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Geitenkamp maakt zich op voor groot Girofeest
De dag van de doorkomst van de internationale wielerronde Giro d’Italia komt langzaam maar zeker dichterbij. Op 
8 mei (moederdag) zullen de renners in vogelvlucht kennis maken met de wijken Geitenkamp en Monnikenhuizen.

Het wekt op het eerste oog 
enige verbazing: de roze 
fi etsen die in de lucht hangen 
voor de winkel van Boerma 
Wonen aan het marktplein. 
Maar een blik op de etalage 
van de tegenoverliggende 
fi etsenzaak Reerink maakt 
het duidelijk: de Giro d’Itala 
start dit jaar in Gelderland 
en zal daarbij ook kennis 
maken met de wijken Arn-
hemse Allee, Geitenkamp 
en Monnikenhuizen.

Het kantoor waar Dirk 
Leenders (Sport- en Spel-
bedrijf Arnhem) in MFC De 
Wetering werkt, kleurt mo-
menteel roze. Hij is al maan-
den bezig met de coördinatie 
en organisatie van allerlei 
activiteiten. Niet alleen op 
de dag zelf, maar ook in de 
aanloop naar de doorkomst 
worden (of zijn) verschil-
lende workshops en andere 
activiteiten gehouden.
Samen met een grote groep 
van meer dan 50 vrijwilli-
gers zorgt Dirk ervoor dat 
onze wijken zich als een 

perfecte gastheer presen-
teren op dit internationale 
podium. 
Een echte kennismaking 
wordt het voor de wielren-
ners natuurlijk niet. Zij zul-
len er vooral alles aan doen 
om zo snel mogelijk weer 
uit de wijk weg te zijn. Via 
de Rosendaalseweg (Arn-
hemse Allee en Geitenkamp) 
komen ze de wijk binnen, 
slaan vervolgens de Monni-
kensteeg (Monnikenhuizen)
in en rijden deze helemaal 
uit om via de Schelmseweg 
de wijk weer te verlaten. 

Het peloton wordt verwacht 
tussen 15.30 en 16.00, maar 
de hele dag is er een groot 
Girofeest op de hoek van de 
Burgermeester Bloemers-
weg en Monnikensteeg. 
Daar zal een Mercato (Itali-
aanse markt) gehouden wor-
den, waar vele leuke spulle-
tjes te koop zijn. De mercato 
rond uit in een Piazza, waar 
mensen lekker kunnen ge-
nieten van een hapje en een 
drankje. Er zijn tal van ac-
tiviteiten georganiseerd (het 
volledige programma staat 
op de volgende pagina).

Om het evenement voor ie-
dereen zo feestelijk moge-
lijk te laten verlopen zijn er 
afspraken gemaakt. Het is 
onvermijdelijk dat er straten 
worden afgesloten of be-
perkt bereikbaar zijn. 

Vanaf 14.15 tot 17.00 uur 
is de gehele wijk afgesloten 
voor autoverkeer. Geduren-
de deze periode zal er ook 
geen busverkeer mogelijk 
zijn. Uitsluitend hulpdien-
sten kunnen gebruik maken 
van een speciale calamitei-
tendoorgang.

Volg ons op Facebook!

8 mei 
Moederdag

Verras haar met een
heerlijk ontbijt

10.00-12.00 uur

Koningsdag
27-04-2016

‘Er moet iets op het plein gebeuren’. Die gedachte had 
wijkbewoner Bert Vos, toen hij terugdacht aan het lege 
plein tijdens Koningsdag vorig jaar. Hij besloot daarom 
om samen met de carnavalsgroep De Dolle Klinkers en 
met ondersteuning van het opbouwwerk om zelf de orga-
nisatie ter hand te nemen. De carnavalsgroep had enkele 
maanden terug van zich laten horen met een optocht door 
de wijk. Nu blazen zij de traditie van Koningsdag nieuw 
leven in met een geweldig feest op het marktplein.
Er is een kleedjesmarkt, waar iedereen zijn spulletjes 
vanaf een kleed kan verkopen (wel zelf je kleed meebren-
gen en na afl oop niet verkochte spullen weer meenemen).
De kleedjesmarkt is gratis. Aanmelden bij:
Bert Vos, tel: 0610100281.

Voor de kinderen is er het springkussen , de Kop van 
Jut, je kunt stoepkrijttekenen en schminkartieste Ange-
lina staat klaar om je op te maken. Er zijn optredens van 
diverse artiesten waaronder Martin Hendriks en Bianca 
Frieling. Kortom, reden genoeg om op 27 april tussen 
11.00 en 16.00 Koningsdag te vieren op het marktplein.
En na afl oop is er een afterparty in cafe ‘t Klinkertje...

Koningsdag 2016 wordt mede mogelijk gemaakt door C.G. De 
Dolle Klinkers, opbouwwerk Geitenkamp, v.d. Berg-transport, 
winkeliersvereniging Geitenkamp en café ‘t Klinkertje

• de tocht door de wijk eerder dit jaar

KONINGSDAGTREKKING 27 APRIL 2016

Verkrijgbaar bij:
Tabaktief Speklé Geitenkamp 18 Arnhem

Koningsdag geopend van 9.00-13.00

uitslag via 
www.staatsloterij.nl

Wijkkrant voor Geitenkamp, (Nieuw-)Monnikenhuizen, Arnhemse Allee en Saksen-Weimar
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MERCATO
Heerlijk slenteren in een Italiaans decor. Een echte Italiaanse markt. Natuurlijk zijn er 
fietsonderdelen, sportkleding en tassen te koop, maar ook sieraden, kleden, huishoudelijke 
artikelen, kleding en groente en fruit. Wie weet zit er iets voor u bij!
Alleen verkoop van nieuwe koopwaar.

Om het ook voor de jeugd gezellig te maken, zijn er speciaal voor hen een aantal activiteiten 
georganiseerd. Hier kun je aan deelnemen door een zogeheten loopkaart te kopen (€3,00).
Met deze loopkaart kun je meedoen aan maar liefst 12 activiteiten. Ook krijg je nog iets te 
drinken en iets lekkers mee. De loopkaarten zijn te koop bij de informatiekraam, die ook op 
Al Mercato aanwezig is. 

De activiteiten waaraan deelgenomen kan worden zijn:

1. Fietsen tegen de klok
Wie fietst het hardst? Word winnaar van de dag en win een prijs!
2. Op de foto met Ferrari 
Stap in de mooiste wagen  en waan je een echte coureur. Hiervan wordt een foto gemaakt.
Deze is op te halen bij playground de Rommelkist.
3. Rad van Avontuur 
Doe mee en win één van de vele prijsjes. 
4. Springkussen 
Heerlijk springen , wie komt het hoogst?
5. Workshop Pizza’s maken.
Maak je eigen pizza met de ingrediënten die jij lekker vindt. Heerlijk vers en smullen maar.     
6. Workshop Italiaanse maskers maken 
Maak je eigen schitterende creatie en hang deze thuis op in je slaapkamer.      
7. Circus op de Bult 
 Leer een echte circusartiest te zijn     
8. Zweefmolen 
Voor de allerkleinsten een spannende rit
9.  Bakfiets met rollend speelmateriaal 
Pak een van de vele sport- en spelmaterialen en leef je uit
10. Italia Schminkstand 
Laat je schminken in de kleuren van Italië of helemaal Giro Roze
11. Mergel steenhouwen 
Maak onder professionele begeleiding een mooie creatie van een stuk mergelsteen .
12.  Geheime opdracht
Kom naar de roze tent en laat je verrassen. Ieder kind krijgt hier ook een kleine surprise. 

