepolijst afgewerkt 
kunnen worden. 
De drie daaropvolgende weken staan in het teken van de ba-
tiktechniek. Hierbij kan je kiezen uit verschillende textiele 
voorwerpen waar je een eigen ontwerp op maakt. Voor het 
ontwerp kan je gebruik maken van plaatjes en eigen foto’s , 
maar je mag natuurlijk ook je fantasie gebruiken. 
Op 11 en 18 december én op 8 januari 2016 gaat er met klei 
gewerkt worden. 
Het Wijkatelier Geitenkamp is mede mogelijk dankzij een 
fi nanciële bijdrage van het Bewonersoverleg.

Mannen gezocht voor De Late Stem
Iedere dinsdagmorgen is er een gezellige, muzikale ont-
moeting in MFC De Wetering. Van 10.00 tot 11.45 komt 
het Geitenkamps zangkoor De Late Stem bij elkaar om met 
elkaar een muzikaal repertoire te oefenen. Het koor treedt 
daarmee geregeld op tijdens evenementen in de wijk, zoals 
bijvoorbeeld bij de jaarlijkse herdenking van de slachtoffers 
van de Tweede Wereldoorlog.

Om de sfeer nu nóg gezelliger te maken en de liederen af-
wisselender, is het koor, dat nu voor een groot deel uit vrou-
wen bestaat, op zoek naar muzikale mannen.
Kunt u een aardig toontje zingen? Lijkt het u leuk om dit in 
groepsverband te doen? Stuur dan een briefje naar: 

Secretariaat De Late Stem
p.a. Populierstraat 6823 JM, Arnhem

of mail:
Offeren-Rossne@kpnplanet.nl

Wat: Wijkatelier Geitenkamp
Waar: MFC De Wetering

Wanneer: vrijdag 19.30-21.30, 
koffi e staat klaar vanaf 19.15

Graag aanmelden
wijkatelier@wijkclubgeitenkamp.nl of 06-3487-542

Inloopdagen in ‘t MFC
In MFC De Wetering valt steeds meer te beleven. Op ver-
schillende dagen worden inloopochtenden of middagen ge-
organiseerd, waarbij gezellig koffi e kan worden gedronken 
of spelletjes worden gespeeld.

Iedere maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 is er een ont-
moeting- en spelletjesmiddag voor alle wijkbewoners in de 
ontmoetingsruimte van het MFC. Iedereen die zin heeft is 
welkom om hierbij aan te schuiven.

Op maandagmiddag en dinsdagochtend wordt door Seni-
orweb een computerinloop gehouden. Voor al uw vragen op 
computertechnisch gebied kunt u hierbij terecht. 

Op donderdagochtend is er, voorafgaand aan het zumba-
dansen, van 9.00 tot 9.45 uur een koffi e-inloop. Deelnemers 
aan het zumbadansen zijn nadrukkelijk uitgenodigd voor 
deze inloop, maar ook andere wijkbewoners kunnen aan-
schuiven.

Naast deze inloopdagen is 
er 3 keer per week een Open 
Eettafel voor de wijkbewo-
ners. Op maandag, woens-
dag en vrijdag van 12.00 
tot 13.00 kunt u gezellig 
meeëten. Opgave hiervoor 
is verplicht, meer informatie 
bij de balie van het MFC (in 
de  hal).

En dan zijn er natuurlijk nog de maaltijden: Samen Eten or-
ganiseert iedere eerste zaterdag van de maand een buurt-
maaltijd en Het Activeringsteam doet onder de naam Eet 
Smakelijk iedere 3e vrijdag van de maand hetzelfde.

Voor data en prijzen hiervan zie de agendapagina hiernaast.



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

Dinsdag 27 oktober
20.00-+/- 22.00 uur. Bewonersoverleg (MFC De Wetering)

Donderdag 29 oktober
10.00-12.00 De Stamtafel (Vitale Verbindingen i.s.m. In-
digo) 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.  Thema: ‘Omdenken’. 

 stamtafel2014@gmail.com

Vrijdag 30 oktober
13.30 uur Grote bingo (SWOA) MFC De Wetering

Maandag 2 november
16.00 Kookclub. (KoffieKaffee) De Beijer. Aanmelden en 
meer info: hetkoffiekaffee@gmail.com

Woensdag 4 november
20.00 Wijkgesprekken. MFC De Wetering, zaal open 19.30 
uur.  Uw mening telt!

