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Nieuwe Coop-supermarkt op het Marktplein
We hebben er even op moeten wachten, maar sinds dinsdag 8 maart is er weer een supermarkt op het 
marktplein. Die dag werd de nieuwe Coop Arnhem Geitenkamp feestelijk geopend. 

Een lange periode van onzekerheid is hiermee beëindigd. 
Het gemis van een supermarkt was voelbaar bij de winke-
liers aan het Marktplein: velen zagen hun omzet teruglopen 
na het vertrek van Albert Heijn. De komst van de nieuwe 
winkel gaat daar naar verwachting verandering in brengen. 
Maar het is vooral voor de bewoners van de Geitenkamp een 
opluchting dat er weer een supermarkt in het economisch 
hart van de wijk is. ‘Nu hoeven we niet meer helemaal naar  
boven of helemaal naar beneden’, reageert een bewoner van 
de Dr. Wagenaarstraat (de om de hoek gelegen straat, red). 
‘Het is toch leuker aan het marktplein je boodschappen te 
doen’, vult een ander aan, ‘want er zijn nog andere leuke 
winkels daar’. De potentiële klanten zullen niet teleurgesteld 
worden.  ‘Klanten profi teren bij Coop Arnhem Geitenkamp 
van een ruim assortiment lekkere producten en een goede 
service’, aldus supermarkt-manager Michiel Magendans. 

Voor de kersverse manager is de wijk geen onbekend ter-
rein. ‘Ik ben geboren en getogen in Geitenkamp. Dit maakt 
het extra leuk om hier aan de slag te gaan.’ De winkel is 
voorzien van de nieuwste Coop-stijl: ‘De nadruk ligt in de 
nieuwe winkel op vers: we hebben onder andere een ruime 
groente- en fruitafdeling en een bakkerij. Ook komt er een 
slijterij in de nieuwe winkel. Zo kunnen klanten voor al hun 
boodschappen bij ons terecht.’, aldus Magendans.

Samen met de Winkeliersvereniging Geitenkamp is wet-
houder Alex Mink de afgelopen anderhalf jaar voortdurend 
bezig geweest om de terugkeer van een supermarkt moge-
lijk te maken. Er was regelmatig contact met AH, signalen 
van de Winkeliersvereniging werden doorgegeven en brie-
ven van wijkbewoners doorgestuurd. Uiteindelijk - nadat al 
enige maanden het gerucht in de wijk rondging - kon begin 
februari het nieuws bekend worden gemaakt. ‘Het is heel 
belangrijk voor de Geitenkamp dat het marktplein een brui-
sende plek is waar mensen elkaar ontmoeten. Daar hoort 
een supermarkt bij. Als gemeente zijn we heel blij dat de 
Coop de lege plek vanaf maart invult. Dat is geweldig goed 
nieuws voor de winkeliers en voor de wijk.’ 

De wethouder licht tijdens 
een bezoek aan een betrok-
ken bewoonster de gang van 
zaken enigszins toe. ‘Als 
gemeente heb je maar be-
perkte mogelijkheden in dit 
soort zaken. Het komt dan 
vooral op geduld aan. En 
vooral blijven benadrukken 
dat het belangrijk is dat er 
een oplossing komt. 

Coop laat de komst van de nieuwe vestiging op de Geiten-
kamp niet ongemerkt voorbijgaan. ‘We gaan de opening van 
de winkel volop vieren met klanten.’, aldus Michiel Magen-
dans. ‘Er zijn vier weken lang aantrekkelijke aanbiedingen 
en de eerste 250 klanten die voor minimaal 15 euro bood-
schappen doen ontvangen een gratis appeltaartje. Daar-
naast zijn er nog diverse andere verrassingen voor jong en 
oud, zoals een ballonnenclown en suikerspinnen. We maken 
er een feest van’.

Wijkbewoners én winkeliers snakken ook wel naar een 
feestje. Het te rustige en te stille plein zoals dat de afgelo-
pen periode door alle betrokkenen is ervaren, zal binnenkort 
weer tot de verleden tijd behoren. De wijkbewoners hebben 
weer een leuke, nieuwe winkel in de buurt en de overige 
ondernemers verwelkomen de zekere publiekstrekker.

De opening van de nieuwe winkel betekent overigens niet 
dat de andere vestiging aan het Schuttersbergplein (waar 
Michiel in het verleden ook als manager heeft gewerkt) 
verdwijnt. Deze Coop blijft gewoon open.  Ook het aanbod 
blijft ongewijzigd.

Voor meer informatie: www.coop.nl

• Supermarktmanager Michiel Magendans in de nieuwe Coopwinkel
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Opening restaurant Enjoy & Learn druk bezocht
Na een fi kse verbouwing kon Kumar Poot op 23 januari zijn restaurant Enjoy & Learn!, de 
goedkoopste eetgelegenheid van Arnhem, op de Geitenkamp openen. Met veel steun van 
familie en vrienden werd een fl inke klus geklaard. Het resultaat verdient alle lof. Jongeren 
krijgen een kans om een vak te leren, er werken beroepskrachten en tevens vrijwilligers, o.a. 
Greet den Boef, woonachtig op de Geitenkamp.
Namens de ondernemersvereniging bood Jan Lareman een klok aan en noemde het restau-
rant een aanwinst voor de wijk, waar het goed eten en goed toeven is! Het pand straalt veel 
gezelligheid uit. De opening was een goed voorbeeld van de grote gastvrijheid, die Kumar 
tentoon spreidt. Het restaurant is open van woensdag tot en met zondag, van 12.00 tot 20.00 
uur en is ook exclusief te huren voor vergaderingen, verjaardagen en andere bijeenkomsten.
Meer informatie: www.enjoyenlearn.nl

Op 5 februari 2016 was het 
Warme Truiendag. Op deze 
dag werden mensen opge-
roepen de verwarming lager 
te zetten en zo energie te 
besparen. Om aandacht te 
vragen voor deze actie heb-
ben een groot aantal mensen 
in Arnhem een sjaal gebreid 
voor het Aardvarken dat bij 
Rozet (de bibliotheek in het 
centrum) ligt. Ook op de 
Geitenkamp werd stevig ge-
breid: verschillende dames 
van dagbesteding SWOA en 
een gastvrouw van het MFC 
hebben meegeholpen aan 
deze ludieke actie. 
Het resultaat is op bijgaande 
foto te zien.

Voormalige school moet hippe plek worden
De verbouwing van de voormalige Wethouder Bronkhorstschool aan de Reigerstraat 11 is 
van start gegaan. De school was verouderd en niet langer geschikt voor onderwijsinstel-
lingen.

Het planten van groen op 
het voormalige schoolplein 
is inmiddels afgerond. De 
prachtige boom op het plein 
blijft staan. Eind maart be-
gint de verbouwing van de 
school zelf. Er komen 27 
appartementen in het pand, 
gemiddeld 50 vierkante me-
ter groot. Bij de bouw blij-
ven oorspronkelijke details 
in de school zoveel mogelijk 
bestaan.