Een volle kaart  kun je inleveren bij de informatiekraam , daar krijg je dan drinken en iets 
lekkers. Tevens maak je dan kans op een schitterende prijs.

Programma doorkomst Giro d’Italia
zondag 8 mei, 11.00-17.00 uur

Burgermeester Bloemersweg / Monnikensteeg

MOEDERDAG VIP-ARRANGEMENT
GIROFEEST GEITENKAMP

Zondag 8 mei (moederdag, € 10,- per persoon)

Gezinsleden (Naam:)

1   ....................................................................................
2   ....................................................................................
3   ....................................................................................
4   ....................................................................................
5   ....................................................................................

Lever deze bon in bij 
Dirk Leenders, MFC De Wetering, Bonte Wetering 89

VIP-tribune voor moeders met gezin
Natuurlijk kan je langs de kant van de weg kijken naar het wielercircus dat voorbij komt .
Maar omdat het deze dag ook Moederdag is, wil de organisatie gezinnen in de gelegenheid 
stellen om deze dag moeders in het zonnetje te zetten. Direct aan het parcours komt een 
VIP- tribune te staan, waar moeders en hun gezin in de watten worden gelegd.

Een VIP-arrangement bestaat uit een VIP zitplaats direct aan het parcours van de Giro 
d’Italia voor ieder gezinslid, 3 consumpties per persoon (Italiaanse wijnen, bier, sap, limo-
nade), Italiaanse hapjes, een leuke attentie voor mama, een gratis loopkaart voor de kin-
deren om aan de activiteiten mee te doen en een familiefoto in een Ferrari ter herinnering

De kosten voor het VIP-arrangement zijn € 10,- per persoon 
Geef je moeder een uniek moederdaggeschenk en vul onderstaande stroook in bij 
Dirk Leenders in MFC de Wetering/ Rommelkist.
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Doorkomsttijden Giro (richttijden, onder voorbehoud)

14.30 uur  reclame karavaan      
15.00 uur  jury en volgwagens
15.45 uur peloton giro Italia 

De Geitenbulttrappers hebben  een mooie uitdaging voor de boeg. Zij fietsen regelmatig 
grote afstanden in toertochten in het hele land.

Op 28 mei blijven ze bij ons in de buurt en nemen zij deel aan de Tour voor MS, die voor 
de derde keer georganiseerd wordt. Op initiatief van Marcel van Domselaar, bij wie in 2011 
de diagnose MS (Multiple Sclerose) werd gesteld, werd in 2014 deze Tour voor de eerste 
maal georganiseerd. MS is een verraderlijke, slopende ziekte, die het zenuwstelsel aantast 
en maakt dat functies in het lichaam onvoorspelbaar worden. 17.000 Nederlanders lijden 
aan MS. De Stichting MS Anders, die hiervoor is opgericht, heeft de officiële ANBI-status 
(Algemeen Nut Beogende Instanties) en financiert wetenschappelijk onderzoek, waardoor 
er hopelijk medicijnen gevonden kunnen worden om het snelle verval van functies tegen te 
gaan. Dat medicijn is er nog niet. 

Op de laatste zaterdag in mei, de 28e dus, kunnen sportievelingen de uitdaging aangaan om 
30, 70 of 115 km te fietsen. Er kan voor deze 3-sterren klassieker (onder auspiciën van de 
Nederlandse Tour Fietsers Unie) van 8 tot 10 uur gestart worden vanaf de locatie Monni-
kensteeg/Burg. Bloemersweg. Het inschrijfgeld bedraagt 10 euro en dit geld komt ten goede
aan de Stichting MS Anders. Kinderen kunnen gratis een minitour rijden om 13.30 uur. 
Wat is er mooier om sportief bezig te zijn, goed voor jezelf en voor een prachtig doel en je te 
realiseren hoe bevoorrecht je bent, dat je op een fiets kunt zitten en niet in een rolstoel hoeft?

Als je als sportliefhebber nog niet geheel overtuigd bent, ga dan op 8 mei even een kijkje 
nemen bij de kraam van de Tour voor MS, die dan staat opgesteld aan de Monnikensteeg, 
ter ere van de doorkomst van de Giro d’Italia. Marcel van Domselaar zal daar zelf aanwezig 
zijn en hij zal je zeker kunnen overtuigen om op 28 mei op de fiets te stappen.

PIAZZA
Een gezellig Italiaans plein met terras waar je heerlijk kan genieten van Italiaanse specia-
liteiten en lekkernijen. Er wordt  Italiaanse wijn, ijs, pasta, soep, cappuccino en expresso 
verkocht, maar ook limonade, lekkere smoothies en belegde broodjes ontbreken niet.

Heerlijk op een terras in het zonnetje genieten van Italiaanse (live) muziek, dans en andere 
acts. Ook dat is mogelijk op de Piazza. Er komt een podium te staan, waar diverse acts te 
zien zullen zijn. Een bijzondere vermelding verdienen de GIRO Dance Girls. Deze groep 
kinderen heeft wekenlang geoefend in MFC De Wetering om deze dans-act uit te kunnen 
voeren. Het podiumprogramma wordt afgesloten met een veiling, waarbij de hoogste bieder 
een ritje in een Ferrari mag meemaken.

Het volledige podiumprogramma ziet er als volgt uit:

Tijdstip Artiest Wat is het?

11.00-11.45 J en J sound Italiaanse muziek

11.45-12.00 GIRO Dance Girls Dans door Geitenkampse 
kinderen

12.00-12.30 Italiaanse Zanger I Pazzi Italiaanse zang met 
accordeon

12.30-13.00 J en J sound Hollands

13.00-13.30 Italiaanse Zanger I Pazzi Italiaanse zang met 
accordeon

14.00-14.15 GIRO Dance Girls Dans door Geitenkampse 
kinderen

14.15-14.45 J en J sound Divers

14.45-15.15 Italiaanse Zanger I Pazzi Italiaanse zang met 
accordeon

15.15-15.45 J en J sound Italiaans

15.45-16.15 Willy Meester Komische muzikale act

16.15-16.45 Italiaanse Zanger I Pazzi Italiaanse zang met 
accordeon

16.45-17.00 Mysterie Man Veiling ritje in een Ferrari



Open huis bij ambachtelijke gildeslager
Altijd al willen weten hoe de (h)eerlijke ambachtelijke producten van de Gildeslager aan het marktplein gemaakt 
worden?  Op 21 en 22 april kun je een kijkje in zijn keuken nemen: slager van Egmond houdt dan open huis.