Donderdag  5 november
19.30 Filmavond (De Beijer). Start film om 19.45 uur:
Meer info:  hetkoffiekaffee@gmail.com. Entree €3,00

Vrijdag 6 november
10.00-12.00 Workshop ‘Omgaan met conflicten’ (Vitale 
Verbindingen).  De Beijer. Entree gratis, aanmelden via 
ervaringsdeskundigeggz@gmail.com

Zaterdag 7 november
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

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 

Donderdag 12 t/m zondag 15 november

Start vanaf MFC De Wetering, donderdag t/m zater-
dag 19.30-21.30 uur; zondag van 14.00 tot 16.00 uur.

Vrijdag 13 november
13.30 uur Grote bingo (SWOA) MFC De Wetering

Zaterdag 14 november
10.00-15.00 Grote Bazaar (Opstandingskerk) 
Rosendaalseweg 505

Donderdag  19 november
19.30 Filmavond (De Beijer). Start film om 19.45 uur:
Meer info:  hetkoffiekaffee@gmail.com. Entree €3,00

Vrijdag 20 november
13.30 uur Dubbeltjesbingo (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 18 november via ATGKOKEN@hotmail.com 
of aan de balie van MFC De Wetering.

Zaterdag 21 november
12.00-15.00 Repair café (De Beijer)

Zondag 22 november
13.30-16.00 Kinderfilm (De Beijer). Voor kinderen van 4 
t/m 9 jaar. Na de film activiteit of spel. 
Kosten €2,00 incl. een glas ranja (ouders zijn ook welkom en 
betalen €1,00). Zaal open 13.15 uur.

Woensdag 25 november
19.00-21.00 Workshop ‘Omgaan met conflicten’ (Vitale 
Verbindingen).  De Beijer. Entree gratis, aanmelden via 
ervaringsdeskundigeggz@gmail.com

Donderdag 26 november
10.00-12.00 De Stamtafel (Vitale Verbindingen) De Beijer. 
Wijkbewoners ontmoeten elkaar en gaan met elkaar in ge-
sprek aan de hand van een thema. Kosten €2,00.  

 stamtafel2014@gmail.com

Vrijdag 27 november
13.30 uur Grote bingo (SWOA) MFC De Wetering

Zaterdag 28 november
Intocht Sinterklaas
Meer informatie hierover wordt bekend gemaakt via de 
website www.geitenkampnet.nl
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 

Ophaaldagen plastic

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

Of bestel kosteloos via 
www.zakkenbestellen.nl

Bij een hartstilstand is reanimeren en de inzet van een 
AED (Automatische Externe Defibrilator) van levens-
belang. Een AED is een draagbaar apparaat dat via ge-
sproken opdrachten helpt bij het reanimeren.

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

• Huisartsenpost 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
0800-7678225,  info@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

2, 16 en 30 november

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 geschiedenis van Saksen Weimar
In de nieuwe wijk Saksen-Weimar in het noorden van Arnhem zijn (tot nu toe) slechts zeven straatnamen. En drie van de zeven beginnen met Saksen, hoewel geen van de drie 
een straat is: Laan van Saksen Weimar, Saksen-Anholthof en Saksen-Coburgplaats. De relatie met de Saksen-Weimarkazerne is wel duidelijk, dunkt ons.

Het terrein van de Saksen-
Weimarkazerne werd in 
2007 door de Domeinen 
(staat) verkocht aan de ge-
meente Arnhem, die er aan-
vankelijk de naam Groene 
Treden aan gaf, vanwege 
het hoogteverschil en het 
landschappelijk groen.
Deze naam werd in 2009 om-
gedoopt in Saksen Weimar 
en zo heet dus nu de wijk 
naast Monnikenhuizen. 
De oorspronkelijke kazerne 
dateert uit 1939 en werd tot 
1960 gebruikt  door het 14e 
infanteriebataljon. Dat werd 
toen afgelost door de Garde 
Grenadiers. In 1999 werd 
de kazerne afgestoten. In de 
oorlog werd de legerplaats 
door de Duitsers in gebruik 
genomen. Het gebouw ont-
snapte aan de verwoesting 
in september 1944, toen 
Arnhem vanuit de lucht 
werd aangevallen. De ka-
zerne is vernoemd naar 
Karl Bernhard von Saksen-
Weimar-Eisenach (1792), 
een militair die in Duitse 
en Nederlandse dienst was. 
Hij was de tweede zoon 
van hertog Karl August von 
Saksen-Weimar-Eisenach. 
Karl was onder andere ge-
neraal bij de Slag van Wa-
terloo( 1815) en comman-
dant in het Nederlandse 
leger in Nederlands Indië. 