De school werd in 1929 
gebouwd in de stijl van de 
Amsterdamse School. Aan 
de achterkant van de school 
is eind jaren zeventig een 
nieuw gedeelte gebouwd. 
Het hoofdgebouw staat op 
de gemeentelijke monumen-
tenlijst en is een rijksbe-
schermd stadsgezicht.

Projectontwikkelaar Karel 
Rietbergen denkt dat de 

verbouwing in september/
oktober afgerond is. De 
huurprijzen van de apparte-
menten variëren van 500 tot 
700 euro. De projectontwik-
kelaar denkt aan starters op 
de woningmarkt: ‘Het kan 
een hele hippe plek worden 
in de wijk.’ Wie belangstel-
ling heeft voor een apparte-
ment kan contact opnemen 
met makelaar Strijbosch en 
Thunnissen.

Ophalen elektrische apparaten via 2Switch
Sinds 1 februari worden grote elektrische apparaten niet meer aan huis opgehaald 
door SITA, maar door 2Switch. Een afspraak maken hiervoor kan via www.2Switch.nl 
of telefonisch, 0900-0205.

Elektrische apparaten zijn alle apparaten 
met een stekker, adapter of een batterij. 
Deze afvalsoort wordt ook wel AEEA ge-
noemd (Afgedankte Elektrische en Elektro-
nische Apparaten). Hierin zitten stoffen die 
schadelijk zijn voor het milieu. De gemeente 
wil deze stoffen op een verantwoorde ma-
nier laten recyclen of vernietigen.

Voor grote elektrische apparaten, zoals bij-
voorbeeld koelkasten, wasmachines, tele-
visies e.d.  kan een afspraak met 2Switch 
worden gemaakt. Het afval moet in de ei-
gen voortuin of binnen in de gang worden 
klaargezet. Dus niet meer aan straat, zoals 
voorheen het geval was. In de praktijk bleek 

dat de spullen dan vaak al waren opgehaald 
en dat 2Switch voor niets kwam. Kleine 
elektrische apparaten, zoals een elektrische 
tandenborstel of een broodrooster, kunnen 
bij sommige winkels in de recyclebox inge-
leverd worden.

Oude huishoudelijke apparaten kunnen ook 
opgehaald worden door de winkel waar u 
een nieuw product koopt. De winkelier is 
verplicht dit zonder extra kosten in te nemen.

U kunt u AEEA altijd zelf kosteloos weg-
brengen naar het afvalbrengstation in Noord 
aan de Beijerinckweg 9a. 
Meer informatie: 2Switch, 0900-0205

Win de Wijkprijs met een goed idee
Dit jaar wordt voor de derde keer de Arnhemse Wijkprijs uitgereikt. Dit is een jaarlijkse 
prijs die wordt uitgereikt aan bewoners-ideeën uit de verschillende wijken van Arnhem. De 
prijs is bedoeld om om nieuwe, vrijwillige activiteiten van bewoners te ondersteunen en te 
belonen. Ativiteiten dragen er immers aan bij dat het prettig wonen en leven is in de wijk. 

Organiseert u een activiteit voor uw wijk of heeft u plannen daarvoor? Bijvoorbeeld een 
groepsapp of telefooncirkel voor meer onderling contact? Of gaat u aan de slag met een 
groep jongeren of zorgt u samen met uw buren voor een fi kse opknapbeurt?  Misschien 
maakt u een kunstwerk waar iedereen in uw wijk van kan genieten? Wellicht komt uw ac-
tiviteit in  dan in aanmerking voor de Wijkprijs. U mag hierbij hulp vragen aan een profes-
sional, maar de activiteiten moeten door bewoners zelf georganiseerd worden. Belangrijk is 
dat het initiatief iets betekent voor wijkbewoners, een langdurig effect heeft en bij voorkeur 
nieuw is. Een eenmalige straat-BBQ bijvoorbeeld valt buiten de voorwaarden. Ook moet het 
idee de onderlinge betrokkenheid van wijkbewoners vergroten en een wijkgericht karakter 
hebben. Een stedelijk initiatief als Ome Joop’s Tour valt hier niet onder. Reeds bestaande 
initiatieven mogen alleen meedoen als er aantoonbaar iets nieuws aan toegevoegd is.

Vanaf 15 mei t/m 25 juli 
kunt u inschrijven voor de 
wijkprijs op www.arnhem.
nl/wijkprijs. De vijf beste 
ideeën worden beloond met 
een Wijkprijs, die kan oplo-
pen tot maximaal € 3.000,--. 
De uitreiking is op 20 okto-
ber 2016 in het stadhuis.
Een deskundige jury be-
kijkt of de inzendingen aan 
de voorwaarden voldoen. 
Mocht er nog aanvullende 
informatie nodig zijn, dan 
neemt de jury contact met u 
op. De activiteiten die mee-
dingen naar een wijkprijs, 
worden uitgenodigd om zich 
op een markt te presenteren 
op donderdagavond 20 ok-
tober 2016. Dezelfde avond 
kiezen de aanwezige bewo-
ners de prijswinnaars uit en 
worden de prijzen uitgereikt.

• De voormalige Wethouder Bronkhorstschool

Geproduceerd met gezond zout

Breien voor het Aardvarken
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De Stamtafel heeft Een Steekje Los
Op donderdag 31 maart van 
10.00 uur tot 12.00 uur is er 
weer een Stamtafel in De 
Beijer. In samenwerking met 
Zorgbelang Gelderland gaat 
Een Steekje Los gespeeld 
worden, een uniek, fl exibel 
en veelzijdig bordspel, voor 
iedereen die een raakvlak 
heeft met psychische ge-
zondheid. Dit kunnen cliën-
ten, ervaringsdeskundigen 
of hulpverleners zijn, maar 
ook familie of vrienden.
Het spel is in 2010 ontwik-
keld door Zorgbelang Gel-
derland, een cliëntenbe-

langenorganisatie waar de 
ervaring en het perspectief 
van cliënten centraal staat.
Het kan gespeeld worden 
als gezelschapsspel met een 
knipoog naar de psychiatrie. 
Maar het kan ook uitstekend 
ingezet worden tijdens ge-
spreksgroepen voor meer 
diepgang. 
Een Steekje Los is bijzonder 
geschikt om de belevings-
wereld en de beeldvorming 
vanuit diverse invalshoeken 
spelenderwijs bespreek-
baar te maken. Deelnemers 
reageren vaak openhartig 
en verrassend, waardoor 
er meer wederzijds begrip 
ontstaat. Het spel bestaat uit 
acht thema’s en zes werk-
vormen die per keer kunnen 
worden ingezet. Elk spel-
bord heeft een eigen thema: 
studie en beroep, vrije tijd, 
sociale contacten, relaties, 
thuis, gezondheid, hulp en 

zingeving. De werkvormen 
zijn: tekenen/uitbeelden, 
raad het woord, uitspraken, 
kennisvragen, levensvragen 
en foto’s. Daarnaast zijn er 
nog verrassende kanskaar-
ten. Tijdens de Stamtafel 

bepaalt de groep met welk 
spelbord (thema) die och-
tend gespeeld wordt.
De Stamtafel wordt namens 
Vitale Verbindingen elke 
laatste donderdag van de 
maand in de Beijer gehouden.