Heb jij ook het idee dat het 
werken in een slagerij al-
leen maar werken met vlees 
is? Dan zie je dat verkeerd. 
Werken in een slagerij is zo 
veel meer. Denk aan het ma-
ken van maaltijden, tapas, 
lekkere hapjes, vleeswaren 
en het  adviseren van klan-
ten over de bereiding van de 
producten. Werken in de sla-
gerij is uitdagend, veelzijdig 
en je verdient een leuke bo-
terham. Maar het vereist wel 

bepaalde eigenschappen. Je 
moet over creativiteit be-
schikken, sociaal vaardig 
zijn, goede communicatieve 
eigenschappen hebben en 
natuurlijk verantwoordelijk-
heid bezitten. Als slager ben 
je immers ook verantwoor-
delijkheid voor de voedsel-
veiligheid. Hier wordt uitge-
breid over verteld op de twee 
dagen dat J. van Egmond de 
deuren openzet voor een ie-
der die geïnteresseerd is.

Maar daar blijft het niet bij: 
voor de echte liefhebber is 
er een demonstratie wroet-
varkens uitbenen (wroetvar-
kens zijn varkens die dankzij 
een ruime stal meer bewe-
gingsvrijheid hebben en in 
de stal lekker kunnen wroe-
ten in een dikke laag strooi-
sel) en een demonstratie 
hapjes maken. En ook kan 
er een kijkje genomen wor-
den in de worstenmakerij. 
Hier worden de beroemde 

prijswinnende rookworsten 
gemaakt van de slager die 
al meer dan 40 jaar actief is. 
Ook zullen de vele vleesver-
beterende innovaties van de 
vakman toegelicht worden.

Eén van de innovaties die 
toch zeker vermeld mag 
worden, is het gebruik van 
‘gezond’ zout. John van Eg-
mond licht toe: ‘Aan vlees 
wordt zout toegevoegd om 
het bederf tegen te gaan. 
Meestal wordt hiervoor na-
triumzout gebruikt, omdat 
dit het bederf het meest ef-
fectief tegengaat. Nadeel is 
echter dat dit zout de bloed-
druk verhoogt. Wij zijn op 
zoek gegaan naar een an-
dere zoutsoort. kaliumzout. 
Deze zoutsoort heeft niet het 
effect dat het je bloeddruk 
verhoogt . Ons vlees is dus 
gezonder’. Vader Jan van 
Egmond vult aan: ‘ook van-
wege de wroetvarkens’.

Ben je nieuwsgierig gewor-
den en wil je meer weten 
over wat het vak van sla-
ger allemaal met zich mee-
brengt? Kom dan op don-
derdag 21 april of vrijdag 
22 april naar het open huis 
van slager van Egmond. 

De winkel is op beide dagen 
geopend van 8.30-17.30 uur.

Braderie Geitenkamp
Evenals in voorgaande jaren organiseert Theo Leenders dit 
jaar een grote zomerbraderie op de Geitenkamp. 
Op zaterdag 4 juni 2016, van 10.00-16.00 uur zal een ge-
deelte van de Fazantenweg, de Bonte Wetering en de Grens-
weg gevuld zijn met ruim 200 kramen vol leuke koopwaar. 
De meeste spullen zijn nieuwwaar, maar tweedehands is ook 
welkom. Een ideale gelegenheid om er op uit te gaan en lek-
ker te struinen door de staten waar de kraampjes staan.Maar 
ook als je niets nodig hebt, is er volop gezelligheid: voor de 
kinderen is er een mini-kermis (bij het MFC) en er komt ook 
een podium, waar bekende artiesten zullen gaan optreden.

Voor meer info over het huren van kramen:
geitenkampzomerfeest@hotmail.com 
of bel: 06-48711532

Vlees van wroetvarkens:

GRATIS PARKEREN OP HET MARKTPLEIN

Lekkerder Smakelijker
Natuurlijk

Dat wordt smullen!

Sparen voor een goed geheugen
Vis eten is gezond. Dat zal 
voor velen geen nieuws zijn. 
Nu blijkt dat het eten van vis 
ook het risico op dementie 
verlaagt. Dit hebben onder-
zoekers onlangs aangetoond 
na langdurig hersenonder-
zoek bij oudere mensen. 
Hieruit bleek dat viseters 
minder vaak de kenmerken 
bezitten  die bepalend zijn 
voor het al dan niet krijgen 
van dementie. 

Voor Arjen en Gerhard, de visverkopers van Heeren van De 
Zee (iedere donderdag op het marktplein) is dit leuk nieuws. 
Bij hen kun je nu sparen voor een pond kibbeling. Bij elke 
besteding van € 7,00 bij de wagen van de Heeren krijg je 
een stempel. Een volle kaart is 500 gram kibbeling waard. 
De vis wordt zo niet duur betaald: je spaart niet alleen 
voor een lekkere hap, maar ook voor een goed geheugen.
Vergeet dus niet op donderdag te stempelen!

Jonge en oude bewoners gezocht
Wijkbewoonster Riënne Wopereis en Marjon Bussink van 
Stichting Rijnstad zijn op zoek naar de jongste en de oudste 
bewoners van de Geitenkamp, (Nieuw) Monnikenhuizen, 
Arnhemse Allee en Saksen Weimar. Zij doen dit in het kader 
van het fotoproject Gespot. Wilt u meedoen? 
Stuur een mailtje met uw naam, uw leeftijd en telefoonnum-
mer naar Marjon Bussink. m.bussink@rijnstad.nl of bel met 
0652698190. Er wordt dan contact met u opgenomen om 
verdere afspraken te maken.

Vachtverzorging bij honden
De vacht van een hond vertelt iets over de gezondheidstoe-
stand van een dier. In tegenstelling tot katten verzorgen hon-
den hun vacht minder goed. Daarom is het belangrijk dat het 
baasje daar bij helpt. Maar dan kunnen de eeerste vragen 
opkomen. Hoe vaak moet je je hond borstelen? Wat is het 
doel van een goede vachtverzorging? En waar moet je op 
letten als je ermee bezig bent?  

Op zaterdag 27 mei kunnen in John’s Dierenwereld die 
vragen worden beantwoord. Annelies Onstenk, eigenaar 
van Total Doggy Care, is die dag aanwezig om antwoorden 
te geven op vragen met betrekking tot de vachtverzorging 
van uw hond. Kom langs als u meer wilt weten, want met 
een goed verzorgde vacht heeft uw hond een gezonder leven.

Kort nieuws

Voor al uw dierbenodigdheden

gaat u naar

Kinderen geven wethouder rondleiding door de wijk
Wijkwethouder Anja Haga bezocht op 30 maart onze wijk. 
Vanaf het MFC De Wetering werd de wethouder door een 
groep kinderen rondgeleid door een deel van de Geitenkamp 
en Monnikenhuizen. Tijdens de rondleiding vertelden de 
kinderen wat ze leuk vinden aan de wijk (‘Playground de 
Rommelkist’) en wat hen bezighoudt (‘hondenpoep’). De 
wandeling eindigde in Jongerencentrum De Sperwer. Daar 
sprak de wethouder met een aantal jongeren en leden van 
het bewonersoverleg. Het gesprek ging over jongeren die om 
verschillende redenen problemen hebben. Ze kunnen in het 
jongerencentrum meedoen met diverse activiteiten. 

