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Reinsdorf Brillen & Lenzen
Ir J.P. van Muijlwijkstraat 54 - 6828 BS Arnhem

T 026 442 54 21 -  I www.reinsdorf.nl - E info@reinsdorf.nl
aangesloten bij de FON (Functionele Oogzorg Nederland) en de ANVC

Reinsdorf Brillen & Lenzen werkt nauw samen met huisartsen, oogartsen
en optometristen. Uw ogen krijgen bij ons dus sneller de zorg die ze nodig
hebben. Onze klinisch optometrist is Peter de Zwart. 
Samen met hem bieden wij u de beste oogzorg. Problemen als ernstig
zichtverlies door netvliesachteruitgang, diabetes-gerelateerde problemen
en droge ogen herkennen wij snel. Zonodig verwijzen wij u uiteraard direct
door naar uw huisarts of oogarts.
Onze optometrist is makkelijk toegankelijk. U kunt
zonder verwijsbrief bij hem terecht. Een afspraak
maken voor een oogonderzoek is hiervoor voldoende.

Wilt u alleen wat meer informatie? Belt u ook dan
gerust, we informeren u graag. Graag tot ziens!

Voor al uw oogzorg

Monturen vanaf

€ 89,00                                        

Wijkkrant voor Geitenkamp, (Nieuw-)Monnikenhuizen, Arnhemse Allee en Saksen-Weimar
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Zomerfeest Geitenkamp
Het Zomerfeest staat weer voor de deur. Op zaterdag 4 juni 
2016, van 10.00-16.00 uur zal een gedeelte van de Fazan-
tenweg, de Bonte Wetering en de Grensweg gevuld zijn met 
ruim 200 kramen vol leuke koopwaar. De meeste spullen 
zijn nieuwwaar, maar er zullen ook tweedehands artikelen 
worden aangeboden. Een ideale gelegenheid om er lekker 
op uit te gaan en gezellig door de staten met kraampjes te 
slenteren. Ook als je niets nodig hebt! Er is een mini-kermis 
(bij het MFC) voor de kinderen en er komt ook een podium, 
waar bekende artiesten zullen gaan optreden.

Geitenkamp wordt ‘Vreedzame Wijk’
Geitenkamp en Monnikenhuizen zijn prima wijken om in te wonen. Maar soms gaat er wat mis. Hoe kunnen we 
nóg beter met elkaar om gaan? Dat is één van de vragen die gesteld worden bij ‘Vreedzame School, Vreedzame Wijk’.

Vreedzame school, vreedza-
me wijk is geen project. Het 
is een manier van leven met 
en naast elkaar. Daar wer-
ken we in de wijk allemaal 
aan mee. Basisscholen en 
peuterspeelzalen werken sa-
men met de wijkorganisaties 
die gericht zijn op kinderen. 
Maar ook ouders, vrijwil-
ligers en wijkbewoners en 
in de wijk gaan meedoen. 
De Vlindertuin, De Witte 
School en De Boomhut zijn 
al begonnen; daar is vorig 
jaar al een start gemaakt 
met de Vreedzame School. 
Kinderen leren hier hoe je je 
veilig kunt voelen in je om-
geving. Hoe je pesten, ru-
zies en scheldpartijen kunt 
vermijden. Ze leren om ver-
draagzaam te zijn en reke-
ning te houden met elkaars 
gevoelens, leren samen te 
werken en open te staan 
voor elkaars eigenheid.

Kinderen voelen zich ver-
antwoordelijk voor elkaar 
en voor de gemeenschap en 
staan open voor de verschil-
len tussen mensen.
Kinderen krijgen taken en 
verantwoordelijkheden in 
de klas, in de school én in 
de omgeving van de school. 
Er worden aparte leerlin-
genmediatoren opgeleid die 
helpen bij het oplossen van 
confl icten. Op deze manier 
leren de kinderen om pro-
blemen met elkaar aan te 
pakken en op te lossen en 
voelen ze zich meer betrok-
ken bij elkaar. Niet alleen in 
school, maar ook in de open-
bare ruimte.  

Met de ondertekening van 
de intentieverklaring begin 
mei wordt de Vreedzame 
School uitgebreid naar de 
Vreedzame Wijk. Concreet 
betekent dit dat alle betrok-
ken organisaties dezelfde 
uitgangspunten hanteren. 
Dit voorkomt dat kinderen 
op verschillende plekken 
met verschillende regels te 
maken krijgen.
Door de aanwezige kracht 
van de buurt te gebruiken, 
ontstaat er een unieke kans 
om met de kinderen samen 
een Vreedzame Wijk te ont-
wikkelen, waarin kinde-
ren laten zien en voelen 
dat ze bij elkaar horen. Ze 
voelen zich verantwoor-
delijk voor elkaar en voor 
de omgeving en gaan op 
respectvolle wijze met el-
kaar om. Dit draagt bij aan 
een betere en meer sociale
sfeer. Ook voor de wijk wor-
den  mediatoren aangesteld, 
die bemiddelen bij het oplos-
sen van confl icten. Alleen als 
ze er samen niet uit kunnen 
komen, wordt nog hulp van 
een volwassene gevraagd.