Boekenweek met boekenmarkt
Van 12 t/m 20 maart wordt de jaarlijkse Boekenweek gehou-
den. Bij een besteding van €12,50 ontvangt u het boeken-
weekgeschenk, dit jaar geschreven door Esther Gerritsen. 

In dezelfde week, op zaterdag 19 maart, wordt in De Beijer 
(Willem Beijerstraat 13) van 12.00 tot 16.00 een boeken-
markt gehouden. De boeken zijn cadeau gegeven door be-
woners. Alle boeken zullen voor € 1,- per stuk te koop zijn. 
De organisator, Ineke Visscher van De Poort, vertelde dat 
er zeker 1200 boeken door mensen zijn gebracht. De op-
brengst van deze boekenmarkt is voor de creatieve markt 
(Kunst op het Plein) die dit jaar  weer in september gehou-
den zal worden. De Beijer is een heel gezellig buurtcentrum 
waar allerlei activiteiten worden georganiseerd. 
Voor meer informatie: projectdebeijer op facebook.

Mantrazangdag in blokhut scouting
Op zondag 13 maart is er voor de liefhebbers een man-
trazangdag in de mooie ruimte van de scouting aan de         
Monnikensteeg 4. Vanaf 10.30 uur tot 16.00 uur worden in 
verschillende talen (vooral Sanskriet) liederen gezongen. 
Door het zingen krijg je positieve energie en innerlijke rust. 
De liederen worden begeleidt met gitaar en harmonium.
Er wordt twee keer gepauzeerd. De kosten voor deze dag 
zijn €15,00 (of minder voor wie weinig te besteden heeft). De 
prijs is inclusief koffi e en thee. Lunch dient zelf meegeno-
men te worden. 
Opgeven en meer informatie bij: Piet Groot, 

 pietenkaatje@chello.nl

Wat: De Stamtafel/Een Steekje Los?
Waar: De Beijer, Willem Beijerstraat 13

Wanneer: donderdag 31 maart, 10.00-12.00 uur
Kosten: €2,00

Graag opgeven: stamtafel2014@gmail.com

12 t/m 20 maart Nationale Boekenweek
Bij besteding van € 12,50:

Gratis Boekenweekgeschenk ‘Broer’ van Esther Gerritsen

Landelijke aandacht voor vrolijke vijfl ing
‘Het was een gekkenhuis’. Zo omschreef Esther van Kemp van Zorgboerderij Tokhok de  belangstelling die volgde 
na de geboorte van een vijfl tal lammetjes. De uitzonderlijke gebeurtenis trok de aandacht van de landelijke media.

Het is ieder jaar weer een 
feestje als de lammetjes ge-
boren worden op de zorg-
boerderij, maar de geboorte 
van een vijfl ing maakte het 
dit jaar wel heel bijzonder. 
‘Het is niet uniek, maar wel 
uitzonderlijk’, liet Esther op-
tekenen. En dat bleek: niet 
alleen De Gelderlander en 
Omroep Gelderland pikten 
het bericht op, ook De Te-
legraaf, het AD en Teletekst 
maakten melding van de 
bijzondere gebeurtenis. SBS 
stuurde zelfs een camera-
ploeg naar de Geitenkamp.

Het is voorlopig het laatste 
kraambezoek dat de lam-
metjes hebben gekregen: de 
strenge regels van het minis-
terie verbieden in de eerste 
weken na de geboorte dat de 
lammetjes door het publiek 
bezocht mogen worden. 
Wel kunnen de pasgeboren 
dieren achter glas bekeken 
worden

Op de vraag of er niet vijf 
willekeurige lammetjes bij 
elkaar gezet kunnen wor-
den, antwoord Esther la-
chend: ‘De moeder zou dat 
nooit toelaten. Ieder lamme-
tje heeft zijn eigen stemme-
tje, een moeder weet wan-
neer het haar kind niet is.’

Er hoeft niet gewacht te 
worden om de lammetjes te 
zien: op zaterdag 26 maart 
is het Lammetjesdag op de 
zorgboerderij. Van 13.00 tot 
16.00 staat de vrolijke vijf-

ling samen met de ruim 70 
andere lammetjes klaar om 
het gefotografeerd te wor-
den. Ook de andere dieren 
kunnen dan geknuffeld, be-
keken of geaaid worden.

En voor mensen die met een 
moestuin bezig willen gaan: 
op de zorgboerderij aan de 
Beukenlaan 27 is gratis 
stalmest te verkrijgen, zo-
lang de voorraad strekt!

Het Groente Gilde start weer
Het moestuinseizoen is be-
gonnen en ook het Groente 
Gilde  gaat de handen weer 
uit de mouwen steken. Iedere 
zaterdag van 15:30 tot 17:00 
wordt er gezaaid en geoogst  
bij de moestuinbakken van 
playground de Rommelkist. 
Nieuw dit jaar is dat er ge-
zellig samen thee gedronken 
wordt. Dus kom langs om te 
helpen of om een kopje thee 

te drinken. Jong of oud, iedereen is van harte welkom.
Nog niet aangemeld voor de ouder en kind moestuincursus 
(start 19 maart)? Informeer voor beschikbare plaatsen via 
info@groentegilde.nl

• de vijf lammetjes met hun moeder

Kort nieuws

Rectifi catie
In de vorige editie is per abuis een onjuist adres ver-
meld. In het artikel over het Gildenhuis werd vermeld 
dat bezoekers konden aanbellen bij Schuttersbergweg 
60. Dit moet uiteraard Schuttersbergplein 60 zijn. Hier-
bij onze welgemeende excuses aan alle betrokkenen.



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

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

Spreekuur wijkcoaches naar Zorgplein

Iedere dinsdagmiddag van 13.00 tot 15.00 houden wijk-
coaches Diet van Wageningen en Suzanne van Woensel 
inloopspreekuur in Zorgplein, de winkel aan het Markt-
plein waar o.a. tweedehands hulpmiddelen te koop zijn. 
Deze komt in plaats van het spreekuur in het Gildenhuis, 
dat geen ontmoetingsfunctie meer heeft. De wijkcoaches 
zijn iedere oneven week op woensdagmiddag van 13.30 
tot 15.30 ook bereikbaar in De Drie Gasthuizen aan de 
Roosendaalseweg 485.

Workshop bloemschikken
Gesine Lange van Het Gulden Bloemetje organiseert in haar 
winkel twee workshops bloemschikken voor de Pasen. Deze 
worden gehouden op woensdag 16 en vrijdag 18 maart 
en beginnen om 20.00 uur. Tijdens de creatieve workshop 
maakt u uw eigen bloemstuk. Aanvang 20.00 uur. De kosten 
(inclusief materialen) bedragen € 30,-. Meer informatie is 
verkrijgbaar bij Het Gulden Bloemetje.

