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Wijkwethouder Anja Haga wil naar mensen luisteren
Sinds 30 november 2015 heeft Anja Haga de taken van Henk Kok - die eerder in het jaar vanwege privéomstandigheden terugtrad - overgenomen. Haar portefeuilles zijn Zorg 
en Welzijn (WMO), Wijkzaken, Vluchtelingenzaken, Duurzaamheid en Lingezegen. Daarnaast is ze ook wijkwethouder voor o.a. Geitenkamp en Monnikenhuizen.

Anja Haga (38 jaar) was sinds 2011 fractievoorzitter van de ChristenUnie in Provinciale Staten van 
Friesland. Ze werkte als projectleider WMO/Jeugdwet voor een instelling in de gehandicaptenzorg, 
was senior adviseur van bestuurders van de ChristenUnie en lid van de Raad van Toezicht van 
Zorgbelang. Anja Haga heeft Algemene Taalwetenschappen gestudeerd aan de Rijksuniversiteit 
Groningen en bedrijfskundig management aan de Leeuwarden Business School. 

Anja bezoekt graag concerten, maar gaat net zo makkelijk naar een musical over het leven van        
André Hazes. Ze waardeert de gemoedelijkheid van Dokkum (‘De mensen kennen elkaar en vertrou-
wen elkaar. Je kan zonder probleem in een winkel zeggen dat je morgen langskomt om te betalen’),
maar geniet ook van haar appartement in de binnenstad van Arnhem (‘een stad is bruisender en 
heeft meer uitgaansmogelijkheden; het leeft meer’). 

Politiek is voor de Friezin een bewuste keuze geweest. ‘Ik wil een zinvolle bijdrage leven aan de 
maatschappij. Ik denk dat de politiek ertoe doet.  Als politicus kun je het evenwel niet alleen, samen-
werking is belangrijk’. Anja Haga geldt als politiek talent. Bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen 
stond ze op de achtste plek op de kandidatenlijst van de ChristenUnie. Als fractievoorzitter in Pro-
vinciale Staten van Friesland werd ze vorig jaar door collega’s uitgeroepen tot ‘provinciaal politicus 
van het jaar’.  ‘Het is mooi wanneer je inspanningen gewaardeerd worden’, zegt de nieuwe wethou-
der daarover.  Bestuurlijke ervaring heeft ze echter niet. ‘Bij de ChristenUnie hebben we een cursus 
voor bestuurders. Die heb ik een paar jaar geleden gevolgd. Nu mag ik het in de praktijk laten zien.’

Haar betrokkenheid met Friesland is groot. Toch verruilde ze haar functie als fractievoorzitter van 
de ChristenUnie in de Provinciale Staten voor die van wethouder in Arnhem.
‘Half oktober ben ik door de ChristenUnie Arnhem gevraagd om wethouder te worden. Ik ben toen 
naar Arnhem gekomen en er ontstond een klik. Omdat ik veel betrokkenheid voel met de onderwer-
pen zorg, duurzaamheid en vluchtelingen, hoefde ik hier niet lang over na te denken. Het zijn zaken 
waar ik mij de afgelopen jaren ook hard voor gemaakt heb. Het is een mooie uitdaging’, aldus de 
nieuwe wethouder.

Naast deze onderwerpen is Anja Haga wijkwethouder van o.a. Geitenkamp en Monnikenhuizen. 
Maar wat doet een wijkwethouder eigenlijk?
‘Elke wijk in Arnhem vraagt speci-
fi eke aandacht, ook van het gemeen-
tebestuur. Daarom adopteren de 
wethouders ieder enkele wijken in 
Arnhem. Als wijkwethouder ben ik 
het eerste bestuurlijke aanspreek-
punt voor een wijk en weet wat er in 
die wijk leeft.  Ik zal met enige regel-
maat, en op verzoek, deelnemen aan overleggen in de wijk. Wijkspecifi eke problemen worden door 
mij besproken met de wethouder die daar bestuurlijk verantwoordelijk  voor is. Ik heb ook regelma-
tig overleg met de wijkregisseur om de stand van zaken in de wijk te bespreken.’

De wijkwethouder is nog te kort in de wijk om al alles te weten van wat er in de wijken 
speelt, maar geheel onbekend met de problemen is ze ook niet. Wat wil Anja Haga doen 
om meer over de wijk en haar bewoners te weten te komen?
‘Naast de al eerder genoemde gesprekken met de wijkregisseur, heb ik natuurlijk ook 
overleg met de sociale wijkteams. En ook met de nieuwe teams leefomgeving zal ik in con-
tact zijn. Deze teams werken in de wijk en hebben zicht op wat er speelt in de wijk. Het is 
het beleid van de gemeente dat ambtenaren de wijk ingaan. Dat ga ik zelf natuurlijk ook 
doen. Ik wil naar de mensen luisteren en van de bewoners horen wat zij belangrijk vinden, 
wat er bij hén speelt. Dit betekent niet dat ik iedere week in de wijk ben, maar mensen 
kunnen me altijd uitnodigen als er iets belangrijks is. En als er dan tijd voor is, kom ik.’

Met een dergelijke instelling kan het nooit lang duren voordat Anja Haga een bezoek 
brengt aan de wijken Geitenkamp en Monnikenhuizen. 
Wij wensen haar in elk geval alvast een succesvolle periode als (wijk)wethouder toe.

‘Ik wil horen wat bewoners 
belangrijk vinden’

• Wijkwethouder Anja Haga
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Help de padden de straat over
In de periode februari tot april vindt de paddentrek plaats, een jaarlijks terugkerend 
fenomeen waarbij padden (en andere amfi bieën) van hun winterverblijven naar het 
water trekken om zich voort te planten. 