De Vreedzame Wijk is, zo-
als gezegd, een manier van 
leven. De doelstellingen 
zullen niet op korte termijn 
gerealiseerd worden, daar is 
een langere adem voor no-
dig. De betrokken partijen 
hebben zich dan ook voor 
langere tijd verbonden aan 
deze manier van werken. 
Dat vergroot niet alleen de 
kans van slagen, maar het 
is ook prettig om te weten 
dat er de komende jaren met 
dezelfde methode gewerkt 
wordt.

De intentieverklaring is 
door  verschillende partijen 
ondertekend. 

Handtekeningen werden ge-
zet namens basisscholen De 
Witte School en De Vlinder-
tuin, Sportbedrijf Arnhem, 
Skar, Partou, de woningcor-
poraties Vivare, Portaal en 
Volkshuisvesting, Stichting 
Peuterzalen Arnhem, Rijn-
stad, Gemeente Arnhem, 
Kunstbedrijf Arnhem, wijk-
coaches en het bewoners-
overleg.

• Vertrekkend directeur Rob Lingier (De Witte School en Vlindertuin) tijdens de 
presentatie met twee ‘leerlingmediatoren’

• De handtekeningen onder de intentieverklaring zijn gezet

De Witte School en IVN adopteren kruidenheuvel

Het Beekdalpark, een heel fi jn speelpark, ligt achter de Witte 
School. Samen met vrijwilligers van het IVN adopteerden 
twee schoolklassen de Kruidenheuvel in het park. Die was 
helemaal overgroeid door brandnetels en gras. De gemeente 
heeft de grond afgegraven en planten ter beschikking ge-
steld. IVN-ers maakten de heuvel schoon en richtten hem 
opnieuw in.

Op 7 april hebben kinderen van groep 4 en 5 nieuwe kruiden 
en bloemen geplant. Ook is er een bord bij geplaatst waar 
de kinderen heel trots op zijn. Jammer genoeg wordt er re-
gelmatig vernield. Echt heel teleurstellend voor de kinderen 
die zo blij zijn met hun heuvel! Maar ze gaan gewoon door!

Meer informatie: Ilse Vonder, ilse.ivn@gmail.com

Kijk ook eens op www.ivn.nl/afdeling/arnhem.



Laat je versieren door Angelina
Kerstmarkt, Koningsdag, de doorkomst van de Giro: er lijkt geen evenement meer 
voorbij te gaan waar Angelina Brand, schminkster, niet bij aanwezig is. Met haar      
opmaaktalent weet ze menig kindergezicht om te toveren tot een kleurrijk schouwspel. 

Angelina Brand woont sinds 
2010 in de wijk. Sinds dit 
jaar heeft ze met Angelina’s 
schminkparadijs haar eigen 
onderneming. 

‘Vorig jaar met carnaval heb 
ik voor het eerst kinderen 
geschminkt. Ik merkte dat 
ik genoot van al die blije ge-
zichtjes die kinderen kregen 
toen ik ze opmaakte’, vertelt 
Angelina. Ze ging een cur-
sus schmink volgen, eerst 
een basiscursus, daarna de 
cursus voor gevorderden. 
Ze oefende voor de spie-
gel op zichzelf, plaatste de 
foto’s daarvan op Facebook 
en kreeg hierdoor naamsbe-
kendheid. Al snel kwamen 

de eerste opdrachten. On-
dertussen bleef Angelina 
cursussen volgen en is ze 
nu allround make up artist. 
‘Ik schmink tijdens kinder-
feestjes, op zwangere bui-
ken, met speciale make up, 
ik grimeer wonden tijdens 
halloweenparty’s en breng 
airbrush en glitter tattoos 
aan. Het is geweldig om te 
doen, ik heb van mijn hobby 
mijn werk kunnen maken. Ik 
zou niet weten wat ik liever 
zou doen.’

Physique ontvangt keurmerk Hersenletsel
Op 13 mei jl. heeft Physique, het centrum voor sport en gezondheid dat gevestigd is 
aan de Beukenlaan 19 (Sportpark Valkenhuizen), het keurmerk Hersenletsel uitgereikt 
gekregen uit handen van Annemarie van der Sar van de Edwin van der Sar Foundation 
en Herman de Haan  (Hersenstichting).

Het keurmerk Hersenletsel 
biedt mensen met niet-aan-
geboren hersenletsel (NAH) 
een sportprogramma op 
maat bij erkende fi tnesscen-
tra in Nederland. Sportcen-
trum Physique is vanaf van-
daag ‘offi cieel’ toegankelijk 
voor mensen met hersenlet-
sel en garandeert een ge-
schikte sportomgeving met 
specifi ek voor deze doel-
groep getrainde begeleiding 
en persoonlijke aandacht. 
De opgeleide instructeurs 
van Physique werken met 
protocollen en programma’s 
die bewezen effectief zijn 
voor mensen met hersenlet-
sel.

In Nederland krijgen jaar-
lijks naar schatting 160.000 
(nieuwe) mensen te maken 
met een hersenziekte of een 
vorm van niet-aangeboren 
hersenletsel. Zowel licha-
melijke als cognitieve pro-
blemen zijn het gevolg en 
kunnen een enorme impact 
hebben op het dagelijks 
functioneren. Voor mensen 
met hersenletsel is beweging 
daarom noodzakelijk. Bewi-
ging zorgt voor verbetering 
van hersenfuncties en geeft 
positieve energie. Boven-
dien kan beweging de kans 
op een terugval verkleinen..