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
15.30-17.00 Zaaien en oogsten met het GroenteGilde
Playground de Rommelkist, bij de moestuinbakken

wijzigingen of aanvullingen melden?
mail naar:

redactie@geitenkampnet.nl

Bezoekadres: MFC De Wetering
Bonte Wetering 89

Postadres: 
Stichting Wijkclubs Arnhem

t.a.v. Eibert Leusink
Antwoordnummer 1214

6800 VB Arnhem

Telefoon (ma-vr 9.00-17.00): 
06 1944 6950 / 026 377 2233
06 2611 4266 / 026 377 2036

www.wijkclubgeitenkamp.nl
 info@wijkclubgeitenkamp.nl



Donderdag 10 maart
19.30 Filmavond (De Beijer). Start film om 19.45 uur:
Meer info:  hetkoffiekaffee@gmail.com. Entree €2,00

Vrijdag 11 maart
13.30 uur Grote bingo (SWOA) MFC De Wetering
16.00-18.00 Happy Hour (Marktplein Geitenkamp)
Kom winkelen op het mooiste marktplein van Arnhem en 
profiteer van leuke aanbiedingen!

Zondag 13 maart
10.30-16.00 Mantrazangdag. Monnikensteeeg 4. Een hele 
dag zingen over de Liefde, het Goddelijke en Moeder Aarde.
Gun je jezelf dit geschenk? Entree €15,00
Meer info:  pietenkaatje@chello.nl

Dinsdag 15 maart
20.00 uur  Bewonersoverleg. MFC De Wetering. Periodiek 
overleg van bewoners over wijkzaken. Meer informatie:
p.nuiver@rijnstad.nl

Zaterdag 19 maart
12.00-16.00 Boekenmarkt (De Beijer) W. Beijerstraat 13
Honderden boeken te koop voor slechts één euro per stuk.
14.30-17.00 uur Moestuincursus (Groente Gilde) 
Playground de Rommelkist. In 5 bijeenkomsten leer je een 
moestuin bewerken. Voor ouder en (kleinkind). 
Eigen bijdrage €20,00 per tweetal voor 5 lessen. 
Meer informatie: groentegilde@gmail.com of 06-48177272

Maandag 21 t/m vrijdag 25 maart
Nieuwe lente, nieuw geluid
Een week vol leuke activiteiten op diverse locaties in 
de wijk rondom het thema lente. Het definitieve pro-
gramma wordt via www.geitenkampnet.nl bekend ge-
maakt. Meer info via m.bussink@rijnstad.nl

Donderdag 24 maart
19.30 Filmavond (De Beijer). Start film om 19.45 uur:
Meer info:  hetkoffiekaffee@gmail.com. Entree €2,00

Vrijdag 25 maart
13.30 uur Grote bingo (SWOA) MFC De Wetering
17.30-19.30 Eet en/of kook mee in het MFC (Activerings-
team). MFC De Wetering. Maaltijd voor wijkbewoners. Kos-
ten €3,00; kinderen t/m 12 jr (onder begeleiding)  €2,00. 
Opgeven vóór 23 maart 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 26 maart
13.00-16.00 Lammetjesdag (Zorgboerderij Tokhok) 
Beukenlaan 27. Lammetjes kijken, dieren aaien, konijnen 
knuffelen of op de foto. Entree €1,00
Meer info: www.zorgboerderijtokhok.nl

Donderdag  31 maart
10.00-12.00 De Stamtafel (Vitale Verbindingen) De Beijer. 
Wijkbewoners ontmoeten elkaar en gaan onder het genot 
van een kop koffie of thee in ontspannen sfeer met elkaar in 
gesprek. Dit keer wordt het spel ‘Een steekje los?’  gespeeld.
Kosten €2,00.  

 stamtafel2014@gmail.com

Zaterdag 2 april
17.30-20.30 Samen Eten (MFC De Wetering) 
Maandelijkse buurtmaaltijd 
voor bewoners van Geiten-
kamp, Monnikenhuizen, 
Paasberg en Arnhemse Allee. 
Omdat samen eten en el-
kaar ontmoeten gezellig is.  
Kosten €2,50. 
Tel. 06-11091183   info@sameneten.net 

Donderdag 7 april
19.30 Filmavond (De Beijer). Start film om 19.45 uur:
Meer info:  hetkoffiekaffee@gmail.com. Entree €2,00

Vrijdag 8 april
13.30 uur Grote bingo (SWOA) MFC De Wetering
16.00-18.00 Happy Hour (Marktplein Geitenkamp)
Kom winkelen op het mooiste marktplein van Arnhem en 
profiteer van leuke aanbiedingen!

Zaterdag 9 april
14.30-17.00 uur Moestuincursus (Groente Gilde) 
Playground de Rommelkist. In 5 bijeenkomsten leer je een 
moestuin bewerken. Voor ouder en (kleinkind). 
Eigen bijdrage €20,00 per tweetal voor 5 lessen. 
Meer informatie: groentegilde@gmail.com of 06-48177272

Zondag 10 april
14.00 Wandeltocht door de wijk Geitenkamp (Gilde Stads-
wandeling Arnhem) Startpunt Hoogte 80, bij kruising 
Merelstraat/Zaslaan. Kosten: €3,50; pp, kinderen t/m 12 
jr  €2,00. 

Woensdag 13 april
14.30 Herdenking Slachtoffers Geitenkamp (Larikshof)

Jaarlijkse herdenking van de slachtoffers die tijdens de 
Tweede Wereldoorlog vielen op de Geitenkamp. 
Programma wordt via www.geitenkampnet.nl bekend ge-
maakt.

Vrijdag 15 april
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. Kos-
ten €3,00; kinderen t/m 12 jr (onder begeleiding)  €2,00. 
Opgeven vóór 13 april 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.

Bij een hartstilstand is reanimeren van levensbelang. De inzet van een AED (Automatische Externe Defibrilator) 
helpt daarbij. Een AED is een draagbaar 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
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, elek-
trische apparatuur 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 regimenten van Saksen-Weimar
De straten Garde Grenadiers en Garde Jagers hebben weliswaar namen, die met de krijgsmacht te maken hebben, maar maken geen deel uit van 
de gebouwen van de voormalige Saksen-Weimarkazerne.

De regimenten Grenadiers 
en Jagers werden opgericht 
in 1829. Bij Koninklijk Be-
sluit werd bevolen tot de 
oprichting van één afdeling 
Grenadiers en twee afde-
lingen Jagers. Zij moesten 
onder het ‘oog des Konings’ 
dienstdoen, wat wil zeggen 
dat zij werden gelegerd, 
waar de koning regeert. 
Enige voorbeelden hiervan: 
in 1830 vingen zij de eerste 
klap op van de Belgische 
opstand in de burgerlijke 
revolutie tegen Willem I. 
De Verenigde Nederlandse 
Provinciën en Zuidelijk 
Nederland waren in 1815 
samengevoegd tot Verenigd 
Koninkrijk der Nederlan-
den. 