Afgelopen voorjaar was het 
een behoorlijk bloederige 
boel aan de Bronbeeklaan 
bij De Witte School als ge-
volg van de overstekende 
padden. Een groep buurt-
bewoners wil daarom een  
paddenwerkgroep oprichten 
om te voorkomen dat het in 
maart en april weer onnodig 
mis gaat. Hiervoor zijn zij 
onder andere op zoek naar 
mensen die willen onder-
handelen met de gemeente 
over het aanpassen van de 
situatie ter plekke zodat 
padden en andere amfi bieën 
veilig uit de straat- en trot-
toirkolken kunnen klimmen. 
Daarnaast zijn er mensen 
nodig die eind februari keer-

wandjes en vangemmers 
kunnen plaatsen zodat er 
minder padden zelfstandig 
over zullen steken. Mensen 
die vervolgens vanaf maart 
tot half april ‘s morgens of  
‘s avonds de emmers met 

padden naar de overkant van 
de straat willen brengen, 
zijn ook meer dan welkom. 

Want als meer mensen dit af 
en toe doen, wordt het voor 
de padden weer leuker.

Mocht u geïnteresseerd zijn om éénmalig of structureel mee te helpen, 
neem dan contact op met Lizette Boomgaard via

paddenwerkgroeppaasberg@gmail.com 
Tel: 026-4429828.

Als er andere plekken in de wijk zijn waar oversteekhulp nodig is, 
kunt u dat hier ook laten weten. 

Voor meer algemene info, kijk op www.padden.nu.

Geef mij maar een boek!
Wat zou het leuk zijn als je als een verzameling van de mooiste jeugdboeken in de kast 
hebt staan. Die prachtige boeken van Tonke Dragt, Thea Beckman, Roald Dahl, Jan 
Terlouw, Astrid Lindgren en vele anderen.

Dat kan, want een aantal boekhandels en uitgeverijen heb-
ben besloten ieder jaar een van die boeken te verkopen voor 
maar 1 euro. Dat is voor niks! En dan niet een goedkope 
pocket, maar een prachtig uitgevoerde paperback met een 
fraaie omslag in kleur. Zo’n boek dat je bewaart en koestert, 
je leven lang. 
Deze jaarlijks terugkerende boekhandelactie gaat ‘Geef mij 
maar een boek’ heten. Vanaf 20 februari bieden alle boek-
handels in Nederland het beroemde boek Oorlogswinter van 
schrijver Jan Terlouw aan voor slechts 1 euro! 

Alle scholen in het basisonderwijs en het voortgezet onder-
wijs ontvangen een mailing met informatie, een poster en 
een boek. Er worden tevens lesprogramma’s ontwikkeld 
rond Oorlogswinter die gratis ter beschikking worden ge-
steld aan het onderwijs.

Het boek ‘Oorlogswinter’ is vanaf 20 februari voor 1 euro te koop bij De Poort - boek & 
bureau op het Marktplein van de Geitenkamp.

Meer info: www.geefmijmaareenboek.nl. 

Kluscursus Mevrouw Spijker van start
Mevrouw Spijker, een sociale onderneming van en door vrouwelijke klussers, start vanaf 
donderdag 4 februari 2016 in Arnhem weer de Basiscursus Klussen voor vrouwen.  

Een lamp of schilderij ophangen, schilderen en behangen, een lekkende kraan repareren, 
vochtplekken verwijderen, dat zijn veel voorkomende klussen in huis. Maar hoe pak je dat 
aan en welk materiaal heb je nodig? 

Bij Mevrouw Spijker leer 
je dit zelfstandig en veilig 
zelf te doen, onder leiding 
van een ervaren docente. 
Bijvoorbeeld omdat je niet 
afhankelijk wilt zijn door 
mannen in je omgeving om 
hulp te vragen. 

Geitenkampers Jeanette 
Geurkink en Ria Houtman zijn vanaf het begin betrokken bij Mevrouw Spijker. Jeanette: 
‘Klussen is vaak makkelijker dan je denkt. Veel vrouwen vinden bijvoorbeeld boren eng, bij 
ons kun je het gewoon oefenen’. Ria vult aan: ‘Mevrouw Spijker geeft je een upgrade, je zult 
zien dat je het wel zelf kunt’. 

De cursussen worden gegeven in een professionele werkplaats en zijn alleen bestemd voor 
vrouwen. Doordat de groepen klein zijn, is er alle ruimte voor persoonlijke aandacht, in-
structie en het beantwoorden van vragen. En het is gezellig. De basiscursus omvat vijf dag-
delen en zijn een combinatie van theorie en vooral praktijk. Door te doen leer je immers 
het meest. In deze lessen wordt een werkstuk gemaakt waarbij je basistechnieken leert als 
timmeren, zagen, boren, plamuren en elektra aanleggen. Er wordt aandacht besteed aan 
toepassingen in eigen huis, aan de veiligheid en aan het gebruik van gereedschap. . 

De basiscursus start de eerste week van februari; er is keuze uit drie startmomenten: 
4 februari, 24 maart en 19 mei. Alle op donderdagavond van 19.30-22.00 uur. 
Kijk voor kosten en meer informatie op de website. Met een Gelrepas krijg je 50% korting. 
Voorkennis of ervaring is niet nodig en in de schoolvakanties zijn er geen lessen. 

Aanmelden kan via de website www.mevrouwspijker.nl
Als je eerst meer informatie wilt, bel dan 06 4086 5333.

‘Klussen is 
vaak makkelijker 

dan je denkt’

Locaties gezocht voor minibiebs
Veel mensen hebben thuis boeken staan die niet meer gelezen worden. Langzaamaan 
komt er een laagje stof op je boeken en wordt je huis steeds voller. Waarom zou je deze 
boeken niet delen met je buurtgenoten? Tenslotte is samen delen het nieuwe hebben.

Komend voorjaar gaan in de wijken Geitenkamp en Monnikenhuizen tien minibiebs ge-
plaatst worden. Een minibieb is een openbaar boekenkastje waar buurtbewoners boeken 
uit kunnen meenemen en eigen gelezen boeken in kunnen achterlaten. Zeker nu de biblio-
theekbus niet meer in de wijk komt, is de bibliotheek minder makkelijk bereikbaar. Dan is 
het extra handig dat je in de buurt een minibieb kan tegenkomen en een boek kan halen, 
brengen of ruilen. 