Vanuit deze missie hebben 
de Hersenstichting, Edwin 
van der Sar Foundation en 
brancheorganisatie Fit!vak 
de handen ineen geslagen 
onder de naam Meet me @ 
the Gym, om het sporten 
in een geschikte omgeving 
mogelijk te maken en de 
drempel te verlagen. Men-
sen met hersenletsel worden 
op deze manier gemotiveerd 
om weer in beweging te ko-
men, met als doel om na een 
periode van revalidatie het 
‘gewone’ leven weer op te 
pakken.
Eugène Bongers, directeur 
Physique: ‘Een reguliere 
sportschool is vaak net een 
brug te ver voor mensen met 
hersenletsel. Wij willen deze 
doelgroep aanmoedigen
om meer te gaan bewegen. 

Daarom willen wij voor hen 
bepaalde drempels wegne-
men en een aangepast pro-
gramma aanbieden waarbij 
persoonlijke aandacht cen-
traal staat. Wij hopen dat 
het keurmerk Hersenletsel 
helpt om mensen met her-
senletsel weer aan het spor-
ten te krijgen. Dat is iets 
waar we als fi tnesscentrum 
graag aan bijdragen.’

Heeft u interesse of wilt u 
meer informatie? 

Neem dan contact op met 

Mailys Petrini,
tel: 026-3700243 

 mailys@physique.nl. 

U bent van harte welkom!

Muziek op de bult trapt af én trapt door
Zaterdag 30 april was de aftrap van Mu-
ziek op de bult. De initiatiefnemers van 
dit project willen buurtbewoners met el-
kaar verbinden door middel van muziek. 
Ook het geven van workshops staat op 
hun verlanglijst, afhankelijk van de wen-
sen van buurtbewoners.

Orlando Krolis, één van de oprichters, 
vertelt: ‘Er wordt in de wijk weinig voor 
jong volwassenen georganiseerd. Van-
uit onze passie voor muziek zijn we met 
Muziek op de bult begonnen’. De avond 
bleek - na een langzaam begin - een suc-
ces. Er moest even gewacht worden op 
de eerste optredens, maar toen deze na 
tienen begonnen, stroomde de grote zaal 
van het buurtcentrum snel vol. Ruim 50 
mensen genoten van het zonnige selectie 
die de bands ten gehore brachten. 
‘Voor herhaling vatbaar’, zeiden de orga-
nisatoren na afl oop tegen elkaar.

Die herhaling komt al snel. Op zater-
dag 4 juni, aansluitend op de braderie 
en buurtfeest Geitenkamp, van 15.00 tot 
22.00 uur, zal een tweede afl evering van 
Muziek op de bult worden gehouden in de 
grote zaal van MFC De Wetering. 

Er zullen veel soorten muziek ten gehore 
gebracht worden, zoals Hollandse hits, 
Disco Classics en Hiphop. Meewerken-
de artiesten zijn DJ Maceo, VJ Fabiola, 
Nick Beekhuijzen, MG, DJ  Bennie van de 
Heuvel,   Mokka en Neavysoldiers.
Net als de vorige keer zal er door Joy-
Acts een spetterende lichtshow neergezet 
worden.

De toegang is gratis, consumpties zijn 
verkrijgbaar voor een zachte prijs.

• Orlando Krolis

Een bloemetje voor een nette buurt

Half april kreeg Gaby Zweers kreeg namens de gemeente Arnhem uit handen van afval-
coach Patrick van den Heuvel een bloemetje. Zij verdiende dit omdat zij de ruimte om 
de afvalcontainer netjes schoonhoudt. Gaby woont in de Helsdingenstraat, waar ze sinds 
januari de het stoepje om de afvalbak netjes houdt. ‘Gewoon, omdat het een mooie, nette 
buurt is hier.’, aldus Gaby, die in het begin wel moest wennen aan het omgekeerd inzame-
len. ‘Maar nu is het okee. De bak is niet groot, het ziet er goed uit zo’. 

Begin dit jaar is op de Geitenkamp het omgekeerd inzamelen ingevoerd. De wijken Mon-
nikenhuizen en Arnhemse Allee gaan in 2017 over op omgekeerd inzamelen.

Angelina’s schminkparadijs• Angelina Brand

Expositie ‘Gespot’ opent Zwoele Zomerweek
Zondag 10 juli is de feestelijke opening van de expositie  Gespot in MFC De Wetering 
van 14.00 tot 16.00. De opening is tevens de start van de Zwoele Zomerweek.

Tien foto’s, tien plekken, 
tien verhalen. Dat is in het 
kort de opzet van de fotoex-
positie Gespot. 
Riënne Wopereis kwam op 
het idee om wijkgenoten te 
fotograferen op plekken in 
de wijk waar zij iets mee 
hebben. Zij kreeg hierbij 

steun van Marjon Bussink 
(Rijnstad) en deed een op-
roep aan bewoners om zich 
te melden. Het leverde een 
tiental bijzondere en per-
soonlijke verhalen op van 
gewone mensen uit de wijk. 
Verhalen over een tramhuis-
je of over een boom waarbij 
ooit een eerste kus gegeven 
werd. Met dit project wil  
Riënne mensen met elkaar 
in contact te brengen door 
ze letterlijk in de spotlight te 
zetten. Voor haarzelf heeft 
dit al gunstig uitgepakt: 
ze weet nu  meer over haar 
wijkgenoten en de wijk waar 
ze zelf nog maar kort woont.
Op zondag 10 juli vanaf 
14.00 uur in MFC De We-
tering opent de expositie. 
Het Activeringsteam staat 
garant voor een lekker hapje 
en drankje. 