Ook werd gesproken over de veranderingen in de wijk sinds 
tientallen jaren. Er werd opgemerkt dat de Geitenkamp min-
der een op zich zelf staand dorp in de stad is geworden en 
dat bewoners meer op zichzelf zijn.

De wijkwethouder kreeg van Jan Lareman (Bewonersover-
leg) een exemplaar aangeboden van het WijkActieplan. Ze 
constateerde met genoegen dat de meeste punten in dit plan 
gaan over sociale aspecten. ‘Dat is een goede zaak. Mooi dat 
jullie met elkaar die belangrijke wijkzaken gaan oppakken.’ 
De wethouder is benieuwd hoe het verder  gaat met het wijk-
actieplan. ‘Ik kom graag af en toe nog eens langs.’



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 omgeving. 
De redactie van is op zoek naar mensen die mee willen wer-
ken aan dit blad. Ben jij handig met pen, potlood of pc? Wil 
jij vanuit een betrokken, maar neutrale invalshoek over de 
leuke dingen schrijven die zich in deze wijk afspelen? En wil 
je dat ook op regelmatige basis doen?

Meld je dan nu aan als medewerker voor Op De Hoogte. 
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. Heb je geen zin om iedere keer mee te werken, maar 
wil je wel af en toe wat doen voor de krant? Ook dan kunnen 
we je hulp goed gebruiken! 

Aanmelden en/of meer info:
redactie@geitenkampnet.nl of bel: 06-24734823.

Het        van uw wijk!

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

Wekelijkse wijkactiviteiten

Inzendingen voor 
Op De Hoogte 

uiterlijk 16 mei 2016 
(verschijningsdatum 1 juni 2016)

naar: 
redactie@geitenkampnet.nl

of bel: 06-24734823
Ingezonden brieven en artikelen zijn welkom en vallen onder verantwoorde-

lijkheid van de schrijver. De redactie behoudt zich het recht voor stukken te 

redigeren, in te korten of  te weigeren zonder opgaaf van redenen. Anonieme 

brieven worden niet geplaatst, behalve in bijzondere situaties en op voorwaarde 

dat naam en adres bij de redactie bekend zijn. 

Colofon
Op De Hoogte is een onafhankelijk wijkblad voor Geitenkamp, 
(Nieuw) Monnikenhuizen, Arnhemse Allee en Groene Treden en ver-
schijnt dit jaar 8 keer.

Redactie: Mark Ormel, Ans van Elden

Teksten en foto’s: Redactie en ingezonden. 
Eindredactie en vormgeving: Mark Ormel

Advertentiebeheer: advertenties@geitenkampnet.nl

Financiëel beheer: Stichting Playground De Rommelkist en Gemeente 
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Wandelen door de wijk
Het Activeringsteam van de Geitenkamp nodigt u uit voor 
een historische tocht door de wijk. Onder leiding van John 
Cremers kunt u mee wandelen en luisteren naar de verhalen 
die achter sommige plekjes schuilen. Grote verhalen, kleine 
verhalen: de geschiedenis van de Geitenkamp is rijk genoeg 
om een mooie en interessante tocht te garanderen.

Als u van wandelen en geschiedenis houdt, dan is deze ac-
tiviteit iets voor u. Zeker als u nog niet zo lang in de wijk 
woont, is dit een leuke manier om de Geitenkamp en zijn 
omgeving te leren kennen. 

De eerste wandeling vindt plaats op dinsdag 10 mei. De 
wandeling start en eindigt bij MFC De Wetering. Vertrek is 
om 13.30. De tocht duurt ongeveer 1,5 uur. Deelname aan de 
wandeling is gratis.

Er kunnen maximaal 10 mensen mee wandelen. Aanmel-
den bij de balie van het MFC of bellen naar 026 3772020. 

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)
13.00-13.30Computerinloop (SeniorWeb) MFC De Wete-
ring. Voor hulp bij technische problemen
13.00-15.30 Biljarten (SWOA) De Duiventil, Konijnenweg
14.00-16.00 Ontmoeting- en spelletjesmiddag (SWOA, 
Rijnstad en Vitale Verbindingen). MFC De Wetering
15.30-17.00 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, 
Beukenlaan 3) 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
 9.30-11.30 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, 4-12 jr (Rijnstad) De Vlindertuin 
15.30-16.30 Tienerinloop, 10-14 jr (Rijnstad) De Sperwer
15.30-17.00 Meidenclub, 7-12 jr. (Rijnstad) MFC De We-
tering.  Kosten € 1,00 of Wijkclubpas
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, 4-12 jr. (Rijnstad). Grasveld voor 
De Witte 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
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, 
Beukenlaan 3). Kosten: € 3,00 per training (10 rittenkaart 
€30,-). Aanmelden  fi tbeuk@gmail.com
19.30-20.30 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)
16.00-18.30 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



Vrijdag 22 april
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 21 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.

Zaterdag 23 april
13.00-16.00 H80 Parade: kostuums en objecten (De Beijer).
Samen onder artistieke begeleiding aan de slag om een 
vaandel, kostuum of attribuut te maken van fietsonderde-
len voor de Parade van het jaarlijkse H80 Festival

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

Dinsdag 26 april
20.00 uur  Bewonersoverleg. MFC De Wetering. Periodiek 
overleg van bewoners over wijkzaken. Meer informatie:
p.nuiver@rijnstad.nl

KONINGSDAG WOENSDAG 27 APRIL

11.00-16.00 Feest op het Marktplein. Verkoop van spulle-
tjes vanaf een kleed, diverse activiteiten voor jong en oud, 
hapjes, drankjes en muziek. 
Afterparty in Café ‘t Klinkertje.

Donderdag  28 april
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. Kosten €2,00.

 stamtafel2014@gmail.com

Zaterdag 30 april
20.30-23.30 Muziek op de bult (MFC De Wetering). 
Optredens van MG, Neavy Soldiers en Jakkes & Josie.
Tevens opening oefenruimte. Gratis entree

Woensdag 4 mei
18.00-19.30 H80 Parade: Fiets versieren (MFC De We-
tering). Kom je eigen fiets versieren in het MFC

Donderdag 5 t/m 8 mei
14.00-0.00 Hoogte 80-festival. Cultureel festival. Zie 
informatie elders in deze krant en in de speciale festivalkrant

Vrijdag 6 mei
13.30 uur Grote bingo (SWOA) MFC De Wetering

Zaterdag 7 mei
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 elkaar ontmoeten gezellig is.  
Kosten €2,50. 
Tel. 06-11091183   info@sameneten.net 

Zondag 8 mei
11.00-18.00 Doorkomst Giro d’Italia (Burg. Bloemers-
weg / Monnikensteeg). Een hele dag vol activiteiten n.a.v. 
de doorkomst van de Italiaanse wiellerronde. 
Zie ook het programma elders in deze krant

Dinsdag 10 mei
13.30 Rondje Geitenkamp (Activeringsteam). Wandeling 
door de wijk o.l.v. John Cremers met mooie verhalen over 
de wijk. Verzamelen bij MFC De Wetering. Gratis

Vrijdag 13 mei
16.00-18.00 Happy Hour (Marktplein Geitenkamp)
Kom winkelen op het mooiste marktplein van Arnhem en 
profiteer van leuke aanbiedingen!