Stichting Kinderzwerfboek zorgt ervoor dat er bij de start voor elke minibieb een stapel 
kinderboeken klaarligt. Zo is er voor de kinderen alvast een voorraadje boeken om uit te 
kiezen. Het idee van Kinderzwerfboek sluit goed aan bij de minibiebs: kinderboeken met 
een zwerfsticker kunnen overal worden achtergelaten. Deze boeken zijn niet van één kind, 
maar van álle kinderen. Kinderen mogen ze daarom (gratis) meenemen om te lezen. Daarna 
laten ze de boeken in principe weer zwerven, bijvoorbeeld in één van de minibiebs. 

Het idee is van de ‘kleine gratis bibliotheek’is vijf jaar geleden bedacht door de Ameri-
kaan Todd Boll. Hij wil hiermee de literatuur promoten en de liefde voor lezen bevorderen. 
Het sloeg wereldwijd aan en Den Haag had in 2013 de primeur van de eerste Nederlandse 
minibieb. Inmiddels zijn ze in diverse Nederlandse steden te vinden. Ook in Arnhem zijn 
verschillende wijken al voorzien van de fraaie boekenkastjes.

Wil jij ook een minibieb in jouw voortuin? Het boekenkastje kan ook tegen de gevel ge-
plaatst worden als je geen tuin hebt. Het is de bedoeling dat de minibiebs zo veel mogelijk 
verspreid door de wijken komen, maar dat is afhankelijk van de aanmeldingen. 
De minibiebs worden gebouwd door Werkplaats De Helling. Je hoeft er niet voor te betalen, 
maar je bent wel zelf verantwoordelijk voor het boekenkastje.
De kastjes worden ongelakt afgeleverd. Je kan hem zelf blank afl akken of in de kleur(en) die 
jij wilt. Er zitten poten onder het kastje zodat het kastje op een prettige hoogte staat. 

Aanmelden of meer weten? 
Neem contact op met Lotte Nagengast: 

lotte.nagengast@gmail.com of 06 – 4455 4587



Mini-moestuinieren met je (klein)kind
Komend voorjaar start de Moestuincursus van het Groente 
Gilde bij Playground de Rommelkist. De cursus is bedoeld 
voor volwassenen die samen met hun (klein)kind willen le-
ren tuinieren in moestuinbakken. In 5 bijeenkomsten van 
2,5 uur leert elk tweetal samen de beginselen van het mini-
moestuinieren, zoals op de juiste diepte zaaien en planten, 
het maken van waardevolle plantenvoeding, het samenwer-
ken met bodemdiertjes en nog veel meer. Eén middag wordt 
besteed aan het maken van een eigen moestuinbak voor een 
balkon of een kleine stadstuin. 

De moestuincursus wordt verzorgd door Manon Best van 
BIJ BEST Moestuineducatie uit Velp. In de cursus wordt 
gewerkt met het tuinschrift en de zaaikalender van Jelles 
Makkelijke Moestuin. Dit boek is per tweetal bij de cursus 
inbegrepen. De materialen voor de moestuinbak dienen zelf 
verzameld en waar nodig bekostigd te worden. 
Voor de cursus wordt een eigen bijdrage gevraagd van €20,- 
voor volwassene en kind samen. Er kunnen 8 tweetallen 
meedoen, dus wacht niet te lang met inschrijven.

De cursusdata zijn 19 maart, 9 april, 23 april, 14 mei en 4 juni van 14.30-17.00 uur.
Meer informatie is verkrijgbaar via 

Kim Lagerweij/ Lizette Boomgaard van het Groente Gilde 
via tel. 06-48177272 of groentegilde@gmail.com.

SWOA-biebpunt
Na het stoppen van de biblio-
bus liet Bibliotheek Arnhem 
weten dat er een afhaalpunt 
voor te reserveren boeken 
in MFC De Wetering zou 
komen. Even was onduide-
lijk waar dit dan precies zou 
moeten zijn, maar inmiddels 
is de locatie bekend: Het 
SWOA-biebpunt, zoals de 
reserveringsplek genoemd 
is, bevindt zich naast de 
folderkast achter de infor-
matiebalie. Gereserveerde 
boeken en andere materialen 
van de bieb kunnen hier op-
gehaald en ook weer ingeleverd worden. Meer informatie is 
te krijgen via de baliemedewerkers.

Gildenhuis60 wordt ondernemershuis
Sinds 1 januari van dit jaar is het Gildenhuis60 aan het 
Schuttersbergplein een ondernemerspand geworden. Daar-
mee is het concept van ‘ontmoetingsplaats waar onderne-
mers uit de wijk ideeën kunnen uitwisselen’ losgelaten. De 
benedenverdieping van het Gildenhuis, bestaande uit een 
aantal mooie vergaderzalen en fl explekken, was slechts be-
perkt bezet. Daarom is besloten om op zoek te gaan naar een 
permanente huurder voor de benedenverdieping. Met deze 
huurder kunnen dan wellicht afspraken worden gemaakt 
over openstelling van de benedenverdieping voor onderne-
mers uit de wijk. De gastheren en -vrouwen die tot nu toe 
in het Gildenhuis aanwezig waren, zullen in 2016 niet meer 
actief zijn in die rol. Bezoekers voor de ondernemers in het 
Gildenhuis kunnen aanbellen op de Schuttersbergweg 60.

Bingo in MFC de Wetering
Evenals voorgaande jaren wordt er ook dit jaar iedere twee 
weken (met uitzondering van agustus) een Grote Bingo ge-
houden in de theaterzaal van MFC De Wetering. 
De bingo wordt gehouden in de even weken, de eerstvol-
gende gelegenheid is 29 januari (voor overige data zie de 
agendapagina). De zaal is open vanaf 13.30 uur.
Ook de dubbeltjesbingo keert dit jaar terug. Deze wordt 6 
keer per jaar gehouden: op 19 februari, 15 april, 22 juli, 16 
september en 25 november.

Restaurant Enjoy & Learn opent de deuren
Zaterdag 23 januari is Restaurant Enjoy & Learn offi ciëel door Jan Lareman geopend . Het is wellicht één van de 
goedkoopste ‘restaurants’ van Arnhem. Waar krijg je immers nog meer een driegangenmenu voor 7,50 euro (met 
Gelrepas 6,00 euro)? Naast een laagdrempelige eetgelegenheid is Restaurant Enjoy & Learn! vooral een project om 
jongeren op weg te helpen naar een toekomst op de arbeidsmarkt.