Gedurende de Zwoele Zo-
merweek (11 t/m 15 juli) 
zijn de foto’s en verhalen 
van   Riënne te bezichtigen 
in MFC De Wetering. 
In deze week zullen er weer 
allerlei activiteiten plaats-
vinden in en rondom MFC 
De Wetering. 

Het programma voor deze 
terugkerende seizoens-
activiteiten wordt bekend 
gemaakt via MFC De 
Wetering en de facebook-
pagina van Geitenkampnet.• Riënne Wopereis



Volg ons op Facebook!

Wij verzorgen voor u
        een lekkere BBQ

  Kom kijken in onze winkelVlees van wroetvarkens:

GRATIS PARKEREN OP HET MARKTPLEIN

Lekkerder Smakelijker
Natuurlijk

Dat wordt smullen!

GRATIS PARKEREN OP HET MOOISTE MARKTPLEIN VAN ARNHEM

Kort nieuwsVoormalig tramhuisje geknipt voor Sabine
Kapperszaken genoeg op de Geitenkamp, maar die van Sabine Lotte-Furtjes is gevestigd in het meest opvallende 
pand: niet zomaar in een winkelpand, maar in een voormalig tramhuisje uit 1927! Op het Schuttersbergplein staat 
een piepklein huisje en daarin knipt, wast, watergolft, permanent en scheert zij haar klanten. 

Op 22 mei bestaat de kapperszaak van Sabine 15 jaar. Vader 
Geert Furtjes was de drijvende kracht achter de gedachte om 
het tramhuisje te verbouwen. Voorheen had Louis de Vries, 
een herenkapper,erin gezeten, maar het pandje stond al 6 
jaar leeg. Na enig overleg met de gemeente was de zaak snel 
geregeld.

Vader, broer Wilco en vriend Edgar Beumer zijn een half 
jaar bezig geweest om Sabine's plekje in orde te maken en 
vanaf haar 20e oefent zij haar vak uit in deze bijzondere 
zaak. Twee maal per jaar bezoekt Sabine shows om op de 
hoogte te blijven van de nieuwste haarmode. Zij knipt niet 
alleen dames, maar ook heren. En ze geeft ook advies over 
kapsels, die wel of niet bij een type mens of een bepaald 
hoofd passen. De klanten variëren in leeftijd van 1 tot 94 
(!) jaar en Sabine bedient er zo'n 50 per week; niet alleen 
uit onze wijk. Haar klanten komen ook uit bv. Westervoort 
en Huissen. Sabine heeft een goede band met haar klanten; 
een kopje thee of koffi e wordt geserveerd en knippen kost 
slechts 15 euro; voor heren boven de 65 slechts 9.25 euro! 
Sabine heeft alleen maar leuke klanten, zegt zij zelf. Nooit 
problemen, en gelukkig ook nauwelijks met het gebouwtje, 
dat inmiddels sinds 10 jaar Sabine's eigendom is. 

‘Ik heb één keer een lekkage gehad en dat bleek het gevolg 
van het stelen van lood van het dak’, zegt Sabine.
Binnenkort moet zij haar kapsalon voor enige tijd sluiten, 
omdat Branco, Sabine's zoon van 4, in september een broer-
tje of zusje gaat krijgen. Tot die tijd is de salon op woensdag, 
donderdag en vrijdag geopend van 9.00 tot 17.30 uur en op 
zaterdag van 8.30 tot 15.00 uur.

• Sabine Lotte-Furtjes

• het voormalig tramhuisje

Zing mee met Toonhoogte 80 
Het koor Toonhoogte 80 is lekker bezig! Voortgekomen uit 
de laatste Kamp en Geit, waar het volkslied van de Geiten-
kamp geïntroduceerd werd, heeft het koor een succesvolle 
doorstart gemaakt. Met o.a. een gloedvolle deelname aan 
de Parade bij de opening van het H80-festival op 5 mei j.l. 
Onder leiding van dirigente Mirjam van Wijk wordt elke 
14 dagen gerepeteerd op zaterdag van 10.15 tot 12.15 in de 
Beijer (Willem Beijerstraat 13), met afwisselend repertoire. 
Nieuwe leden, vooral mannen, zijn nog steeds welkom! 
Een keertje proefzingen kan altijd, tot de zomer zijn de repe-
tities nog op 4 en 18 juni en 2 en 16 juli.