Willem I had een autoritaire 
regeerstijl, waardoor het 
Zuidelijk deel slecht ver-
tegenwoordigd was in de 
regering en daartegen kwa-
men de Belgen in opstand. 
Dit verzet leidde tot de on-
afhankelijkheid van België. 
De garden beveiligden Den 
Haag tijdens de Eerste We-
reldoorlog en zij verdedig-
den diezelfde stad in 1940, 
waardoor de Duitsers de 
slag om de residentie feite-
lijk verloren. 
Het woord grenadier is afge-
leid van grenade, dat in het 
Frans handgranaat betekent. 
Een grenadier was dus oor-
spronkelijk een soldaat die 
gespecialiseerd was in het 
werpen van handgranaten.  

De geschiedenis van de 
handgranaat gaat terug tot 
de 16e eeuw. Aangezien de 
reikwijdte van een handgra-
naat beperkt was, werd er 
al snel gezocht naar nieuwe 
manieren om een granaat af 
te vuren. In musketten kon 
door middel van een lading 
buskruit een groter bereik 
gehaald worden. Een mus-
ket was een handvuurwa-
pen, de voorloper van het 
geweer. Het laden van dit 
wapen kostte veel tijd. In 
de 17e eeuw was de vuur-
snelheid ongeveer 1 schot 
per minuut. De soldaat die 
de musket bediende, werd 
musketier genoemd. 
De uitvinding van de hand-
granaat schiep de behoefte 
aan grote, sterke grena-
diers als granaatwerper. 
Berenmutsen en epauletten 

(schouderstukken) moesten 
hen beschermen tegen sa-
belhouwers en de kleurrijke 
uniformen moesten hen nog 
groter en breder doen lijken. 
Een garde is een knecht of 
beveiliger. Tegenwoordig 
noemen we de gardes lijf-
wachten, zoals bv. popster-
ren of politici die hebben. 
De Garde Jagers droegen 
groene uniformen om zich 
aan de omgeving aan te 
passen. Vijf bataljons Gre-
nadiers en vijf bataljons 
Jagers nemen deel aan de 
politionele acties in Indone-
sië van 1946 tot 1949. In dat 
jaar moest Nederland aan 
Indonesië de onafhankelijk-
heid geven. Ruim 200 Gre-
nadiers en Jagers zijn niet 
teruggekeerd. Velen liggen 
begraven op de militaire 
kerkhof Menteng Poeloe 

in Jakarta. In 1950 en 1951 
worden de Gardes Grena-
diers en Jagers samenge-
voegd, nu tot Garderegi-
ment Grenadiers en Jagers 
(GGJ). Het regiment was 
eerst in Arnhem gelegerd 
in de Menno van Coehoorn- 
en in de SaksenWeimarka-
zerne; het verhuisde vaak, 
maar de Jagers kwamen in 
1954 uiteindelijk terecht 
in de Oranjekazerne in 
Schaarsbergen en de Grena-
diers in 1960 in de Saksen 
Weimarkazerne. 
Vele lichtingen met in totaal 
tienduizenden grenadiers en 
jagers vervullen tijdens de 
Koude Oorlog hun (dienst)
plicht. De Koude Oorlog 
was een periode (1945-1991) 
van gewapende vrede tus-

sen de communistische en 
kapitalistische wereld. Na 
het einde van deze Koude 
Oorlog kwam er in 1997 een 
einde aan de dienstplicht. 
Sindsdien bestaat ons leger 
volledig uit (vrijwillige) be-
roepsmilitairen. Er bestaat 
een Regimentsfanfare van 
de Grenadiers en Jagers. 
Dit is een koperensemble 
met slagwerk, opgericht in 
2005. Zij geven kleinscha-
lige optredens. 
Tenslotte vermelden we het 
bestaan van het Museum 
van het Garderegiment 
Grenadiers en Jagers aan de 
Clement van Maasdijklaan 
5 in Schaarsbergen. (Oran-
jekazerne). 
Elke donderdag van 10.00 
tot 16.00 uur geopend! 

• De Garde Grenadiers op pad

• Garde Jagers, herkenbaar aan het groene uniform

• Het Oorlogsmuseum 40-45 te Schaarsbergen

Mindfulness betekent niet dat je alles met een roze bril gaat bekijken
Carmen Gargosky (Arnhem, 1970) is mindfulnesstrainster. Onder de naam Mevrouw Mindfulness is ze in haar woning aan de Zaslaan 63 met haar eigen praktijk begonnen. 

Acht jaar geleden kwam 
Carmen in de Geitenkamp 
wonen. Het uitzicht dat ze 
vanaf haar bovenwoning in 
de Zaslaan heeft, beschouwt 

ze zelf als één van de fraai-
ste van de wijk. Het is in 
deze woning dat ze het be-
sluit nam haar aandacht te 
verleggen naar mindfulness. 

Carmen vertelt: ‘In novem-
ber 2012 heb ik mijn eerste 
mindfulnesstraining ge-
volgd. Om de kracht van 
mindfulness compleet te 
maken, ben ik me gaan ver-
diepen in heartfulness, een 
ander woord voor (zelf-)
compassie. De combinatie 
van mindfulness en je leven 
met een open hart tegemoet 
treden, levert voor mij het 
meest op. In 2015 heb ik be-
sloten de basisopleiding tot 
mindfulnesstrainer te doen. 
Naast alle trainingen en de 
opleiding heb ik veel medi-
tatie-ervaring’.

Na het afronden van de op-
leiding was het oprichten 
van een eigen onderneming 
de logische volgende stap. 
Sinds begin dit jaar geeft 
ze onder de naam Mevrouw 
Mindfulness trainingen. 
 
Bij mindfulness gaat het om 
bewuste aandacht voor het 
moment waarop je in zit, 
ongeacht of dat een goed 
of slecht moment is: ‘Het 
is stoppen waar je mee be-
zig bent en aandacht geven 
aan je huidige ervaring. 
Wat voel je, wat denk je, wat 
hoor, zie en ruik je en wat 
doet het met je? Mindfulness 
leert je een andere relatie 
aan te gaan met je gevoe-
lens en gedachten. Het leert 

je ook beter naar je lichaam 
te luisteren. Voorwaarde is 
wel dat je een beetje nieuws-
gierig bent naar jezelf en 
wat je voelt.’
 
Mindfulness is er niet op ge-
richt om negatieve emoties 
positief te maken of ze weg 
te denken, maar juist om ze 
te ervaren. ‘We kunnen niet 
kiezen wat op ons pad komt, 
wel kunnen we kiezen hoe 
we omgaan en reageren op 
problemen en moeilijke si-
tuaties. Het lost ze niet op, 
maar het kan wel helpen om 
er anders mee om te gaan.’  