Zaterdag 14 mei
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

Donderdag 19 mei
19.30 Filmavond (De Beijer). Start film om 19.45 uur:
Meer info:  hetkoffiekaffee@gmail.com. Entree €2,00

Vrijdag 20 mei
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 19 mei 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.

Donderdag  26 mei
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. Kosten €2,00.  

 stamtafel2014@gmail.com

Zaterdag 28 mei
Tour voor MS (Burg. Bloemersweg / Monnikensteeg)
Wielleronde waarvan de opbrengsten worden besteed aan 
onderzoek naar primair progressieve multiple sclerose
8.00-10.00 start 70 en 115 km
vanaf 10 uur: start 30 km
13.30: Start Mini-Tour (t.m 13 jaar, gratis)
Inschrijfkosten €10,00. Meer info: www.tourvoorms.nl

Zaterdag 28 mei
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 elkaar ontmoeten gezellig is.  
Kosten €2,50. 
Tel. 06-11091183   info@sameneten.net 
LET OP: I.V.M DE BRADERIE VAN ZATERDAG 4 JUNI WORDT 
DE MAANDELIJKSE MAALTIJD ÉÉN WEEK NAAR VOREN GE-
SCHOVEN.

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



Eten wat natuur je geeft
Zondag 3 april is een begin gemaakt met het plaatsen van 
een zogenaamde eetbare heg aan de Helsdingenstraat. De 
bewoners van deze straat hebben gezamenlijk sleedoorn en 
gele kornoelje aangeplant om straks jam van te kunnen ma-
ken. In een later stadium komen er nog kruisbessen, zwarte 
bessen, mispel en hazelaar. Dit project is mogelijk gemaakt 
dankzij een bijdrage uit het wijkbudget.

Wilt u ook de wijk eetbaarder maken, neem contact op met 
het Groente Gilde via groentegilde@gmail.com.
U kunt ook zelf een aanvraag indienen. Kijk hiervoor op:
www.geitenkampnet.nl/bewonersbudget

• de vruchten van de gele kornoelje (links) en de slee-
doorn (rechts) worden in de jam verwerkt

Circus op de bult gaat naar voorstelling

Circus op de bult bracht met haar kinderen een bezoek 
aan Circque de Soleil. Gaia en Loic, twee kinderen die 
meegeweest zijn, schreven daar het volgende stukje over:

‘We reden met de auto helemaal naar de Amsterdam Arena.  
Al van ver zagen we de grote witte tent. We gingen snel zitten 
en de voorstelling begon. Er kwamen mensen met tijgerpak-
ken aan rennen en ze maakten salto’s door hoepels. Al snel 
kwam de volgende act, in de ringtrapeze. En de volgende, en 
de volgende en zo ging het maar door. Toen de pauze kwam, 
gingen we snel popcorn kopen en souvenirs bekijken, som-
migen waren wel €400,-! Toen kwamen de volgende acts, zo-
als een springplank-act en een act met een hele grote glazen 
bol vol met water, waar ze zich van hoog uit de lucht in lieten 
vallen. En er ging zelfs iemand met vuurballen jongleren! 
Aan het einde gingen we allemaal moe maar voldaan naar 
huis en toen we daar om 12:00 uur aankwamen gingen we 
naar bed om te dromen over de prachtige voorstelling.’

Reünie van bewoners naoorlogse noodwoningen
In 1945 en 1946 werd tussen de Geitenkamp en de Rijksweg Arnhem-Utrecht (de tegenwoordige A12) een wijk met 
noodwoningen neergezet om het tekort aan woningen in Arnhem tijdelijk op te vangen. 

Het tekort was ontstaan door 
de oorlog. De noodwonin-
gen lagen - zeker in de jaren 
’50 - behoorlijk geïsoleerd in 
het bos. 
Eind jaren zestig werden 
de woningen gesloopt en 
maakten plaats voor moder-
ne huur- en koophuizen in 
wat nu de Arnhemse Allee 
heet. De straten liggen  anno 
2016 niet geheel op dezelfde 
plaats, maar hebben wel 
vaak de oude namen gekre-
gen (onder meer de Varen-
straat, de Eikstraat).

Cees Jansen, Alex Peters, 
Joop Eulink Appie Zweers 
en Geert Gudde hebben hun 
kindertijd doorgebracht in 
de noodwoningen. 
‘Een mooie tijd’, herinnert 
Joop zich. ‘we hadden veel 
minder dan wat de jeugd nu 
heeft, maar we hadden el-
kaar.’ ‘We waren veel meer 
bij elkaar betrokken, gezin-
nen hielpen elkaar in moei-
lijke tijden. Niemand vond 
dat vervelend, dat dééd je 
gewoon’, vult Cees aan.
Beide mannen blikken met 
warme gevoelens terug naar 
hun jeugd.

Veel bewoners van toen zijn 
inmiddels uit de wijk ver-
trokken, maar Cees, Appie, 
Alex, Geert en Joop zijn el-
ders in de wijk gaan wonen 
en hebben altijd contact met 
elkaar gehouden. Zij wil-
len nu - 50 jaar nadat met 
de sloop begonnen is - een 
reünie organiseren van (en 
voor) oud-bewoners van de 
noodwoningen. 

De reünie zal plaatsvinden 
op 8 oktober 2016 van 18.00-
23.00 uur in de Duiventil, 
Konijnenweg 18a.
Iedereen die in de noodwo-
ningen gewoond heeft, is 
van harte welkom (met part-
ner en kinderen) om onder 
het genot van een hapje en 
drankje herinneringen op te 
halen. Aanmelden bij Cees 
Jansen, 06-14507953.

Heeft u nog oude foto’s van 
(uw tijd in) de noodwonin-
gen? Deze zijn meer dan 
welkom!

Stuur deze (digitaal) naar
redactie@geitenkampnet.nl
of per brief naar:
MFC De Wetering
Bonte Wetering 89
6823 JC Arnhem
t.a.v. Op De Hoogte

Ken uw straatnaam: de pioniers van Saksen-Weimar
De laatste straatnaam in deze rubriek, die gedurende ruim 3 jaar verscheen in Op de Hoogte. Van Pastoor van de 
Loolaan tot Merelstraat, van Hazenpad tot Domenicanenweg, er kwam van alles voorbij in de wijken, waar deze 
krant bezorgd wordt. In de allernieuwste wijk, Saksen Weimar, rest ons nog één straat: Regiment Pioniers. 
Er wordt weliswaar nog meer gebouwd op het hoogste punt van Arnhem, maar aangezien daar nog geen bewoners 
zijn, gaan we over deze straten later schrijven.