Stichting Kunst op de Bult viert feest
De net opgerichte stichting Kunst op de Bult (zie elders in 
deze krant) wil laten zien dat ze bestaan en er lol in hebben. 
Daarom organiseren zij op zaterdag 25 juni vanaf 20.00 in 
MFC De Wetering een open podium met diverse optredens 
van artiesten uit de wijk. Met tussendoor presentaties van 
onderdelen van Kunst op de Bult, waaronder een kick-off 
van Theaterwerkgroep November, als opvolger van Kamp 
& Geit. Vanaf ongeveer 22:00 kan er vervolgens lekker ge-
swingd worden.
Wil je meedoen met het open podium? Meld je aan via:
hetkoffi ekaffee@gmail.com

Wandelen door de wijk
In de vorige edite hebben wij u bericht over de historische 
tocht door de wijk die door John Cremers op 10 mei werd 
gehouden. Degenenen die het gemist hebben, kunnen opge-
lucht ademhalen: John gaat deze wandeling iedere week - bij 
voldoende belangstelling - houden. ‘Er zijn genoeg verhalen 
te vertellen, dat past niet eens in één wandeling’, aldus John.
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 wandeling vindt iedere dinsdag plaats en 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. 

Boekenmarkt in De Beijer
Bent u op zoek naar de debuutroman van Harry Mulisch? Of 
naar een ontbrekende titel uit het werk van Maarten ‘t Hart? 
Misschien is Connie Palmen wel iets voor u? Toch liever een 
stap terug in de tijd met het werk van Godfried Bomans? 
Lekker lachen met Youp van ‘t Hek? 
Kom zaterdag 18 juni van 12.00 tot 16.00 uur eens kijken 
in de Beijer. Daar wordt dan een boekenmarkt gehouden. 
Een keur van boeken, van literatuur tot doktersromans, van 
boeken over tuinieren tot religieuze geschriften, vergeten 
leiders (in de aanbieding: 4 ‘Perestojkas’ voor de prijs van 3)
en onsterfelijke burgers, vakantieboeken, studieboeken, 
kinderboeken: het is allemaal te vinden op de aanstaande 
boekenmarkt.
In tegenstelling tot voorgaande keren zijn de boeken ge-
sorteerd op thema, wat het zoeken naar een specifi ek boek 
makkelijker maakt. Een absolute must voor iedere boeken-
verzamelaar.
De opbrengst van deze dag gaat naar Mooi op het plein.

RIBW en Het Koffi eKaffee samen verder in De Beijer
Sinds 1 mei is de RIBW Arnhem & Veluwe Vallei de nieuwe huurder van De Beijer aan de Willem Beijerstraat. 
Dit betekent echter niet dat de activiteiten van Het Koffi eKaffee stoppen. Beide partijen willen met elkaar verder.

‘Wij waren op zoek naar een 
plek in de wijk die als werk-
plek voor onze medewerkers 
kon dienen’. Aan het woord 
is Jos Visser, leidinggeven-
de bij RIBW Arnhem & 
Veluwe Vallei. ‘Een aantal 

van onze cliënten woont op 
de Geitenkamp. Omdat wij 
bereikbaarder willen zijn 
voor onze cliënten, was het 
logisch om de wijk in te gaan. 
De Beijer is een ideale plek, 
centraal gelegen in de wijk.’

De komst van de zorgin-
stantie riep vragen op bij 
Annet Tomasini van Het 
Koffi eKaffee, maar al snel 
werd duidelijk dat de zorg-
verlenende instantie streeft 
naar een gelijkwaardige sa-
menwerking. ‘We mogen ge-
woon doorgaan met wat we 
al deden. Maar omdat we 
nu meer zekerheid hebben, 
kunnen we ook andere din-
gen oppakken, zoals work-
shops en cursussen’, vertelt 
Annet, ‘en misschien gaan 
we ook vaker open.’
De Beijer moet dan ook - 
meer dan het al was - een 
ontmoetingsplek voor alle 
wijkbewoners worden. 
‘Mensen moeten zich hier 
welkom voelen, ongeacht 

of ze cliënt van ons zijn of 
niet’, aldus Visser, ‘we wil-
len mensen ook aanmoedi-
gen om dingen mét elkaar te 
ondernemen’. 

Tot aan de zomer blijven 
de openingstijden van het 
Koffi eKaffee (vrijdag en 
zaterdag) ongewijzigd. De 
komende zomer gaat er nog 
het een en ander verbouwd 
worden en wordt er een acti-
viteitenwerkgroep gevormd, 
waar behalve het RIBW en 
Het Koffi eKaffee ook Vitale 
Verbindingen deel van uit 
gaat maken.

Na de zomer wordt de her-
nieuwde Beijer offi ciëel in 
gebruik genomen.• Annet Tomasini en Jos Visser

Heerlijk ijs 

voor een eerlijke prijs!

div. coupes te verkrijgen



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

Koffi e-inloop in MFC
Iedere woensdagochtend van 9.00 tot 11.00 uur is er koffi e-
inloop in het MFC. Moeders en vaders van kinderen
in de leeftijd van 0-2 jaar zijn welkom.

‘Je kunt hier komen voor een kopje koffi e of thee. Maar ook 
om gezellig met elkaar te praten en zo je sociale contacten 
uit te bouwen’. Aan het woord is Ramza Pekaric, medewer-
ker bij de koffi e-inloop. ‘Het is niet uitsluitend koffi e drin-
ken wat we doen’, vertelt ze, ‘we ondernemen samen ook 
dingen, doen leuke activiteiten met elkaar. We organiseren 
soms een High Tea, maken bloemstukjes of gaan samen ko-
ken voor elkaar en voor anderen, zoals we dat met Moe-
derdag gedaan hebben. Ook gaan we in de toekomst kleine 
workshops houden.’
Ramza wil met de koffi e-inloop mensen met elkaar in con-
tact brengen om zo de saamhorigheid te vergroten. ‘Je mag 
ook zelf met een idee komen, dan kunnen we dat wellicht sa-
men uitvoeren’, besluit Ramza haar verhaal. ‘dus, wie weet, 
tot woensdagochtend’.