Hij overleed in 1862 en 
werd begraven in Bad Lie-
benstein in Thüringen. In 
1866 werd er op het Lange 
Voorhout in Den Haag een 
monument voor hem opge-
richt, waarbij de tekst  staat: 
Moedig en beleidvol krijgs-
man. Nederland onwankel-
baar trouw. In 2005 werd 
dit monument gerenoveerd.

De Laan van Saksen Wei-
mar is de toegangsweg tot 
de wijk, een statige bo-
menlaan. Saksen Weimar 
was een van de Ernestijnse 
(Saksische) hertogdommen 
in Thüringen in het oosten 
van Duitsland. Het bestond 
van 1572 tot 1741; daarna 
ging het op in het grotere 
hertogdom Saksen-Weimar-

Eisenach. De naam Saksen 
is afkomstig van de naam 
van het volk van Saksen, 
en vermoedelijk afgeleid 
van het mes waarmee zij 
werkten: de sax. Weimar 
was de residentie van het 
hertogdom en zou dat blij-
ven tot 1920. Dresden was 
de hoofdstad. Tot 1806 was 
Saksen onderdeel van de 
Heilige Roomse Rijk. 
Na het verlies van Keizer 
Franz II van Habsburg-
Lotharingen tegen Napole-
on bij de Slag van Austerlitz 
(1805) kreeg het de status 
van onafhankelijk konink-
rijk, met Franse steun.
Keurvorst Frederik August 
III werd toen Koning Frede-
rik August I. De ontbinding 
van Het Heilige Roomse 

rijk, een politiek verband 
van wereldlijke en kerke-
lijke gebieden, werd door 
Napoleon afgedwongen. In 
1809 werden Saksen-Wei-
mar en Eisenach verenigd 
tot een staat. Ernst August 
I van Saksen-Weimar kreeg 
na de dood van Wilhelm 
Hendrik deze staat ook in 
handen. Het koninkrijk 
Saksen koos in de oorlog 
van de Pruisen tegen Na-
poleon (1813) vóór de Fran-
sen, wat uiteindelijk verlies 
betekende. Saksen moest 
toen veel grond afstaan aan 
het Koninkrijk Pruisen, het 
werd de Pruisische provin-
cie Saksen. Na het verlies 
van de Eerste Wereldoorlog 
en de Duitse novemberrevo-
lutie trad Frederik August 
af en werd het voormalige 
koninkrijk Saksen als vrij-
staat Saksen een onderdeel 
van de Weimarrepubliek, 
geboekt als eerste Duitse 
democratie, tot 1933. In 
1920 ging de deelstaat op in 
landkreis Thüringen.

Weimar is een universi-
tair, toeristisch en industri-
eel centrum, waarvan het 
historisch centrum door 
Unesco tot werelderfgoed 
is verklaard. In 1945 werd 
de stad zwaar getroffen 
door een bombardement en 

zwaar beschadigd. Na de 
oorlog werd de stad snel 
weer opgebouwd. In de na-
bijheid van Weimar werd in 
1937 het concentratiekamp 
Buchenwald opgericht. 
Weimar kende vele beroem-
de inwoners: Johann Se-
bastian Bach, hoforganist 
en concertmeester in dienst 
van Willem Ernst, hertog 
van Saksen-Weimar; Frie-
drich von Schiller, toneel-
schrijver, filosoof en dich-
ter; Johann Wolfgang von 
Goethe, romanschrijver, 
wetenschapper, dichter, na-
tuuronderzoeker en staats-
man. Zijn huis in Weimar is 
nog altijd te bezoeken. 

Van Goethe en Schiller sa-
men staat er een standbeeld 
voor het theater in Weimar. 