De training die Carmen 
geeft bestaat uit acht lessen 
en is gericht op innerlijke 
kracht en talent. ‘Mindful-
ness is een ervaringsgerich-
te leermethode. De training 
vraagt dan ook een zekere 
mate van thuis oefenen. 
Dit zal ongeveer een half uur 
tot een uur per dag vragen. 
Dat is dus een kwestie van 
tijd vrijmaken om te oefe-
nen. Ik weet dat dat niet al-

tijd even makkelijk is, maar 
ik verzeker je dat je baat zult 
hebben bij de oefeningen. 
Zoals de grondlegger van de 
huidige mindfulnesstrainin-
gen, Jon Kabat-Zinn, zegt: 
‘Je hoeft het niet leuk te vin-
den om dagelijks te medite-
ren, je hoeft het alleen maar 
te doen. Vervolgens kun je 
me na die acht weken zeg-
gen of het zonde van je tijd 
is geweest of niet.’

Mindfulness
Mindfulness (soms ook achtzaamheid genoemd) is een 
vorm van meditatie waarin men zich bewust is van de 
fysieke en geestelijke gevoelens en situaties van het 
moment. Het wordt al duizenden jaren toegepast door 
aanhangers van allerlei vormen van boeddhisme. 

Sinds de jaren 70 van de vorige eeuw groeit de popu-
lariteit van mindfulness, niet in de laatste plaats door 
het werk van de Amerikaanse bioloog  Dr. Jon Kabat-

Zinn. Hij haalde als eerste 
het begrip mindfulness 
uit zijn boeddhistische 
context en heeft vervol-
gens een acht weken du-
rende training ontwik-
keld, Mindfulness Based 
Stress Reduction (MBSR). 
Hiermee heeft hij de basis 
gelegd voor het gebruik 
van mindfulness door art-

sen en/of psychotherapeuten in de Verenigde Staten en 
Europa. MBSR, in het Nederlands ook wel aandacht-
training genoemd, wordt door therapeuten gebruikt 
ter bestrijding van piekeren, depressie, pijn of burn-
out.

Het uitgangspunt van mindfulness is aandacht geven 
op een bepaalde manier; gericht, in het hier en nu en 
niet (ver)oordelend. Door dit veelvuldig te oefenen,  
ontstaat een levenshouding die zich kenmerkt door 
acceptatie van onvermijdelijke negatieve en positieve 
ervaringen: aanvaarding.

• Jon Kabat-Zinn

• Mevrouw Mindfullness - Carmen Gargosky - in de praktijkruimte

Mevrouw Mindfulness, Zaslaan 63
Informatie over cursustijden en kosten:

www.mevrouw-mindfulness.nl



Één groot feest voor alle bewoners dankzij Giro D’ Italia
Het zal meniggeen niet ontgaan zijn: de Giro d’Italia start dit jaar op 6 mei in Gelderland. Daarna volgt op 7 mei een rit van Arnhem naar Nijmegen en op zondag 8 mei van 
Nijmegen naar Arnhem. Op deze laatste Gelderse Giro-dag zullen de ronderenners onze wijk aandoen. De deelnemende wielrenners komen vanaf de Posbank de Arnhemse 
Allee binnenrijden, gaan via de Roosendaalseweg richting Monnikensteeg, welke ze vervolgens inslaan richting Klarendal.

Vrijwilligers en instanties 
uit de omgeving hebben 
deze gelegenheid aangepakt 
om er één groot feest van te 
maken. Niet alleen voor de 
wielerfanaten, maar voor 
alle wijkbewoners.

De organisatie van alle acti-
viteiten is bij Dirk Leenders 
van Sportbedrijf Arnhem in 
goede handen. Zijn eerder 
opgedane ervaringen met 
o.a. de Hoogte80-loop ko-
men goed van pas. Dat is 
maar goed ook, want met 
800 miljoen toeschouwers 
voor de buis (wereldwijd) 
en een verwachte opkomst 
van 100.000 bezoekers aan 
de kant wil je goed voor de 
dag komen. Er wordt veel 
georganiseerd op deze dag, 
die ook samenvalt met moe-
derdag én het einde van het 
Hoogte80-festival. Op de 
hoek van de  Burgermeester 
Bloemersweg en de Mon-
nikensteeg - direct gelegen 
aan het parcours waar de 
ronderenners langskomen, 
zal een Mercato (markt) in 
Italiaanse sfeer verrijzen. 
Hier zullen een dertigtal 
kramen komen, in toepas-
selijke stijl gedecoreerd 
met allerlei goederen, van 
kleding tot parfum en van 
kadoartikelen tot speelgoed. 
De Mercato mondt uit in een 
Piazza (plein). Dit Italiaans 
plein staat vol met lekker-
nijen uit Italië. Zo zullen er 
koffiespecialiteiten als cap-
puccino en latte macchiato 
verkocht worden, kan er uit 

verschillende soorten Itali-
aans ijs een keuze gemaakt 
worden of kan men lekker 
genieten van een heerlijk 
biertje of Italiaanse wijn. En 
uiteraard ontbreken de pas-
ta’s en de Italiaanse broodjes 
deze dag ook niet.

Een feest zonder kinderacti-
viteiten is geen feest. Daar-
om zal er ook voor de kin-
deren van alles te doen zijn. 
Zo staat er een zweefmolen, 
een springkussen, er kan op 
een fiets geracet worden te-
gen de klok en er is een Rad 
van Avontuur met mooie 
prijzen. Ook zijn er diverse 
kinderworkshops, waaron-
der zelf pizza maken (en op-
eten) en maskers maken. Er 
kan circus gespeeld worden 
met Circus op de bult en de 
Bakfiets met spelletjes voor 
de kinderen ontbreekt ook 
niet. Als klap op de vuur-
pijl kan men op de foto in 
een echte rode Ferrari. Voor 

deze activiteiten wordt een 
kleine vergoeding gevraagd, 
zodat een ieder er aan kan 
deelnemen.

Er is ook nog een podium, 
waar o.a. diverse Italiaanse 
artiesten zullen optreden. 
Ook de Geitenkampse kin-
derdansgroep zal hier een 
optreden geven. Iedere don-
derdag oefent deze groep 
onder leiding van danslera-
res Paulien Beltman.

De wielrenners van de Giro 
d’Italia worden voorafge-
gaan door een spectaculai-
re reclamecaravaan. Deze 
heeft veel merchandising 
(petjes, sleutelhangers en 
andere leuke hebbedinge-
tjes) voor het wachtende pu-
bliek.

Reserveer deze datum - zon-
dag 8 mei, van 11.00 tot 
18.00 uur - in je agenda, 
want dit mag je niet missen.