• de Moederdag-tractatie: een tafel vol lekkernijen

Het        van uw wijk!

MFC De Wetering
Bonte Wetering 89
6823 JC Arnhem
(026) 377 20 20
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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.
 9.30-10.30 Tai Chi (Budosport) Opstandingskerk, 
Roosendaalseweg 505
10.45-11.45 Tai Chi (Budosport) Opstandingskerk, 
Roosendaalseweg 505
12.00-13.00 Open Eettafel (SWOA)
13.00-13.30 Computerinloop (SeniorWeb) MFC De Wete-
ring. Voor hulp bij technische problemen
13.00-15.30 Biljarten (SWOA) De Duiventil, Konijnenweg
14.00-15.00 Tai Chi (Budosport) Opstandingskerk, 
Roosendaalseweg 505
14.00-16.00 Ontmoeting- en spelletjesmiddag (SWOA, 
Rijnstad). 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; tel 026 3129500
19.00-20.00 Samen Gezond Verder, 18 jr e.o. (Wijkclub) 
MFC De Wetering.

Dinsdag
  9.00-12.00 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.
13.30 Rondje Geitenkamp (Acti veringsteam). Wandeling 
door de wijk. Verzamelen bij MFC De Wetering. Grati s
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
18.00-19.00 Pilates (Budo Sport) Sportcentrum Valken-
huizen, Beukenlaan 15
19.00-20.00 Pilates (Budo Sport) Sportcentrum Valken-
huizen, Beukenlaan 15
19.00-20.00 Crea Bea Club. (De Beijer). Kosten € 5,00 per 
keer of € 12,00 per maand. Exclusief materiaalkosten

Woensdag
 9.00-11.00 Koffi e-inloop in MFC De Wetering. Voor 
moeders en vaders van kinderen in de leeftijd van 0-3 jaar
 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
18.00-19.00 Yoga 50+  (Budo Sport) Sportcentrum Val-
kenhuizen, Beukenlaan 15
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 Yoga 18+ (Budo Sport) Sportcentrum Valken-
huizen, Beukenlaan 15
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 tel 026 3129500
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

Tai-Chi, yoga & pilates
Budo Sport Arnhem biedt lessen Tai-Chi, yoga en pilates aan 
op de Geitenkamp. Tai-Chi is een bewegingsvorm waarbij 
het evenwicht en de stabiliteit worden getraind. De Tai-Chi 
lessen zijn op maandag (9.30-10.30; 10.45-11.45; 14.00-
15.00 uur) in de Opstandingskerk, Roosendaalseweg 505. 
Yoga helpt geestelijk te ontspannen en de spieren soepeler 
te maken. Bij pilates worden de houdingsspieren getraind, 
voor een sterkere rug en een betere houding. De pilatesles-
sen (op dinsdag van 18.00-19.00 en van 19.00 tot 20.00 uur) 
en yogalessen (op woensdag van 18.00-19.00 en van 19.00 
tot 20.00 uur) vinden plaats in Sportcentrum Valkenhuizen, 
Beukenlaan 15. Een proefl es is gratis. 

Meer informatie is te vinden op www.budosportarnhem.nl 
of door te mailen met info@budosportarnhem.nl.



Reünie bewoners noodwoningen
Enkele bewoners van de noodwoningen die van 1946 
tot 1969 op de Geitenkamp hebben gestaan, willen een 
reünie houden. Iedereen die in deze woningen gewoond 
heeft, is van harte welkom (met partner en kinderen) 
om onder het genot van een hapje en drankje herin-
neringen op te halen. De reünie zal plaatsvinden op 
8 oktober 2016 van 18.00-23.00 uur in de Duiventil, 
Konijnenweg 18a.
Aanmelden bij Cees Jansen, 06-14507953.

Donderdag 2 juni
19.30 Filmavond (De Beijer). Start film om 19.45 uur:
Meer info:  hetkoffiekaffee@gmail.com. Entree €2,00
Maaltijd vooraf mogelijk om 18.30 voor € 4,50, aanmelden 
uiterlijk donderdag 12 uur via hetkoffiekaffee@gmail.com

Vrijdag 3 juni
13.30 uur Grote bingo (SWOA) MFC De Wetering

Zaterdag 4 juni
10.00-16.00 Zomerfeest Geitenkamp Braderie
(Fazantenweg, Grensweg, Bonte Wetering) Braderie met 
veel nieuwe spullen, maar ook tweedehands. Natuurlijk ook 
met live-muziek.
10.15-12.15. Toonhoogte 80 (Kunst op de Bult) (De Beijer)
Repetitie van het koor Toonhoogte 80. 
Kom ook eens gezellig meezingen!
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
15.00-22.00 Muziek op de bult (Modb) MFC De Wetering. 
Live muziek, DJ’s en een gezellige sfeer in de grote zaal.
Gratis entree.