Het concept is twee jaar ge-
leden bedacht door Kumar 
Poot (34). De Geitenkamper 
en eigenaar van de maal-
tijdservice Samen Thuis 
wilde de horeca-ervaring in 
zijn netwerk graag overdra-
gen op jongeren. Zijn idee 
groeide in een half jaar tijd 
uit tot een stichting, die een 
gratis horecatraject aanbiedt 
voor iedereen die zich wil 
ontwikkelingen. In MFC 
Klarendal vond Kumar een 
plaats waar hij iedere vrij-
dag met een groep jongeren 
een driegangenmenu bereid-
de. Al snel waren er meer 
aanmeldingen voor werk-
plekken dan er tijd en ruimte 
beschikbaar was. 

Kumar besloot het restau-
rant voort te zetten op de 
Geitenkamp. In het pand 
van de voormalige vishan-
del vond hij een locatie 
waar hij meerdere dagen per 
week, van woensdag tot en 
met zondag, open kan zijn, 
waardoor er meer ruimte is 
om jongeren met een kleine 
afstand tot de arbeidsmarkt 
een werkplek te bieden.

‘Zie het als een sociaal fami-
lierestaurant.’, zegt Kumar.
‘Voor mensen die niet veel te 
besteden hebben is het een 
mooie gelegenheid om uit 

eten te gaan. Maar een een-
zame miljonair die behoefte 
heeft aan wat gezelligheid is 
ook van harte welkom.’

Niet alle deelnemers van 
Restaurant Enjoy & Learn! 
hebben ambities in de ho-
reca, maar dat hoeft ook 
niet volgens Kumar. ‘Ieder-
een heeft zijn eigen dromen. 
Werken in de horeca geeft 
iedereen een goede basis, 
ongeacht welke richting hij 
of zij op wil. Ook is het de 
ideale sector voor een (bij)
baantje. Sociale vaardig-

heden, discipline, gestruc-
tureerd werken en verant-
woordelijkheid nemen. Het 
zijn basisprincipes die ze 
hier leren.’

Bij Enjoy & Learn! kunnen 
ook maaltijden afgehaald 
worden: de eetgelegenheid 
heeft een vaste kaart met 
een verse daghap. De maal-

tijdservice biedt elke dag 
twee verse maaltijden die 
men zelf kan combineren. 
(zie website)
Het driegangenmenu is op 
vrijdagavond en is alleen in 
het restaurant verkrijgbaar.
Hiervoor dient men zich op 
te geven. Dit kan tot één dag 
van tevoren, donderdag, tot-
dat het vol is. 

meer informatie over deelname en/of reserveringen:
www.enjoyenlearn.nl

tel: 06-2852 1555
weekmenu’s zijn te vinden op
www.samenthuismaaltijd.nl

• Kumar Poot in de deuropening van zijn restaurant

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

Bridgeclub Arnhem-Monnikenhuizen
Na de zeer geslaagde zomerdrive, waaraan ook niet-leden kon-
den deelnemen, heeft Bridgeclub Arnhem-Monnikenhuizen
de clubcompetitie hervat. Deze vindt, evenals voorgaande 
jaren, plaats op de donderdagmiddag, clubadres: 
De Burcht, Rosendaalseweg 485 in Arnhem. 
Het begint om 12.45 uur. 

Een beperkt aantal nieuwe leden is hiervoor van harte wel-
kom. Meer informatie treft u aan op onze site: 
Bridgeclub Arnhem-Monnikenhuizen.nl
Aanmelden kan via telefoonnummer: 026-702 4664 
of per email: theocootje@gmail.com 

Schrijvers gezocht
Een wijkkrant als Op De Hoogte is voor haar nieuwsgaring 
afhankelijk van de mensen uit de wijk. 
Daarom is de redactie voor het schrijven van verslagen en 
verhalen dringend op zoek naar creatief schrijftalent uit de 
wijk. Ben jij handig met pen, potlood of pc? Wil jij vanuit 
een betrokken, maar neutrale invalshoek schrijven over de 
dingen die zich in deze wijk afspelen? En wil je dat ook op 
regelmatige basis doen?
Meld je dan nu aan als medewerker voor de wijkkrant. Je 
mag dan ook meedenken over de inhoud (binnen de daar-
voor gestelde regels) en meedoen - als je dat wilt - met de 
redactievergadering, die eveneens 8 keer per jaar gehouden 
worden. Maar ook als je incidenteel iets wil doen voor de 
wijkkrant mag je reageren. Is je interesse gewekt?

Mail dan naar redactie@geitenkampnet.nl

Het        van uw wijk!

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

Wekelijkse wijkactiviteiten

Wat: Wijkatelier Geitenkamp
Waar: MFC De Wetering

Bonte Wetering 89
Wanneer: vrijdag 19.30-21.00

Kosten: € 2,00 per avond
Gratis op vertoon van Wijkclubpas

koffi e staat klaar vanaf 19.15

Graag aanmelden via:
wijkatelier@wijkclubgeitenkamp.nl 

of 06-34870542

Wijkatelier Geitenkamp
Sinds enige tijd wordt iedere vrijdag van 19.30 tot 21.30 in 
MFC De Wetering het Wijkatelier Geitenkamp gehouden. 
Hier kunnen buurtbewoners van 18 jaar en ouder kennis ma-
ken 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 begeleiding van Pam Hoftijzer eigen werkstukken, 
die je mee naar huis mag nemen. Daarnaast zullen geregeld 
verschillende materialen en technieken door gastdocenten 
worden toegelicht.
  
Op 29 januari, 5 en 19 februari gaan de deelnemers een 
speelse hanglamp maken. Door gebruik te maken van stijf-
seltechnieken wordt een bolvorm gemaakt, die vervolgens 
versierd wordt. 

Op 26 februari, 4 maart en 11 maart wordt er met metaal 
gewerkt. Hierbij leer je hoe je kan solderen en hoe je metalen 
platen kan vervormen door middel van kloppen. Vanuit een 
aantal voorbeelden maak je een eigen decoratie, tak, beeld 
of gebruiksvoorwerp.
 
Het Wijkatelier Geitenkamp is mede mogelijk dankzij een 
fi nanciële bijdrage van het Bewonersoverleg.