Voorts nog Arthur Scho-
penhauer, wereldberoemd 
filosoof, die in Goethe een 
vaderfiguur zag; Walter 
Gropius, architect en op-
richter van de Bauhaus-aca-
demie, een opleiding voor 
beeldend kunstenaars. Deze 
academie was van 1919 tot 
1932 gevestigd in Weimar.

Wassily Kandinsky, Rus-
sisch- Franse kunstschilder 
en graficus, Henry van de 
Velde, Belgisch kunstschil-
der en ontwerper, vormge-
ver en architect van bijvoor-
beeld het Nietzschehuis  en 
Carl Zeiss, constructeur 
van lenzen en oprichter van 
de fabriek Zeiss-Ikon woon-
den ook kortere of langere 
tijd in Weimar. 

Adolf Hitler bezocht Wei-
mar tenminste 35 keer en 
hij hield er toespraken vanaf 
het balkon van Haus Elep-
hant aan de Markt, waar hij 
ook altijd verbleef. 
Dit gebouw is er nog steeds. 
De deelstaat Thüringen, 
waarin Weimar ligt, had 
het eerste naziregime van 
Duitsland. Weimar heeft 
ruim 60.000 inwoners.

In de volgende editie gaan 
we verder met de straten 
van de wijk Saksen Weimar.

Harry Regeling, beroep vuilnisman
De gemeentereiniging be-
staat in ons land sinds 1876, 
toen in Rotterdam de eer-
ste vuilnismannen tot wel 
zes keer per week aan de 
deur klopten of met een ra-
tel door de straat liepen om 
hun komst aan te kondigen. 
Het afval werd met open of 
dichte paardenkarren opge-
haald. Halverwege de vorige 
eeuw kwam de kraakpers-
auto, het type vuilniswagen 
dat het aangeboden vuilnis 
vermaalt.
In 1967 was Amsterdam de 
eerste stad, die de plastic 
vuilniszakken ging gebrui-
ken; lichter dan de bakken, 
maar evengoed zwaar om te 
tillen en met het risico van 
scheuren. Eind jaren 70 deed 
de kliko op wieltjes zijn in-
trede en die gebruiken we 
nog steeds. Tegenwoordig 
is er een laadsysteem dat 
de containers leegt met een 
grijparm.  

De hierboven vermelde ge-
schiedenis heeft Geitenkam-
per Harry Regeling (45) niet 
meegemaakt, maar hij werkt 
al wel 24 jaar bij de vuilnis-
ophaaldienst. ‘Toen ik op 
mijn 16e van school kwam’, 
vertelt Harry ‘vonden mijn 
ouders dat ik snel een baan 
moest vinden. Via een uit-
zendbureau kwam ik bij de 
ARA terecht, een voorgan-
ger van het tegenwoordige 

bedrijf SITA. Ik heb heel 
wat kilometers gelopen met 
kliko’s; ik schat dat een vuil-
nisman op een dag wel 20 
km loopt. Tegenwoordig zit 
ik ook afwisselend achter 
het stuur, maar op mijn 16e 
had ik natuurlijk nog geen 
(vrachtwagen)rijbewijs.
Het lijkt gemakkelijker om 
achter het stuur te zitten in 
plaats van te sjouwen met 
de bakken, maar achter het 
stuur heb je eigenlijk ogen 
aan alle kanten nodig: je 
moet letten op geparkeerde 
auto’s, vooral een probleem 
in smalle straatjes, je moet 
in de gaten houden of de 
“laadjongens” klaar zijn, je 
moet attent zijn op het door-
gaande verkeer. Je maakt 
veel gemakkelijker een fout 
als chauffeur en dat zou 
je zomaar je baan kunnen 
kosten. Als ik een dag ach-
ter het stuur heb gezeten, 
ben ik veel meer bekaf dan 
wanneer ik de hele dag inla-
der ben. Ik heb in al die tijd 
drie keer een klein ongeluk 
gehad, o.a. door gladheid; 
gelukkig is tot nu toe ver-
der alles goed gegaan. Als 
een geparkeerde auto de 
doorgang belemmert, dan 
toeteren we eerst en als er 
niets gebeurt, dan laten we 
de kliko staan zonder hem 
leeg te maken. Daarvan le-
ren de meeste mensen wel. 
Het woord kliko is een sa-