Woensdag 8 juni
14.00-16.00 Buitenspeeldag (Sportbedrijf/Rijnstad) 
Dr. Schapmanlaan (tussen Sperwerstraat en Zaslaan)
Met o.a. springkussen, angry birds spel en loopkaart 

Vrijdag 10 juni
16.00-18.00 Happy Hour (Marktplein/Geitenkamp)
Kom winkelen op het mooiste marktplein van Arnhem en 
profiteer van leuke aanbiedingen!

Zaterdag 11 juni
11.00-16.00 Happy Spirit viert feest! (Happy Spirit) Markt-
plein/Geitenkamp. Met gratis healings, consulten en live 
muziek.

Donderdag 16 juni
19.30 Filmavond (De Beijer). Start film om 19.45 uur:
Meer info:  hetkoffiekaffee@gmail.com. Entree €2,00
Maaltijd vooraf mogelijk om 18.30 voor € 4,50, aanmelden 
uiterlijk donderdag 12 uur via hetkoffiekaffee@gmail.com

Vrijdag 17 juni
13.30 uur Grote bingo (SWOA) MFC De Wetering

Zaterdag 18 juni
10.15-12.15. Toonhoogte 80 (Kunst op de Bult) (De Beijer)
Repetitie van het koor Toonhoogte 80. Kom ook eens gezel-
lig meezingen!
12.00-16.00 Boekenmarkt (De Beijer) Willem Beijer-
straat.13. Kinderboeken, kookboeken, studieboeken, va-
kantieboeken: (bijna) alle boeken voor €1,00.

Dinsdag 21 juni
20.00 uur  Bewonersoverleg. MFC De Wetering. Periodiek 
overleg van bewoners over wijkzaken. Meer informatie:
p.nuiver@rijnstad.nl

Vrijdag 24 juni
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.

Vrijdag 25 juni
20.00-0.00 Oprichtingsgfeest Stichting Kunst op de Bult
Met presentaties, muziek en toneel. 
Vanaf 22.00 uur lekker swingen. Gratis entree

Donderdag  30 juni
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. (onder voorbehoud)

 stamtafel2014@gmail.com
19.30 Filmavond (De Beijer). Start film om 19.45 uur:
Meer info:  hetkoffiekaffee@gmail.com. Entree €2,00
Maaltijd vooraf mogelijk om 18.30 voor € 4,50, aanmelden 
uiterlijk donderdag 12 uur via hetkoffiekaffee@gmail.com

Vrijdag 1 juli
13.30 uur Grote bingo (SWOA) MFC De Wetering

Zaterdag 2 juli
10.15-12.15. Toonhoogte 80 (Kunst op de Bult) (De Beijer)
Repetitie van het koor Toonhoogte 80. 
Kom ook eens gezellig meezingen!
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 

Vrijdag 8 juli
16.00-18.00 Happy Hour (Marktplein Geitenkamp)
Kom winkelen op het mooiste marktplein van Arnhem en 
profiteer van leuke aanbiedingen!

Zondag 10 juli
14.00-16.00 Opening Expositie ‘Gespot’ (MFC De Wete-
ring). Wijbewoners op bijzondere plekken in de wijk zijn op 
de gevoelige plaat gezet door Riënne Wopereis.
De expositie is gedurende de Zwoele Zomerweek te zien in 
MFC De Wetering.

Maandag 11 t/m 15 juli
Zwoele Zomer. Een week vol zomerse activiteiten. 
Programma wordt nog bekend gemaakt

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: 06-50233894,  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



Zon grootste publiekstrekker voor H80-festival
Vier dagen volop zon, 
vier dagen volop voorstel-
lingen op Hoogte 80, vier 
dagen een geweldige sfeer 
op het festivalterrein. 
Het kón niet beter, daar 
was iedereen het over eens. 

Van wellnessbehandelingen 
in de open lucht tot verschil-
lende korte optredens van 
de ArtEZ dansacademie, 
van een kattige musical over 
twee uitgeprocedeerde asiel-
katten (Rank 2012) tot de 
cowboysfeer in een muziek-
bar, die bestond uit roestige 
koelkasten (NondeSjuSjo-
band).... er was voor ieder 
wat wils.

Herman en Jur goochelden er lustig op los in hun voorstel-
ling Smoke. Het publiek stond er met de neus bovenop, maar 
de trucs begrijpen? Geen sprake van! 

De vingerpop met oogjes van Lejo Hands Up was beter te 
volgen. Dit poppentheater kreeg ook van volwassenen een 
grote bewondering. Bijna onbegrijpelijk dat er met zo wei-
nig middelen een zo boeiende voorstelling neergezet kan 
worden. 

Milho Baunilha, een Mexi-
caanse clown, danser, mu-
zikant, acrobaat en gooche-
laar, wist ook wel hoe hij het 
publiek kon vermaken. Deze 
kunstenaar, die in dienst was 
bij Cirque du Soleil, treedt 
op onder de naam Raúl en 
was de internationale factor 
op Hoogte 80. 

Bij de groep “Nieuw Lef” 
probeerde clowntje Fiasco 
er een feestje van te maken. 

Hij liet zien, dat het slagen van een feestje afhankelijk is van 
talent, doorzettingsvermogen en van de juiste mensen. Een 
leuke voorstelling voor de hele familie. 