Regiment Pioniers dus. Een pionier is 
een geniesoldaat, die als een van de 
eersten een bepaald gebied betreedt. 
Hij dient de weg te vinden zonder ge-
bruik te kunnen maken van de erva-
ringen van anderen. Hij bevindt zich 
op onbekend terrein, waar voorzie-
ningen ontbreken. Het werk gaat vaak 
gepaard met mislukkingen en tegen-
slagen. Het is belangrijk dat anderen 
kunnen voortbouwen op zijn ervarin-
gen. De genie is een strijdmachton-
derdeel met verschillende eenheden: 
mobiliteit, een onderdeel dat hin-
dernissen wegwerkt en loopgraven 
graaft, contramobiliteitsmensen die 
vijandige stellingen vernietigen en de 
afdeling bescherming, die dient om de 
eigen eenheden te beschermen door 
middel van diverse constructies. 
Genist is de officiële naam voor iedere 
militair en burger, die behoort tot het 
wapen der genie en ook voor militai-
ren van andere wapens en dienstvak-
ken, die bij een genie-eenheid wer-
ken. In Steenwijk, Wezep, Oirschot én 
Schaarsbergen zijn genisten gelegerd. 

Het Nederlands 1e Regiment Genie-
troepen werd in 1748 opgericht door 
kolonel Nicolas François de Torcy, 
een Franse beroepsmilitair in Neder-
landse dienst. De aanleiding tot de op-
richting was de inval van de Fransen 
in ons land. Het regiment kwam voort 
uit het Corps Ingénieurs en Corps Mi-
neurs en Sappeurs. Het eerste corps 
was verwant aan de Franse ingenieurs, 
die zich met de techniek bezighielden. 
De mineurs waren specialisten in het 
laten ontploffen van explosieven en 
het zijn ook soldaten die landmijnen 

plaatsen. Een majoor in het leger is 
‘groot’; je zou dus kunnen denken dat 
een mineur klein is, maar hij werkt 
niet per se in een lagere rang. 
Een mineur is eigenlijk een ‘mijner’, 
iemand die werkt met mijnen. Een 
sappeur is een loopgravendelver. 
(Sappe is het Franse woord voor loop-
graaf.)

In het verleden heeft de Genie vele 
namen gekend, onder andere Brigade 
Regietroepen. In 1938 werd de Genie 
gereorganiseerd en werden nieuwe 
groepen gevormd: 1e Regiment Ge-
nietroepen (Pioniers en Spoorweg-
troepen), 2e Regiment Genietroepen 
(verbindingstroepen voor informatie 
en communicatie), 3e Regiment Ge-
nietroepen (verlichtingstroepen) en 

het Korps Pontonniers en Torpedis-
ten, technische specialisten. Begin 
1940 werden alle genietroepen ont-
bonden. Enige maanden later werd 
de genie in onderdelen heropgericht 
en het Regiment Genietroepen, zoals 
het nu bestaat, is in 1972 tot stand ge-
bracht. Bij de genie is er allerhande 
beroepspersoneel. Bouwvakkers, tim-
merlieden, loodgieters, bruggenbou-
wers. Behalve een militaire opleiding 
is er ook een civiele erkenning, zodat 
deze mensen na hun militaire carrière 
ook in de ‘gewone’ maatschappij te-
recht kunnen. 

In het embleem van het Regiment Pi-
oniers (foto onder) zijn een gekruiste 
schop en houweel te zien en op het 
snijpunt de sappeurshelm.

Muziek op de Bult
Zaterdag 30 april zal in de grote zaal van MFC De Wete-
ring de feestelijke start plaatsvinden van het project Muziek 
op de Bult. Van 20.30 tot 23.30 uur treden Jakkes & Josie, 
MG en Neavy Soldiers op. Tevens wordt de oefenruimte in 
de kelder van het MFC geopend.

Muziek op de Bult is een initiatief van enkele wijkbewoners 
die vinden dat muzikale talenten in de wijk meer ruimte en 
mogelijkheden moeten krijgen. Iedere vrijdagavond zal de 
kelder van het MFC als oefenruimte beschikbaar zijn. Hier 
zullen bijvoorbeeld DJ-lessen en een cursus Beat Maken 
gaan plaatsvinden. Natuurlijk gaat er ook gewoon lekker 
muziek gemaakt worden.

Na de feestelijke avond in het MFC is er een afterparty in 
café ‘t Klinkertje aan het marktplein. Hierbij is er nog een 
optreden van DJ Lannie.

De toegang is op beide locaties gratis.



Parade H80 Festival in het teken van ‘de fiets’
Van 5 t/m 8 mei doet het H80 Festival de wijk aan. Vier dagen lang biedt Hoogte 80 een podium aan vele muzikanten, 
kunstenaars, theatermakers en andere creatieve geesten uit de wijde omgeving. Ook de wijk draagt een steentje bij.

Het is een traditie gewor-
den om het jaarlijkse H80 
Festival te openen met een 
Parade (mogelijk gemaakt 
door Stichting Kunst op de 
Bult en Kunstbedrijf Arn-
hem, met een bijdrage uit 
het wijkbudget en van de 
woningbouwcorporat ie). 
Met een bonte stoet van mu-
zikanten, Circus op de Bult, 
kunstobjecten en zo veel 
mogelijk wijkbewoners trekt 
de Parade op donderdag 5 
mei vanaf 13.00 uur door de 
wijk. Dit jaar sluit ook Wijk-
koor Toonhoogte 80 voor 
het eerst aan.

Voor het thema van de pa-
rade liet men zich inspireren 
door de Giro d’Italia, die 
op de slotdag van het H80 
Festival door de wijk raast. 
Met instrumenten en kunst-
objecten gemaakt van fiets-
onderdelen wordt een muzi-
kaal beeldend spektakel met 
een Italiaans tintje gemaakt. 
Een eigen ronde op de Gei-
tenkamp!
De afgelopen weken zijn 
wijkbewoners met en zon-
der eigen instrument bezig 
geweest met het maken van 
een muziekstuk. Dit gaat sa-
men met (het onlangs opge-
richte) wijkkoor Toonhoogte 
80 uitgevoerd worden. Op 
zaterdag 23 april van 13.00 
tot 16.00 uur worden in De 
Beijer vaandels, kostuums 
en andere attributen ge-
maakt van fietsonderdelen. 

Iedereen die het leuk vindt 
om hierbij mee te helpen, is 
welkom. Overbodige fiets-
onderdelen meenemen mag 
natuurlijk altijd. Wil je zelf 
meefietsen in de Parade, dan 
kun je op woensdag 4 mei 
tussen 18.00 uur en 19.30 je 
fiets laten versieren in MFC 
De Wetering.