De Ronde van Italië

De Giro d’Italia (ronde van Italië) is naast de Tour 
de France en de Spaanse Vuelta (ronde van Span-
je) één van de drie grote wielerrondes van Euro-
pa. De etappekoers werd voor het eerst verreden 
in 1909 en wordt sindsdien ieder jaar gehouden, 
met uitzondering van  de jaren gedurende de twee 
Wereldoorlogen. Dit jaar start de 99e editie van 
de Giro in Apeldoorn. Het is de derde keer dat de 
Giro in Nederland start; in 2002 was Groningen 
het vertrekpunt en in 2010 viel in Amsterdam het 
startschot.  De Giro werd nog nooit door een Ne-
derlander gewonnen. In 1988 was Erik Breukink 
dichtbij: hij veroverde in dat jaar een 2e plaats.
Vorig jaar behaalde Steven Kruiswijk een 7e plaats 
in het eindklassement.
Johan van der Velde was drie keer de winnaar 
van het puntenklassement.  In 1985, 1987 en 1988 
bracht hij de hierbij behorende paarse trui naar 
Nederland.
Deze eeuw werd twee keer een etappe door een Ne-
derlander gewonnen: Pieter Weening presteerde 
dit in 2011 en 2014. Het totaal aantal Nederlandse 
etappeoverwinningen in de Giro staat op 23.
Weening was in 2011 tevens de zesde en tot nu toe 
laatste Nederlander die (tijdelijk) de roze leiders-
trui mocht dragen. De overige vijf waren Wim van 
Est in 1953, Gerrit Voorting in 1954, Jean-Paul 
van Poppel in 1986 en 1989, Erik Breukink in 1987 
en 1989 en tenslotte Jeroen Blijlevens in 1999.
Gezamenlijk hebben ze 18 keer de roze leiderstrui 
gedragen tijdens de Giro.

Voor vragen en meer informatie, 
of om je op te geven als vrijwilliger:

Dirk Leenders 
(namens Girofeest Geitenkamp), 
026-4437289 of 06-26114266.

Inschrijving Ome Joop’s Tour gestart
De 66e kinderfietstocht Ome Joop’s Tour wordt dit jaar gereden van 24 juli t/m 3 au-
gustus. De jaarlijkse wielerronde is er voor basisschoolkinderen van 10 t/m 12 jaar die 
vanwege omstandigheden bijna nooit met vakantie kunnen gaan. 
Deze kinderen kunnen dan even weg zijn uit de dagelijkse problemen en thuissituatie.

De fietstocht is geen wedstrijd. Dagelijks 
worden er 40 tot 55 kilometers afgelegd in 
een rustig tempo. Tijdens de tocht worden 
er allerlei activiteiten uitgevoerd. Daarnaast 
worden er veel leuke ding zelf georganiseerd 
en is er voldoende tijd om lekker op je bed 
een boek te lezen, uit te rusten of spelletjes 
te doen. Op de rustdag word een lang bezoek 
aan de Efteling gebracht.

Om mee te doen heb je een goede en dege-
lijke fiets nodig met goede banden, goede 
ketting(kast), goede remmen, een bagage-
drager en een stevige standaard. Een week 
van tevoren moet de fiets verplicht worden 
gekeurd. Mocht er iets mankeren, dan heb 
je nog een week de tijd om je fiets te laten 
repareren.

Deelnemers moeten in ieder geval een matrasje, deken of slaapzak en eigen kussen meene-
men. Er wordt overnacht in sporthallen. Een vrachtauto zal de spullen daar naartoe brengen.
Een volledige lijst met benodigdheden is te vinden op
http://www.omejoopstour.nl/p/wat-neem-je-mee

Het inschrijfgeld is € 20,00 voor (ouders/verzorgers) van kinderen die in het bezit zijn van 
een Gelrepas. Zonder Gelrepas is het inschrijfgeld €120,00

Inschrijven via www.omejoopstour.nl/p/inschrijven
Als dit niet lukt, of voor vragen en informatie:

deelnemers@omejoopstour.nl 
of: 06-22485272 (Ger van der Gaast, coördinator deelnemers) na 18.00 uur

Derde Tour voor MS op Geitenkamp
Als je door al het wielergeweld van de Giro (zie artikel hierboven) zelf zin heeft gekre-
gen om op de fiets te klimmen, dan hoef je daar niet lang op te wachten. 
Op zaterdag 28 mei wordt op de Geitenkamp de derde Tour voor MS georganiseerd.

De Tour voor MS werd voor het eerst gehouden in 2014. Initiatiefnemer en oud-Vitesse 1892 
speler Marcel van Domselaar is ook dit jaar weer betrokken bij de organisatie van deze 
fietstocht voor het goede doel, die in samenwerking met Sportbedrijf Arnhem en de wieler-
vereniging de Geitenbulttrappers wordt gehouden.

In de sport geld al snel dat ‘meedoen belangrijker is dan winnen’. Dit motto gaat voor de 
Tour voor MS zeker op. De opbrengsten worden besteed aan onderzoek naar primair pro-
gressieve multiple sclerose, de ziekte die Marcel getroffen heeft. Door deze ziekte verliest 
Marcel de kracht over zijn spieren. (in de volgende editie vertelt Marcel hier meer over).

Ten opzichte van voorgaande jaren zijn er een aantal kleine veranderingen, Er is een nieuwe 
afstand bijgekomen: naast een route van 30 kilometer (voor recreanten) en een route van 115 
kilometer kan nu ook voor een route van 70 kilometer gekozen worden. Ook is het inschrijf-
geld verlaagd naar €10,00 om zo het aantal deelnemers met name aan de langere afstanden 
te vergroten. Voor kinderen tot 13 jaar is er een Mini-tour. Deelname hieraan is gratis.

Er word nog wel op dezelfde locatie als voorgaande jaren gestart:  op de hoek van de Bur-
germeester Bloemersweg en de Monnikensteeg. Vanaf 8.00 tot 10.00 kan er gestart wor-

den voor een route van 70 of 
115 kilometer. Vanaf 10 uur 
mogen de recreanten ver-
trekken. De Minitour start 
‘s middags om 13.30 uur. De 
(advertenties voor de) Tour 
voor MS worden gesponsord 
door fietsenzaken Reerink 
Rijwielen, Poutsma Fietsen 
en Profile Lentink.

Belangstellenden kunnen 
zich nu al inschrijven via
www.tourvoorms.nl• Marcel van Domselaar
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Wandelen door de Geitenkamp
Zondag 10 april organiseert Gilde Stadswandeling 
Arnhem een wandeltocht door de wijk Geitenkamp. 
Startpunt is om 14.00 uur bij Hoogte 80, bij de Zaslaan 
en Merelstraat.
De rondleiding duurt ongeveer anderhalf uur. 
De kosten zijn €3.50 pp. en kinderen t/m 12 jaar €2,00

In 1918 kocht de gemeente Arnhem de stukken grond 
rondom de boerderijen De Schuttersberg en De Geiten-
kamp. Hiermee hoopte ze in één klap een einde te kun-
nen maken aan de enorme woningnood die er heerste. 
Deze oostelijke voorstad moest een geheel zelfstandige 
arbeiderswijk worden met eigen voorzieningen als scho-
len, kerken, een marktplein met winkels en bovenal ook 
veel groen: een tuindorp. In tien jaar tijd werd er een 
wijk met 2000 woningen uit de grond gestampt. Het 
werd een in monumentale stijl opgetrokken arbeiders-
wijk met een uniek karakter, helaas met iets minder 
groen dan gepland was. Met huisjes die tegenwoordig 
in het openluchtmuseum zouden kunnen staan. Een be-
schermd stadsgezicht, een nostalgische wijk om in te 
wandelen. 