menvoeging van de firma’s 
Klinkenberg en Koster, die 
de eerste minicontainers 
verkochten. Ik werk van 7 
tot 4 uur. Als ik ‘s ochtends 
in Duiven bij SITA aankom, 
zie ik waar ik die dag heen 
moet. Dat kan in Arnhem 
zijn (alle wijken), maar ook 
in de gemeente Rheden of 
Duiven. Als we in een wijk 
zijn, moeten we twee keer op 
en neer rijden naar de vuil-
verbrandingsovens in Dui-
ven, omdat de wagen dan 
vol zit. We zijn de hele dag 
in één wijk bezig. We wer-
ken met zo’n 80 mensen op 
de wagens, waaronder twee 
vrouwen!’ 

SITA is onderdeel van het 
Franse bedrijf Suez-Gaz 
de France. De naam is een 
afkorting van Société In-
dustrielle des Transports 
Automobiles. Jaarlijks wordt 
door het bedrijf 2 miljoen 
ton bedrijfsafval verwerkt, 
600.000 ton huishoudelijk 
afval en 150.000 ton gevaar-
lijk afval. Harry vermeldt 
ook nog even de opmerke-
lijkste zaken, die hij in 24 
jaar meemaakte: ‘Toen ik 
een keer de klep van een 
container openmaakte, vond 
ik er een slapende man in. Ik 
zat in de vrachtauto naast 
een collega, we passeerden 
een onbewaakte overweg bij 
Elst en ik zag een trein aan-

komen..... ik ben nog nooit zó 
bang geweest! Bij het Open-
luchtmuseum hoorden we 
gemiauw uit een kliko ko-
men, waardoor we gelukkig 
een stel kleine poesjes kon-
den redden. En de grootste 
schrik overkwam me, toen 
ik de laadklep van de wagen 
opende en er een hele grote 
rat over mijn schouder naar 
buiten sprong!’ Het is een 
zwaar, maar afwisselend 
beroep, dat in onze maat-
schappij helaas nog wel eens 
ondergewaardeerd wordt. 
Stel u eens een leven zonder 
vuilnismannen voor.... de 
ratten zou u misschien ook 
over de schouder springen! 
Behalve een enthousiaste 
vuilnisman is Harry ook een 
enthousiaste vrijwilliger in 
het MFC. Zo organiseert hij 
op 26 oktober een playsta-
tiontoernooi voor kinderen 
van 8 tot 18 jaar. Hij helpt 
in de zomer mee bij de zg. 
waterdagen en bij het Hal-
loweenfeest. Hij werkt nauw 
samen met Dirk Leenders. 
Dit jaar was hij voor het 
eerst met zijn vrouw en twee 
zoons van 9 en 10 mee naar 
het Zomerkamp en dat is zo 
goed bevallen, dat het nu 
al zeker is dat de familie 
Regeling volgend jaar weer 
hierbij aanwezig zal zijn, 
maar dan met vijf personen, 
want in februari komt er een 
Regelingetje bij.

• Deel van het monument voor Karl Bernhard von 
Saksen-Weimar-Eisenach in Den Haag

Omgekeerd Inzamelen
In januari 2016 gaat in de wijk Geitenkamp het Omgekeerd 
Inzamelen van start, een nieuw systeem voor de inzameling 
van huishoudelijk afval, waarbij restafval niet meer aan huis 
wordt opgehaald. Wat betekent dit concreet voor u?

Woont u in een laagbouwwo-
ning of benedenwoning met 
tuin, dan kunt u gebruikma-
ken van 3 minicontainers: 
de groene voor het groente-, 
fruit- en tuinafval, de grijze 
voor plastic verpakkingsaf-
val met blik en drankkar-
tons en de grijze met blauw 
deksel voor het oud papier. 
Het restafval brengt u naar 
een ondergrondse container 
in de buurt.