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
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) 
Jongerencentrum De Sperwer
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



Donderdag  28 januari
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. Thema: Wijkidealen.  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 29 januari
13.30 uur Grote bingo (SWOA) MFC De Wetering

Zondag 31 januari
13.30 Reinaert de Vos en Esmoreit.  Een muzikaal vertel-
theater. (Colline Theater) MFC De Wetering. 
Twee afzonderlijke vertellingen met liedjes van vroeger. 
Voor jong en oud, om te luisteren en om mee te zingen. 
Entree €10,00 met Gelrepas €5,00

Zaterdag 6 februari
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  11 februari
19.30 Filmavond (De Beijer). Start film om 19.45 uur:
Meer info:  hetkoffiekaffee@gmail.com. Entree €3,00

Vrijdag 12 februari
13.30 uur Grote bingo (SWOA) MFC De Wetering

Vrijdag 19 februari
13.30 uur Dubbeltjesbingo (SWOA) MFC De Wetering
17.30-19.30 Eet en/of kook mee in het MFC (Activerings-
team). MFC De Wetering. Maaltijd voor wijkbewoners. 
Kosten €3,00; kinderen t/m 12 jr (onder begeleiding)  €2,00. 
Opgeven vóór 18 februari via ATGKOKEN@hotmail.com 
of aan de balie van MFC De Wetering.
Meld eventuele allergieën of andere zaken vooraf, dan 
wordt daar rekening mee gehouden.

Zaterdag 20 februari
12.00-15.00 Repair café (De Beijer)

Donderdag  25 februari
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 26 februari
13.30 uur Grote bingo (SWOA) MFC De Wetering

Zaterdag 27 februari 
20.30-24.00 uur Swingavond (MFC De Wetering). Lekker 
dansen in MFC De Wetering, gratis entree. 
Consumpties tegen een kleine vergoeding.

Zaterdag 5 maart
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 

Projectkoor Kamp en Geit krijgt een vervolg

Na de succesvolle deelname aan Kamp en Geit met ‘Het 
Geitenkamps volkslied’ en optredens tijdens de kerstmarkt 
en de kerst-inn bij Zorgboerderij Tokhok heeft het project-
koor Kamp en Geit besloten een vervolg te geven aan de 
samenwerking. Maar er kunnen nog wel mensen bij! 
Ter aanvulling van de groep die zich al aangemeld heeft, 
wordt er nog gezocht naar mannen en jonge stemmen. De 
repetities zijn één keer per 14 dagen op zaterdagochtend of 
donderdagavond in de Beijer. Gevarieerd repertoire. 
Aanmelden via hetkoffiekaffee@gmail.com

Swingend de winter door in MFC De Wetering

Op 27 februari wordt er in 
MFC De Wetering een swing-
avond georganiseerd. Terwijl 
het buiten winter is, kun je in 
het MFC jezelf lekker warm 
swingen op heerlijke mu-
ziek. Verzoekjes indienen kan 
bij het KoffieKaffee, dat de 
avond organiseert, via 
hetkoffiekaffee@gmail.com. 

De toegang is gratis, frisdrank is verkrijgbaar voor €1,50 en 
voor bier of wijn wordt €2,00 gevraagd.

Er komt Een Nieuwe Lente aan

In het kader van de 4Seizoenen wordt van 21 t/m 25 maart 
‘Een Nieuwe Lente’ gehouden. In deze week zullen op ver-
schillende locaties in de wijk activiteiten plaatsvinden rond-
om het bewuste thema. 
Heb jij een leuk idee dat hierop aansluit en heb je zin om dit 
samen met andere wijkbewoners uit te voeren? Laat dit dan 
weten aan Marjon Bussink bij MFC De Wetering. 

Vrijwilligers en artiesten gezocht voor H80

Van 5 t/m 8 mei 2016 wordt het H80-festival gehouden. 
Daarbij komt heel wat werk kijken. De organisatie is dan 
ook op zoek naar wijkbewoners die een steentje willen bij-
dragen aan het opbouwen en afbreken van tenten, podia e.d. 
Ook wordt er nog nadrukkelijk gezocht naar artiesten uit de 
wijk, die op het festival hun kunsten willen vertonen.

Wil jij meehelpen of heb je een creatief talent dat je wil delen 
met de festivalbezoekers? Meld je dan aan via
hetkoffiekaffee@gmail.com

Bij een hartstilstand is reanimeren van levensbelang. De inzet van een AED 
(Automatische Externe Defibrilator) helpt daarbij. Een AED is een draag-
baar apparaat dat in geval van nood door iedereen gebruikt kan worden. 
Via gesproken opdrachten krijgt u instructies bij het reanimeren.

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

• Huisartsenpost Het Span, Van Maerlantstraat 3
• Boerma Wonen en Interieur, Geitenkamp 1-5
• MFC De Wetering (tweemaal), Bonte Wetering 89
• Druckpunt Fysiotherapie, Druckerstraat 16
• Coöp, Schuttersbergplein 13
• Sportcentrum Valkenhuizen, Beukenlaan 15

Agenda en informatie

Gewijzigd spreekuur wijkteam:

Iedere oneven week, 
op woensdag van 13.30-15.00, 
houdt het wijkteam een inloop-

spreekuur op

Drie Gasthuizen,
Rosendaalseweg 485.

Het spreekuur in Gildenhuis60 
komt daarmee te vervallen.

HET WIJK-ABC
Bewonersoverleg Geitenkamp, (Nieuw) Monnikenhui-
zen en Arnhemse Allee. Contactpersoon Paul Nuiver :
tel: 06-55321664,  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: dinsdag, 18.00-20.00. 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
 
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



Ken uw straatnaam: de militaire achtergrond van de wijk Saksen Weimar
Alle straatnamen in de wijk Saksen Weimar hebben te maken met de militaire wereld. Vandaar dat het u niet zal verbazen dat er op het voormalige kazerneter-
rein een Infanteriestraat te vinden is. 

De infanterie bestaat uit 
militairen die te voet vech-
ten, het zogenaamde voet-
volk of grondtroepen. De 
infanterie is samen met de 
cavalerie en de artillerie 
het belangrijkste onderdeel 
van de klassieke legers. De 
inzet van deze legeronder-
delen kan variëren: zij gaan 
individueel of in formaties 
naar het slagveld. 