Na de Parade gaat het H80 
Festival om 14.00 van start. 
Max Molenaar brengt met 
Het Theaterdier een voor-
stelling over een man die 
leeft van literatuur, kunst en 
blaadjes sla. De trailervoor-
stelling Bromance van To-
neelgroep Oostpool en The-
ater Sonnevanck herinnert 
ons eraan dat wij allemaal 
de angst kennen om anders 
te zijn. In de voorstelling 
Mono mono snoert Shanti 
Straub je de mond met zach-
te hand.
Het volledige programma is 
terug te vinden in de onlangs 
verschenen festivalkrant of 
op www.h80festival.nl

De wijk draagt ook een 
steentje bij: overal op het 
festival zijn bijdragen te vin-
den van creatieve en onder-
nemende wijkbewoners. Er 
zijn optredens van zangeres 
Sevval Kayhan, reggaeband 
Super Natural Selection, 
Easnadh (Ierse folkmuziek) 
en hardrockzanger Lain 
Barbier. 
Circus op de Bult is van 
de partij met een fraaie 
theatervoorstelling en de 
van Kamp&Geit bekende 
voorstelling van De Oudij-
zerkoning wordt opnieuw 
gespeeld. Je kan je met een 
gekke pruik of een leuk 
hoedje op de foto laten zet-
ten bij het Fotohuisje van 
Reloved. Ook in herhaling, 
maar dan uitgebreider, is 
de Wellnessweide. Diverse 
ondernemers uit de wijk (zie 
foto) staan klaar om de ver-
moeide festivalbezoeker een 
relaxmoment aan te bieden. 
Dit doen zij door middel van 
ontspannende, vitaliserende 
en dynamische massages 

uit allerlei windstreken. En  
kinderen kunnen door Kin-
deryoga tot rust komen. Het 
KoffieKaffee verzorgt de 
Lounge, waar je een lekker 
kopje koffie of thee kunt ko-
pen of een heerlijk stukje ge-
bak van Dames Bakken kunt 
bestellen.

De laatste dag van het festi-
val wordt de dag begonnen 
met een wijkontbijt. Onder 
muzikale begeleiding van 
pianist Chris Veldkamp kan 
dan genoten worden van 
de broodjes van bakkerij 
Hilvers, de vleeswaren van 
Slager J. van Egmond of de 
eitjes van zorgboerderij Tok-
hok. Het wijkontbijt wordt 
georganiseerd om de wijk-
bewoners te bedanken voor 
de gastvrijheid, waardoor 
het H80 Festival op deze lo-
catie kon plaatsvinden. 

Aanmelden voor het 
wijkontbijt is nog mogelijk. 
Dit kan per mail via:
wijkontbijt@h80festival.nl

Lekker buiten sporten
Lekker Buiten organiseert al 2 jaar bootcamptrainingen 
in de buitenlucht. De bootcamptrainingen, onder leiding 
van trainer Michiel de Boer, zijn lekker gevarieerd. ‘Door 
krachtoefeningen, hardlopen en andere oefeningen wordt 
niet alleen je uithoudingsvermogen getraind, maar zal je 
ook merken dat het je weerstand goed doet. En het is na-
tuurlijk goed voor je lijf en met de lente en zomer voor de 
deur is dat altijd mooi meegenomen. Je wordt fit en sterk!’, 
licht hij toe

Bootcamp wordt steeds populairder in Nederland. Op steeds 
meer plekken zie je groepjes mensen trainen. De trainings-
methode komt over uit Amerika, waar men al jaren boot-
camp gebruikt om soldaten uit het leger in korte tijd sterk 
en fit te maken. In Amerika gingen ook gewone sporters aan 
bootcamp doen en zo waaide dit fenomeen uiteindelijk over 
naar Europa. 

Bij bootcamptraining wordt er aan de conditie gewerkt, 
maar ook aan het versterken van de spieren rondom de knie-
en, enkels en rug (core-stability). Als je sterke rug- en buik-
spieren hebt is je lichaam stabieler. Als je al veel sport, zorgt 
dit er voor dat de kans op blessures kleiner wordt. Als je niet 
veel sport, zorgt het er voor dat je lichaam sterk en fit wordt.

Trainer Michiel de Boer is een sporter in hart en nieren. Hij 
liep in de afgelopen jaren verschillende marathons en deed 
hij ook mee aan de Ropa Run (hardlopen in teamverband 
van Hamburg naar Rotterdam). 
Naast veel kennis over sport en de werking van je lichaam is 
hij ook een enthousiaste coach die je laat ervaren dat sporten 
leuk is. Door zijn toegankelijke manier van lesgeven zal je 
merken dat je al snel meer kunt dan dat je denkt!

Er worden 3 trainingen per week gegeven: op maandagavond 
van 19.30 tot 20.30 uur en op woensdag en zaterdag van 9.00 
tot 10.00 uur. Het verzamelpunt is het parkeerplaatsje bij de 
Jumbo. Van daar uit neemt Michiel je mee naar een van de 
parkjes in de buurt om lekker aan de slag te gaan.

Lijkt het je leuk om mee te trainen met Lekker Buiten?
Vraag een gratis proefles aan: www.lekkerbuiten.nu

• Het team van de Wellnessweide (van links naar rechts): Heike, Jeroen, Jeannette, 
Nanda, Dieneke, Barbara, Beppie. Op de voorgrond Richelle               Foto: Reloved

Minibiebs in de wijk verhogen de leesvreugde
Enige tijd geleden werd in deze krant een oproep gedaan aan wijkbewoners die belangstelling hadden voor het plaatsen van een minibieb. Een minibieb is een klein boeken-
kastje, waar bewoners kosteloos boeken kunnen lenen of ruilen. De belangstelling voor de fraaie kastjes was groot en op zaterdag 26 maart zijn de eerste 10 minibiebs in de 
wijken Geitenkamp, Monnikenhuizen, Arnhemse Allee en Saksen Weimar in gebruik genomen. Daarnaast zijn er drie locaties die nu ook dienst doen als openbare boekenkast.

Om met deze laatste te be-
ginnen: Boerma Wonen, 
Scala Koffiesalon en De 
Beijer hebben een plek inge-
richt waar boeken neergezet 
en weggepakt kunnen wor-
den (de gele ballonnetjes op 
de kaart). Het is wenselijk 
om voor ieder boek wat je 
hier pakt ook weer een boek 
terug te zetten. Zo blijven 
er boeken in de kast en is er 
ook iedere keer wat anders 
te vinden. 
In zwembad Valkenhuizen, 
MFC De Wetering en bij 
logopediepraktijk Pool-
man en Smal (in medisch 
centrum Het Span) zijn de 
Kinderboekzwerfstations 
gevestigd (de blauwe bal-
lonetjes). Hier kunnen kin-
derboeken meegenomen of  
uitgewisseld worden. 