Bewoners van een flat of 
bovenwoning brengen al het 
afval naar de (verschillende) 
ondergrondse containers in 
de buurt. Voor het gft-afval 
kan bij SITA een zogenaam-
de citybin (afsluitbare em-
mer) worden aangevraagd. 
(tel: 026-4460490)

Het doel van het Omgekeerd 
Inzamelen is meer herge-
bruiken van huishoudelijk 
afval. In ons huishoudelijk 
afval zitten nog vele grond-
stoffen die hergebruikt kun-
nen worden. Vandaar het 
motto: Afval? Laten we er 
wat van maken!

Meer informatie is te vinden 
op www.arnhem.nl/omge-
keerdinzamelen.



KIDS NIEUWS REDACTIE
Beweging op de bult
Het mooie weer van woensdag 30 september was slechts één van de redenen waarom 
de 8e editie van de Hoogte 80-loop bijzonder succesvol is verlopen. Dat kwam namelijk 
ook doordat de ruim  600 kinderen en 60 volwassenen konden starten vanaf een bijzon-
dere plek: bovenop de bult.  

De unieke startlocatie was te 
danken aan de werkzaamhe-
den die plaatsvinden rondom 
de Ds. Bechtlaan (de gebrui-
kelijke startplek), waardoor 
de organisatie moest uit-
wijken naar de bult. Dat gaf 
ook extra mogelijkheden: op 
de bult was het ook mogelijk 
voor de kinderen om zich te 
vermaken met een luchtkus-
sen of (voor de wat oudere 
kinderen) een superjumper. 
Ook kon er voor of na het 
rennen pony gereden wor-
den. 
De Hoogte 80-loop was 
meer dan ooit een gezellig 
dagje uit. 

De organisatie was in handen 
van Sportbedrijf Arnhem en 
Rijnstad.

Burgemeester van Arnhem 
Herman Kaiser was aanwe-
zig om het openingswoord 
te spreken en het startschot 
voor de jongste lopers te ge-
ven, die daarna als eersten 
de wedstrijd vanaf de bult 
liepen. Hierna volgden - op-
lopend in leeftijd de overige 
categorieën. 

De wisselbeker voor de 
sportiefste school ging 
evenals vorig jaar naar de 
Julianaschool. 

categorie 0-3 jaar
jongens:
1. Devon Hartemink
2. Juan Domingues
3. Nathaniël Vos

categorie 4-6 jaar

categorie 7-9 jaar

categorie10-12 jaar

categorie volwassenen
mannen:
1. Stan van der Meulen
2. Richard Usher
3. Rutger van der Meulen

vrouwen:
1. Maud Lent
2. Janna Brouwer
3. Mijke Hartendorp

jongens:
1. Renzo Jansen
2. Merlijn Bögels
3. Quinten Groot

meisjes:
1. Briget Konings
2. Sativa Wenker
3. Evi Oonk

jongens:
1. Koen te Veluwe
2. Pim in het Veld
3. Stijn Geenen

meisjes:
1. Demi Konings
2. Trees de Boer
3. Rosalie Beek

jongens:
1. Sven Tjallingii
2. Koos Teunissen
3. Bart Berghuis

meisjes:
1. Anne Poels
2. Nora van Dijk
3. Eveline Jack

meisjes:
1. Emma de Jonge
2. Neeltje van Poorten
3. Bieke Jansen

Meedoen is belangrijker dan winnen. 

In dat opzicht waren alle deelnemers 
vanzelfsprekend al winnaars. Maar on-
der al die winnaars waren er per categorie 
steeds enkelen die de snelsten waren. 
Wij hebben deze winnaars voor u op een 
rijtje gezet.

• Eerst lekker rennen en daarna ponyrijden...

• het aftellen is gedaan... en weg zijn ze!
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Geitenkampers in Het Beste Idee Van Nederland
Zaterdag 17 oktober is SBS6 begonnen met een nieuwe reeks uitzendingen van Het Beste 
Idee Van Nederland. In de eerste aflevering werd de inzending van Rein Hendriks en zijn 
kleinzoon Gino Koenders, beiden Geitenkampers, besproken.