In de Napoleontische tijd 
was er een grote domi-
nantie van de infanterie. 
Tegenwoordig zijn er drie 
onderdelen van de infan-
terie: gemechaniseerde, 
pantser- en luchtmobiele 
infanterie. Een nieuwe ma-
nier van inzet ontstond in de 
Tweede Wereldoorlog: de 
paratroepen, die door mid-
del van parachutes achter de 
vijandelijke linies werden 
gedropt. 
De cavalerie, het gebruik 
van militairen die te paard 
vechten, gaat ver terug in 
de geschiedenis. Reeds de 
oude Egyptenaren kenden 
een militaire ruiterij. En 
voor de Romeinen was dit 
het belangrijkste legeron-
derdeel met een hoge maat-
schappelijke stand. 

De Middeleeuwen waren 
de glorietijd van de bereden 
krijger, de ridder. De grote 
veroveringstochten van het 
Mongoolse Rijk in de 13e 
eeuw onder leiding van 
Dzjengis Khan zouden zon-
der goed getrainde krijgers 
te paard ondenkbaar zijn 
geweest. De boogschutters 
stonden in de stijgbeugels 
en waren in staat tijdens het 

berijden van de snel galop-
perende paarden toch hun 
doel te treffen. Tegenwoor-
dig is de cavalerie een een-
heid met gepantserde voer-
tuigen. 
De artillerie gaf vuursteun 
aan de eigen troepen. Zij 
zijn in de loop der tijden 
op verschillende manieren 
bewapend. In de oudheid 
en in de middeleeuwen met 
zwaard en speer, met een 
hellebaard (een houw- en 
stootwapen uit de Middel-
eeuwen, gemaakt van een 
lange stok met een ijzeren 
punt) of een boog en aan 
het einde van de middel-
eeuwen tot ongeveer 1800 
met een musket, een hand-
vuurwapen, voorloper van 
het geweer. Moderne legers 
hebben geweren of moder-

ne snelvuurwapens (M16, 
AK47). In Nederland heb-
ben we drie artilleriekorp-
sen: Korps Veldartillerie, 
Korps Rijdende Artillerie 
en Korps Luchtdoelartille-
rie.  De Veldartillerie werd 
in 1677 opgericht en is de 
oorsprong van het huidige 
korps van de Nederlandse 
Landmacht. In 1793 richtte 
Koning Willem V de Rij-
dende Artillerie op en in 
1916 ontstond het Korps 
Luchtdoelartillerie. Deze 
krijgsmacht beschikt alleen 
over raketsystemen. De eer-
ste artilleriewapens waren 
katapulten, in de 5e eeuw 
voor Christus uitgevonden 
door de Grieken. 
In de 14e eeuw ontdek-
te men de bombarde of 
pothond, het latere kanon, 

dat met buskruit tot ont-
ploffing werd gebracht. De 
herkomst van het woord 
bombardement is wel dui-
delijk. Het kanon Dikke 
Bertha werd voor het 
eerst gebruikt in de Eerste 
Wereldoorlog, waarna de 
Amerikanen in 1938 de 
Long Tom ontwikkelden, 
een zwaar artilleriestuk met 
een kaliber van 155 mm. Dit 
werd in de Tweede Wereld-
oorlog gebruikt. De Bertha 
en de Tom konden tussen de 
20 en 30 km ver schieten. 
In het begin van de jaren 
60 van de vorige eeuw werd 
één afdeling veldartillerie 
omgedoopt tot de Afdeling 
Rijdende Artillerie en deze 
eer viel te beurt aan de 11e 
afdeling Veldartillerie uit 
Schaarsbergen. Deze afde-

ling is ook bekend onder 
de naam Gele Rijders. De 
baretten werden vervangen 
door zogenaamde kwar-
tiermutsen om een duidelijk 
onderscheid te tonen met 
het gevechtstenue. De Gele 
Rijders hebben een nauwe 
band met het Koninklijk 
Huis. Zij zijn verantwoor-
delijk voor saluutschoten bij 
plechtigheden als geboorte, 
huwelijk, begrafenis en bij 
officiële staatsbezoeken. 
Op het gelijknamige plein 
in Arnhem staat sinds 1963 
een standbeeld van een 
Gele Rijder, gemaakt door 
Gijs Jacobs van den Hof. 

Om de hoek van de In-
fanteriestraat vinden we 
de Compagnieplaats. Een 
compagnie is een onderdeel 
van een bataljon, een leger-
eenheid die zelfstandig kan 
opereren en die (afhankelijk 
van de opdracht) bestaat uit 
400-2000 militairen. In de 
16e en 17e eeuw was een 
compagnie een basiseen-

heid, die werd samenge-
voegd tot gevechtseenheid. 
Elke compagnie had een 
eigen vaandel, een onder-
scheidende vlag, die we ook 
kennen van religies en van 
schepen. De naam vaandel 
komt van vendel, de vroege-
re naam van de compagnie.

Elke compagnie bestond uit 
twee pelotons, twee secties 
en twee escouades (8-12 
soldaten, de kleinste een-
heid binnen het leger). Aan 
het hoofd van een com-
pagnie stond een kapitein, 
daaronder één of meer lui-
tenants en de escouades 
stonden onder leiding van 
een korporaal. Het woord 
‘compagnie’ betekent ook 
gezelschap, ploeg, vennoot-
schap en handelsonderne-
ming.  Het woorden vinden 
we onder andere terug in 
Vereenigde Oostindische 
Compagnie, compagnie van 
de brandweer en de Noordse  
Compagnie van de walvis-
vaart.• 1963: de onthulling van het door Gijs Jacobs van den 

Hof gemaakte standbeeld op het Gele Rijders-plein

• Een groep infanteristen

• vaandel van het regiment genietroepen

Muzikaal theater vertelt de verhalen van Reinaert de Vos en kroonprins Esmoreit
Zondag 31 januari vindt in de theaterzaal van MFC De Wetering een muzikaal theater plaats. Marieke van der Have en Jens Oosterloo van Colline Theater Produkties spelen 
dan de voorstellingen Reinaert de Vos en Esmoreit. Twee afzonderlijke vertellingen, gelardeerd met pakkende songs. 