De wandeling start bij Hoogte 80. De tocht voert langs 
de boerderijachtige huizen van de Schaepmanlaan, een 
deel van de wijk waar het gelukt is de tuindorp gedachte 
te realiseren. Op het Schuttersberplein woonde vroeger 
de bekende Arnhemse schrijver Koos van Zomeren die 
de roman De man op de Middenweg schreef. Afdalend 
in de wijk word het marktplein bereikt, het bruisende 
hart van de Geitenbult. Via de poort naar de Kolstraat 
gaat de wandeling verder richting het Larikshof. Daar 
word stilgestaan bij het herinneringsteken ter herden-
king van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in 
de wijk Geitenkamp.
Het stadsgezicht van de Geitenkamp geniet sinds 2008 
rijks bescherming, vanwege het bijzondere stedenbouw-
kundige en cultuurhistorische karakter.

Damesteam FC Airborn kampioen van Nederland met Ultimate Frisbee
Zondag 28 februari was sporthal Valkenhuizen het decor van het slot van de indoorcompetitie Ultimate Frisbee. Zowel 
het Open team als het Damesteam van de Arnhemse club FC Airborn maakten vooraf nog kans om nationaal kampioen te 
worden.

Helaas verloor het Open 
team direct de eerste wed-
strijd, waardoor slechts een 
vijfde plaats het hoogst haal-
bare was. Ook de wedstrijd 

om de vijfde plaats werd ver-
loren, waardoor een zesde 
plaats het eindresultaat was. 
Landskampioen werd het 
team uit Amsterdam.

Het Damesteam deed het be-
ter en haalde, na twee mak-
kelijke voorrondes, de fina-
le. Na een spannende strijd 
wist de Arnhemse ploeg de 
landstitel in de wacht te sle-
pen.

De competitiedag werd 
georganiseerd door de Ne-
derlandse Frisbeebond en 
FC Airborn. Frisbee is de 
ultieme fair play sport. De 
meeste mensen denken bij 
frisbee aan dat spelletje op 
het strand of met de hond. 
Maar frisbee, of ultimate 
frisbee zoals het officieel 
heet, is veel meer dan dat. 

Deze teamsport kenmerkt 
zich door het samenwerken, 
veel rennen en het fair play. 
Indoor wordt 5 tegen 5 ge-
speeld waarbij het erom gaat 
te scoren in een eindvak. Er 
zijn geen scheidsrechters, de 
spelers regelen het spel on-
derling vanuit de gedachte 
‘Spirit of the Game’. De Ne-
derlandse Frisbee Bond is 
lid van NOC-NSF en is één 
van de 67 landbonden van 
de World Flying Disc Fede-
ration.

Voor meer informatie: 
www.fcairborn.nl of mail 
naar info@fcairborn.nl

Happy Spirit voorspelt toekomst Geitenkamp
De Geitenkamp heeft een nieuwe attractie. Bij Happy Spirit, aan het marktplein, worden waarzegleggingen gegeven. 
Geen oude dametjes met kromme neus, hoge hoed en bezem maar jeugdig elan in de persoon van Jochem Anthonijsz. 
Aan de hand van een set kaarten en door hogere energieën ingegeven suggesties komt de toekomst een stap dichterbij.

De geschiedenis van het 
kaartleggen gaat vele eeu-
wen terug. Veelal is de 
waarzegmethode omge-
ven met mystiek en schim-
mige sluiers. Hoe gaat het 
nu eigenlijk in zijn werk, 
hoe kunnen kaarten de toe-
komst voorspellen? Jochem 
antwoord zelf: ‘De kaar-
ten bezitten een energie 
vorm, voorspellende gaven. 
Toch zijn het niet geheel de 

kaarten zelf die het doen. 
Overleden dierbaren, be-
schermengelen en gidsen 
hebben het antwoord pa-
raat. Zij zorgen ervoor dat 
de kaarten in een bepaalde 
volgorde vallen. Zodat wij, 
hier in de winkel, de bood-
schap kunnen doorgeven.’ 
Kunnen de kaarten op alles 
een antwoord geven? ‘Waar 
een vraag opborrelt, is er 
altijd een antwoord. Vragen 

over het liefdesleven zijn po-
pulair maar ook financiën, 
werk of het sociale leven 
komen veel voor. Ook het 
heden of het verleden wordt 
inzichtelijk gemaakt. Is je 
hond ooit weggelopen en 
zou je willen weten hoe het 
hem vergaan is of hoe het 
nu met die jeugdliefde gaat? 
Alles is mogelijk. Soms komt 
het voor dat de kaarten 
aangeven dat iemand het 
antwoord beter niet kan ho-
ren. Daar luisteren we dan 
naar.’

De vraag rijst of het gevaar-
lijk is. ‘Geheel niet. Bij Hap-
py Spirit werken we enkel 
met liefde en licht. Een be-
wuste keuze. Als de zon op-
komt verdrijft hij de nacht, 
die enkel bestond door de 
afwezigheid van licht. 
Het principe is eigenlijk heel 
simpel: stel een vraag en de 
kaarten antwoorden.’

Volgens Jochem is het leg-
gen van kaarten niet voor-
behouden aan paranormaal 
begaafden: ‘Iedereen kan 
kaart leggen, na veel oefe-
nen komt de ‘ feeling’ van-
zelf. In de winkel verkopen 
we dezelfde sets als die ik 
gebruik voor de leggingen. 
Natuurlijk leggen we ieder-
een graag uit hoe het werkt. 
De tijd van mysterieuze 
waarzeggers ligt inmiddels 
achter ons. Ons motto is: als 
wij het kunnen, dan kan jij 
het ook. Maar tot die tijd leg 
ik ze graag.’

Op 26 maart is er een spe-
ciale actie bij Happy Spirit, 
Geitenkamp 7. 
Een waarzeglegging kost 
dan maar €10,- (normaal 
€15,-). Van te voren een af-
spraak maken is handig. 

Meer info over Happy Spirit: 
www.happy-spirit.nl• Jochem Anthonijsz voert een waarzeglegging uit

Dameskledingbeurs in MFC 
Op zaterdag 16 april a.s. vindt de halfjaarlijkse dameskle-
dingbeurs plaats in MFC De Wetering, ingang Fazanten-
weg/Bonte Wetering 89. De beurs start op zaterdagochtend 
om 10.00 uur en duurt tot 12.30 uur.

Verkocht worden dameskleding, riemen, tassen, accessoi-
res, boeken, CD-roms, DVD’s etc. Te verkopen artikelen 
kunnen uitsluitend worden ingeleverd op vrijdag 15 april 
tussen 18.30 en 20.30 uur.

Iedereen die artikelen ter verkoop aan wil bieden dient 
daarvoor een marktnummer aan te vragen bij Jolanda, tel.             
06-25355027 of per mail: mail@jolandapenninx.demon.nl
Op dit nummer kunnen zich ook vrijwilligers aanmelden die 
het leuk vinden om op vrijdag en/of zaterdag te helpen met 
de organisatie van de beurs. 