Door een knieblessure kon 
Rein de kracht in zijn benen 
niet gebruiken. Om toch mo-
biel te blijven, zijn Gino en 
Rein op het idee gekomen 
om de huidige scooter te 
verbeteren met een electri-
sche standaard. Hiermee is 
tevens de beveiliging tegen 
diefstal verbeterd en kunnen 
ouderen en mensen met een 
lichamelijke beperking ge-
makkelijker met de scooter 
overweg. 
Opnames vonden plaats in 
de studios van Aalsmeer, 
maar er is ook een camera-
ploeg naar de Geitenkamp 
gekomen om opnames te ma-
ken in het huis van Rein en 
bij de ‘betonnen’ (vis)vijver. 
De uitzending is terug te 
zien via Uitzending Gemist. 
Wil je weten of ze doorgaan 
naar de volgende ronde, of 
misschien wel de finale? 
Kijk dan iedere zaterdag op 
SBS6 vanaf 20.30 uur naar 
Het Beste Idee Van Neder-
land.

• Gino Koenders (l) en Rein Hendriks (r), met klein-
zonen Mick en Dylan op de scooter .

Wethouder Kok onthult Social Sofa

Niemand minder dan de (inmiddels afgetreden) wethouder Henk Kok kwam 
naar Monnikenhuizen om op Hoogte 80 de Social Sofa te onthullen. Aan de 
mozaiek-bank is door een aantal vrijwilligers maandenlang gewerkt. Kok stak 
zijn bewondering voor het resultaat niet onder stoelen of banken en prees het 
beoogde verbindende karakter van dit initiatief. 

Dit bleek enkele dagen later al: een spontaan gesprek ontstond tussen tweee 
mensen die op de bank waren afgekomen en een bewoner. Het gesprek ging 
natuurlijk over de geschiedenis van de wijk, die op de bank is afgebeeld.

Mooi Op Het Plein beleeft rustige eerste editie
Gemoedelijk, kalm, rustig. Maar ook: sfeervol, gezellig...
Het zijn zomaar wat woorden die naar bovenkomen, terugdenkend aan Mooi Op Het Plein.

De jaarlijkse kunstmarkt, 
voorheen bekend onder de 
naam Kunst Op Het Plein, 
mocht dan weliswaar min-
der bezoekers verwelkomen 
dan vorig jaar, het maakte 
de sfeer op het plein niet 
minder leuk. Mooie kunst-
voorwerpen van keramiek, 
gebeeldhouwde figuren, sie-
raden, schilderijen en veel 
meer creatieve uitingen van 
kunstminnende wijkbewo-
ners waren op het plein te 
bewonderen. 
Kinderen konden zich laten 
schminken of genieten van 
een van de voorstellingen 

van Circus op de bult, dat 
traditiegetrouw aanwezig
was op de kunstmarkt, die 
voor de eerste keer onder 
de nieuwe naam Mooi Op 
Het Plein werd gehouden. 
Er was muziek; er werd ge-
danst. De catering was goed 
verzorgd: van koffie en thee 
tot aan Surinaamse roti en 
allerlei andere hapjes waren 
op de markt te verkrijgen. 

De sfeer was gezellig en 
voor de meeste deelnemers 
en bezoekers was het wel 
duidelijk dat Mooi Op Het 
Plein naar meer smaakt. 

Bezorgers gevraagd
Sinds jaar en dag wordt de wijkkrant door vrijwilligers be-
zorgd. Vele handen maken daarbij licht werk, want het is 
een grote groep bezorgers die elk enkele straten bezorgd., 
vaak de straat waarin ze zelf wonen. Helaas komt het wel 
eens voor dat vrijwilligers door omstandigheden niet door 
kunnen gaan met hun werk. Daarom zijn vrijwilligers die de 
krant willen bezorgen altijd welkom.

De redactie is op zoek naar mensen die willen bezorgen in
de Reigerstraat en de Beukenlaan; de Dr. Schaepmanlaan 
(gedeeltelijk), Sperwerstraat, Havikstraat, Koekoekstraat 
en Wielewaalstraat; de Konijnenweg, Patrijzenplein, Kor-
hoenplein, Fazantenweg en Hertenlaan; en tenslotte nog-
maals de Sperwerstraat en de Beukenlaan, de Reestraat en 
de Dennenweg.

Woont u in één van deze straten en wilt u helpen met het 
bezorgen van de wijkkrant, meld u dan aan via
bezorgingodh@geitenkampnet.nl

Of loop tijdens openingstijden binnen bij De Sperwer en 
vraag naar Ilse.• Circus op de bult was traditiegetrouw aanwezig