De twee verhalen behoren 
tot de vroegste van de Ne-
derlandse literatuur en zijn 
in de Middeleeuwen ge-

schreven. Ze zijn als vertel-
ling te volgen. maar kunnen 
ook als metafoor herkend 
worden.  

De eerste voorstelling is 
het verhaal van Reinaert de 
Vos en wordt gespeeld door   
Marieke van der Have.

In dit verhaal komt Koning 
Nobel’s hoofdagent in actie. 
Alle dieren verschijnen, be-
halve één: Reinaert.
Verschillende dieren doen 
hun beklag over zijn schur-
kenstreken. Koning Nobel 
besluit de vos voor het hof te 
dagen. Daartoe gaan Bruun 
de Beer en Tybeert aan de 
slag. Reinaert kan Bruun in 
de val lokken en ook Tybeert 
wordt Reinaert’s slachtoffer. 
Veel andere dieren volgen. 
De puinhoop is niet meer te 
overzien. De Koning is nu 
echt boos en vertrekt met 
de edelen naar Reintje om 
die om te brengen, maar de 
slimme Reinaert is al naar 
de wildernis gevlucht.

Esmoreit, de tweede voor-
stelling, wordt gespeeld 
door Jens Oosterloo. Hij 
vertelt het verhaal van 
kroonprins Esmoreit, wiens 
geboorte een lelijke tegen-

valler is voor de oerslechte 
Robbrecht, de neef van de 
koning. Deze zou immers de 
volgende koning worden.
Esmoreit moet het veld rui-
men en wordt als vondeling 
ondergebracht bij Damiët, 
dochter van een koning in 
een ver land. Haar wordt op-
gedragen om zowel als moe-
der en als zuster voor hem te 
zorgen. Na 18 jaar slaat de 
liefde toe tussen Esmoreit en 
Damiët. Door allerlei ont-
wikkelingen ontmoet Esmo-
reit zijn biologische moeder, 
die door Robbrecht in het 
gevang gezet was. Esmo-
reit is zeer gelukkig dat hij 
zijn moeder gevonden heeft 
en belooft wraak op de per-
soon die dit alles hem en zijn 
moeder heeft aangedaan.

Robbrecht wordt uiteinde-
lijk ter dood gebracht en 
Esmoreit wordt tot koning 
gekroond.

De muzikale vertellingen 
duren elk een uur. Na de 
voorstelling is er een korte 
bespreking. De bewerking 
en regie is in handen van 
Jacques Janssen en de ge-
bruikte maskers en koppen 
zijn ontworpen en vervaar-
digd door Joke Beltman

De producties zijn moge-
lijk gemaakt door bijdragen 
van de Dullertsstichting, 
RCOAK (Roomsch Catho-
lijk Oude Armen Kantoor), 
Fonds voor Cultuurparti-
cipatie en Provincie Gel-
derland.

Wat: Muzikaal theater
Waar: MFC De Wetering

Wanneer: Zondag 31 januari, 13.30 uur
Kosten: € 10,00 (€ 5,00 met Gelrepas)• Jens Oosterloo en Marieke van der Have



KIDS NIEUWS REDACTIE

Hallo Ik ben Julia en ik ben 9 jaar. 
Ik heb een wens voor mijn papa. Mijn wens is dat ik mijn papa Arnhem kan 
laten zien. Ik zou dan mijn school van de binnenkant laten zien, mijn 
klaslokaal, de juf 
en meesters. Ook 
zou ik willen la-
ten zien hoe ik de 
leestoets heb ge-
maakt en hoe ik 
de rekentoets heb 
gemaakt. En ik 
zou de wijk laten 
zien :
De supermarkt 
waar we bood-
schappen doen. 
Het zwembad en 
MFC de Wetering. 
Ik hoop dat mijn 
wens uitkomt en 
daar ga ik van 
alles op verzinnen 
om dit te kunnen 
doen.

Ik ben Giovanni en ik ben 9 jaar. 
Ik ben nieuw in de wijk en op 
school. Ik vind het leuk op de Witte 
School en ik heb ook vrienden op 
school. 
Op donderdag zit ik op kookles en 
dat is ook leuk en vaak lekker.Wil je 
ook mee doen met de kookclub ? 
Het kost 1 euro of de wijkclubpas. 

Nu ga ik elke dag naar school 
maar later doe ik het anders. Ik 
word dan buschauffeur, meester en 
tekenaar. Op maandag en woens-
dag ben ik dan buschauffeur. 
Op dinsdag meester en op vrijdag 
tekenaar. 
Als een tekening dan nog niet af is, 
kan ik die zaterdag afmaken.

Hoi ik ben Shania. 
Ik wil dit jaar een voetbalteam beginnen. Er moeten 
dan denk ik 11 jongens/meisjes zich opgeven, maar in 
ieder geval 8. En het voetbalteam is speciaal voor kin-
deren van 8 tot 10 jaar. Ik wil het op dinsdag houden 
van 16.00 uur tot 17.00 uur. Ik ga het proberen te rege-
len met iemand van de sport (bij MFC de Wetering) en 
heb al gepraat met Dirk. Ook heb ik Bram gevraagd of 
er een stagiaire kan helpen en heb ik gevraagd bij de 
woensdagmiddag instuif wie er mee wil doen. 

Begeleider kinderpagina gezocht
Hallo Ik ben Pam Hoftijzer. 
Ik heb met veel plezier het afgelopen jaar de kinderpagina gemaakt met 
verschillende kinderen uit de wijk. Doordat ik graag nieuwe uitdagingen aan 
wil gaan, is Rijnstad kinderwerk op zoek naar nieuwe mensen die de kinderen 
wil begeleiden bij het maken van de kinderpagina. Heeft u interesse of vragen 
hierover , neem dan contact op met Muriël Winter in MFC de Wetering of 
via mail: m.winter@rijnstad.nl

2016
, een nieuw jaar...

een jaar dat tot de verbeelding 
spreekt, zoals de tekening hiernaast 
laat zien. Met veel toewijding hebben 
Giovanni, Julia en Shania samen 

met Pam en Joyce hieraan gewerkt
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De Kerst Inn bij Zorgboerderij Tokhok trok eveneens veel 
aandacht. Er konden kerststukjes gemaakt worden, de Kerst-
man was aanwezig en je kon op de foto met een kerstezel. 
Daarnaast was er een optreden van het projectkoor Kamp en 
Geit, dat sfeervolle kerstliederen ten gehore bracht en liepen 
er in de personen van Angelo Gougon en Eric Strijk twee 
kerstengelen rond om de aanwezigen in de juiste stemming 
te brengen. Al met al een bijzondere avond!