Tenslotte de minibiebs zelf 
(groene ballonnetjes). Deze 
zijn verspreid in de wijk te 
vinden op:
- Garde Grenadiers,
- Merelstraat 58,
- Roerdomplaan 23,
- Victor de Stuerslaan 9, 
- Doctor Wagenaarstraat 1, 
- Pastoor van de Loolaan 2, 
- Doctor Bosstraat 9,
- Helsdingenstraat 14, 
- Jezuïetenstraat
- Nieuwe Aanleg 39



Schuttersbergplein 13
Geitenkamp - Arnhem

geopend 

op zondag 

12:00-18:00 uur
Praktijk voor Yoga, Therapie en Zorg 

Saksen Weimar Kazerne

Lu Jong, Tibetaanse Yoga

Een toegankelijke yogavorm die voor iedereen uitvoerbaar is.
Kleine groepjes (minimaal 3, maximaal 6 deelnemers).

Iedere dinsdagavond om 20.00 uur.
Bij voldoende aanmeldingen ook 

maandags 20.00 en woensdags om 10.00 uur.

Informatie en aanmelding:
www.christiengroenen.nl 

06-25233114
Onze luxe zit in de zorg

Sfeervol wonen
in huiselijke sfeer met persoonlijke 24-uurs ouderenzorg. 
Unieke kleinschalige setting in prachtige karakteristieke panden.

Bezichtiging of rondleiding?

06 - 1082 8003
www.steppingstones.nl

 ZorgVilla Saksen Weimar

  Compagnieplaats 22
 6822 NL Arnhem

Diverse
mogelijkheden

NU OPEN!

Gratis winkelen voor jeugdige winnaars
Eén minuut gratis winkelen. Dat was de inzet van de kleurwedstrijd die woensdag 
16 maart op het marktplein werd gehouden. 

Om de komst van de supermarkt aan het marktplein nóg meer bekendheid te geven, had-
den Sport- en Spelbedrijf Arnhem, Wijkclub Geitenkamp-Monnikenhuizen en Coop  
de handen ineen geslagen om deze paasactiviteit mogelijk te maken. Op het plein konden 
kinderen paaseieren beschilderen of een tekening inkleuren. Hier waren leuke prijsjes 
mee te verdienen: een volle boodschappentas, een bioscoopbon en als klap op de vuurpijl 
één minuut gratis winkelen. Ruim 40 kinderen deden mee aan de kleurwedstrijd , die 
over twee leeftijdscategorieën gehouden werd. 

Adverteren
in

Op De Hoogte?

advertenties@
geitenkampnet.nl

06-24734823

Herdenking in teken van verdraagzaamheid
Op 4 mei worden landelijk de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Op de Geitenkamp werd woensdag 
13 april al een herdenkingsbijeenkomst gehouden. Voor de 7e keer werd in park Larikshof stilgestaan bij de (burger)
slachtoffers die op de Geitenkamp het leven lieten als gevolg van een bombardement van de geallieeerden.

Marinus van der Ende was 
weer even terug op de plek 
waar 71 jaar geleden de 
Geitenkampse slachtoffers 
tijdelijk begraven lagen. De 
inmiddels 96-jarige man 
deed verslag van de gebeur-
tenissen die hij heeft mee-
gemaakt en die zijn ogen 
hebben moeten verdragen.
Verdraagzaamheid was ook 
het thema van de sobere, 
maar statige plechtigheid.
Kinderen van De Witte 
School droegen een gedicht 
voor en leerlingen van de 
Guido de Brès vertelden wat 
verdraagzaamheid voor hen 
betekende. Na de hoopvolle 
woorden die hierbij door de 
jeugd uitgesproken werden, 
kreeg Marinus het woord.
Als altijd imponeerde hij 
met zijn relaas van de nood-
lottige gebeurtenissen, die 
hij nog steeds vol bevlogen-
heid weet te vertellen.

Burgemeester Herman Kai-
ser was de volgende spreker. 
Hij had het over Dag Ham-
marskjöld, secretaris-gene-
raal van de Verenigde Naties 
(1953-1961) en Nobelprijs-
winnaar van de Vrede in 
1961. Deze man riep op om 
de stilte in jezelf te zoeken, 
om zo verdraagzaam naar 
de wereld te kijken.
Wijkdichter Abel Brouwer 
sloot af met een felle, uit het 
hart gegrepen voordracht 
waarin hij vooral uithaalde 
naar de onverdraagzaam-
heid van de huidige tijd.
Het geheel werd stemmig 
begeleid door zangkoor De 
Late Stem.
Elias Hossevoort, ceremo-
niemeester en voorzitter 
van de Stichting Herden-
king Geitenkamp wil graag 
iedereen die aanwezig was 
bedanken voor zijn of haar 
betrokkenheid.

• Manager Michiel Magendans van Coop overhandigt de prijzen aan de winnaars

• (V.l.n.r.) Herman Kaiser, Marinus van der Ende en 
Elias Hossevoort tijdens de minuut stilte

Weer op de fiets naar school
Weet u het nog?  In de aanloop naar de grote kerstmarkt eind vorig jaar, stond er bij de 
tijdelijke kerstwinkel op het plein een wensboom. Hier konden bezoekers van het plein een 
wens in hangen die ze graag in vervulling zouden willen gaan. Dit leverde mooie, lieve en 
ontroerende wensen op. Niet alles was uitvoerbaar. Een goede gezondheid, vrede op aarde 
en meer verdraagzaamheid: ze konden op sympathie rekenen, maar daar bleef het bij. 

Uiteindelijk werd de wens 
van Mike Bakker uitge-
kozen. Hij wilde graag 
een fiets voor zijn dochter                   
Michelle (13). Deze had ze 
nodig om naar school te kun-
nen fietsen. Michelle was te 
groot geworden om op haar 
vorige fiets rond te blijven 
rijden. De Winkeliersver-
eniging, initiatiefnemer van 
de Wensboomactie, ging 
met de onbaatzuchtige wens 
aan de slag en op dinsdag 12 
april kon een blije Michelle 
de fraaie fiets in ontvangst 
nemen. Wij wensen haar 
veel fietsplezier toe! • Michelle is blij met haar nieuwe fiets

Paasontbijt in Monnikenhuizen
Op Tweede Paasdag organiseerde het bewonersinitiatief 
Daadkracht in Monnikenhuizen een Paasontbijt. Bep van 
Donkelaar schreef ons wat zij hiervan vond.

‘Iedere woensdagoch-
tend komen we bij el-
kaar van half elf tot 
twaalf uur. Eerst gezel-
lig koffie of thee drinken, 
dan wordt door Ans het 
woord genomen en ver-
telt ze wat we gaan doen. 
Op Tweede Paasdag 
hadden we een Paasont-
bijt. Volgens ons werd 
dit voor de eerste keer 
gehouden. Het was heel 
gezellig, de tafels waren 
versierd met paaskleden 
en heel veel lekkers. 

Ans Bronkhorst en Bert ten Dolle die alles zo mooi 
bedacht hadden, moesten wel de boodschappen 
doen. Heel veel dank aan beiden want dit hadden 
wij niet verwacht.’

Namens alle deelnemers,
Bep van Donkelaar

Daadkracht in Monnikenhuizen
woensdagochtend 10.30-12.00 Koffie-inloop 

ICC Bosniak, Sperwerstraat 57