De kerstmaaltijd in MFC De Wetering viel goed in de smaak.   
Voorafgaand aan de maaltijd vertelde Dirk-Jan Riphagen 
een kerstverhaal, daarna nuttigden de ruim 50 aanwezigen 
gezamenlijk de maaltijd. ‘Het was fijn om de dankbaarheid 
van mensen te zien’, liet Het Activeringsteam, dat de maal-
tijd georganiseerd had, weten.

Kerstmis 2015
De donkere dagen van kerstmis liggen alweer een maand 
achter ons. Toch willen wij u een kleine terugblik op de 
kerstactiviteiten niet onthouden.

De gezellige kerstmarkt op het Marktplein is een succes ge-
worden. De vele leuke kraampjes werden goed bezocht en 
de sfeer was uitmuntend. Lekker genieten van de muziek, 
van de lekkere hapjes en drankjes en van de hilarische ren-
dieract. Dankzij de inzet van de winkeliers, ondernemers 
en de vrijwilligers heeft organisator Jan Lareman de kerst-
markt op het plein nieuw leven ingeblazen. De vrijwilligers 
voelden zich ook gewaardeerd, getuige het verzoek aan de 
redactie om de organisator te bedanken voor de getoonde 
inzet en het fraaie resultaat.. Wij willen daar graag aan vol-
doen, dus bij deze, namens de vrijwilligers én de bewoners 
van de Geitenkamp: 

Bedankt, Jan!

Grote belangstelling voor oprichting kunstvereniging
Ruim 40 mensen waren afgekomen op de uitnodiging om op donderdag 7 januari in De Beijer mee te denken over de 
oprichting van een kunstvereniging. Diezelfde avond werd een - voorlopig - bestuur gevormd.

Het idee van de oprichting 
van een kunstvereniging is 
ontstaan na de laatste editie 
van Kamp & Geit in novem-
ber vorig jaar.
De vele deelnemers van dit 
spektakel wilden het en-
thousiasme niet verloren la-
ten gaan nu muziektheater 
De Plaats dit project heeft 
afgerond. Het verlangen om 
ook dit jaar weer een Kamp 
& Geit te organiseren, maar 
ook om andere kunstzinnige 
activiteiten neer te zetten, 
bleek bij velen aanwezig.

Het uitgangspunt van de 
vereniging is dat er meer-
dere - diverse - bezigheden 
onder één paraplu kunnen 
plaatsvinden. 

Het projectkoor Kamp en 
Geit, dat na de succesvolle 
vertolking van het Geiten-
kamps volkslied besloten 
heeft bij elkaar te blijven, 
gaat iedere twee weken in 
De Beijer bij elkaar komen 
om te repeteren.

Ook voor de toneelgroep 
bleek veel animo te zijn. Er 
werd voorzichtig gesproken 
over voorstellingen voor 
kinderen en het volgen van 
theaterworkshops.

Een derde pijler binnen het 
geheel is het H80-festival. 
Ook dit leverde weer een 
aantal creatieve ideeën op, 
al leefde er ook enige zorg 
over het aantal benodigde 
vrijwilligers. 
De volgende pijler is Het 
Koffie Kaffee. Dit wordt 
een onderdeel van de kunst-
vereniging. De huidige be-
zigheden met muziek en 
filmavonden zitten deels al 
in die richting en de doel-
stelling komt in grote lijnen 
overeen. Het idee is dat de 
winst die met activiteiten 
wordt gemaakt  terugvloeit 
naar de kunstvereniging, 
waarmee andere projecten 
bekostigd kunnen worden.

Naast deze pijlers zijn er  
andere ideeën geopperd. 
Bijvoorbeeld om De Beijer 
te gebruiken als expositie-
ruimte, workshops geven 
in de Beijer, ondersteuning 
bieden bij evenementen als 
Kunst Op Het Plein etcetera.
Voor het idee van Jeanet 
Hacquebord om een werk-
groep ‘november’ op te zet-
ten, die zich gaat richten op 
‘Kamp & Geit’ meldde bijna 
de helft zich.

Nog niet alles is duidelijk 
geworden tijdens deze bij-
eenkomst. Er is een bestuur 
samengesteld dat zich eerst 
gaat buigen over de vr aag in 
welke vorm de kunstvereni-

ging (stichting, coöperatie) 
de vereniging verder gaat. 
De naam van de vereniging 
is nog niet vastgesteld. 

Over de financiële kant van 
de zaak moet nog goed wor-
den nagedacht. Er is al wel 
een toezegging vanuit het 
wijkbudget. Daarnaast heeft 
De Plaats toegezegd hulp ‘in 
natura’ te bieden (het be-
schikbaar stellen van man-
kracht.)

Voor vragen en/of, aanmel-
dingen is het contactpunt 
voorlopig: 

Het KoffieKaffee, 
hetkoffiekaffee@gmail.com

Afvalcoaches geven advies over omgekeerd inzamelen
Sinds 1 januari is het omgekeerd inzamelen van start ge-
gaan. Restafval wordt niet meer opgehaald, maar afval dat 
herbruikbaar is wel. Omdat het nog niet voor iedereen dui-
delijk is hoe het nu precies moet en de gemeente dit proces 
zo goed mogelijk wil laten verlopen, gaan het komende half 

jaar een groep zgn. afval-
coaches de wijk Geitenkamp 
in. Zij geven advies over wat 
waar hoort, beantwoorden 
vragen van bewoners en 
spreken mensen aan als ze 
zien dat het nog niet goed 
gaat. De afvalcoaches zijn 
duidelijk herkenbaar door de 
gele hesjes die ze dragen. 