Een andere bijzondere kindervoorstelling werd gebracht 
door Anne Rats en ging over Adam, een jongen die anders 
is dan anderen en die liet zien dat het belangrijk is om te 
durven zijn wie je bent.
Ons Circus op de Bult liet zich inspireren door de Giro 
d’Italia, die tijdens de festivaldagen door Gelderland trok. 
Veel roze, veel pizza en veel fietsers. Het Circus paste hele-
maal op dit mooie festival. Bravo!

Houtkunstenaar Luuk van Binsbergen maakte een prachtige 
bank, die hoger was dan Hoogte 80.
De neushoorn van Sander Zijlstra was niet minder mooi. 
Een beeld, gemaakt van slechts hout en jute, was opvallend 
door zijn eenvoud.

• Lekker op de bult genieten van het mooie weer

Foto: Carry van Bruggen

Foto: Ronald van Etten

Foto: Rob Chevallier

• De renners van de Giro, met Tom Dumoulin in het roze, beklimmen de Monnikensteeg

Giro d’Italia Feest 
Bedankt

Het moest een feest worden voor alle wijkbewoners, in-
stanties, scholen, verenigingen en middenstanders. En dat 
is het ook zeer zeker geworden. Wat een geweldig feest 
met en voor elkaar. We kunnen beschrijven wat er alle-
maal te doen was en dat het druk en sfeervol was maar dat 
weet u natuurlijk wel. U bent er vast zelf bij geweest!. Een 
feest als dit kan niet plaats vinden zonder samenwerking.

En voor die samenwerking willen we bedanken!

Julianaschool , Vlindertuin en Witte School: Bedankt 
voor het maken van zoveel mooie en kleurrijke versierin-
gen, spandoeken en borden.
Jongerencentrum de Sperwer: Bedankt voor het schitte-
rende graffiti spandoek. 
Kinderwerk MFC De Wetering en buitenspeel medewerker 
Geitenkamp:Bedankt voor jullie medewerking voor wat 
betreft de invulling van activiteiten. Het begon met het 
versieren van de Route binnenkomst in Arnhem.

Bewoners van de 3 flats (Kloosterstraat) gelegen aan de 
Rosendaalseweg: Bedankt dat u de flats in roze doeken en 
ballonnen gehuld heeft.
Vrijwilligers en beroepskrachten van de Rommelkist: Be-
dankt voor het in roze hullen van de lantaarnpalen op de 
route.
Winkeliers (van Baal Slijterij, Reerink Rijwielen, Enjoy  
& Learn restaurant en COOP marktplein): Bedankt voor 
jullie medewerking en/of sponsoring.
Ondernemers, Feestcentrale, GGD, SUEZ afval, Buena 
autoverhuur, Tripo verhuur, Intra tuin, Presikhaaf 
EHBO, Liesbeth Crooijmans, Ome Joops Tour: Bedankt 
voor jullie medewerking.

Sportbedrijf Arnhem, Gemeente Arnhem, provincie Gel-
derland en natuurlijk Giro Italia: Bedankt!
En een dubbeldank aan alle wijkbewoners/vrijwilligers 
die deze dag hebben meegeholpen met opbouwen, het be-
geleiden van de activiteiten en het afbouwen.
Een nog grotere dank gaat uit naar alle wijkbewoners en 
bezoekers deze dag. Mede dankzij de enorme opkomst 
was de sfeer enorm gezellig. 
Ook de renners (met name de Nederlandse renners) heb-
ben enorm veel steun gehad aan jullie aanmoedigingen.

Dit smaakt naar meer. Tour de France, Vuelta, of ander 
wereldevenement. Arnhem als stad en de Geitenkamp als 
wijk hebben laten zien er klaar voor te zijn.

Dirk Leenders
Giro feest Geitenkamp



Stichting Kunst op de Bult wil meer cultuur in de wijk
Op 25 juni, zo staat in de rubriek ‘Kort Nieuws’ te lezen geeft Stichting Kunst op de Bult een groot feest in MFC De 
Wetering, waarmee ze zichzelf aan de wijk wil laten zien. Maar wat wil deze stichting nu eigenlijk?

Het eerste wapenfeit was 
tijdens het H80-festival te 
zien. In samenwerking met 
Muziektheater De Plaats 
werd de voorstelling ‘De 
oudijzerkoning’ opgevoerd, 
een reprise van de voorstel-
ling die ook tijdens Kamp & 
Geit 2015 werd gegeven.

Hierin verraadt zich ook 
de oorsprong van Stichting 
Kunst op de Bult: een groep 
enthousiaste deelnemers 
wilde dit theatergebeuren in 
de wijk op eigen kracht een 
vervolg geven. De mensen 
van Muziektheater de Plaats, 
Albert Hoex en Jeanet Hac-
quebord, moedigden dit aan 
en zegden ook hun (financi-
ele) steun toe. Ook het be-
wonersoverleg was positief 
en gaf financiële steun. Na 
de oprichtingsvergadering 
in januari is er een bestuur 

gevormd en aan de doel-
stelling gewerkt. Eind april 
werden de handtekeningen 
bij de notaris gezet en is 
Stichting Kunst op de Bult 
officiëel van start gegaan. 

De doelstelling van de 
nieuwe organisatie luidt als 
volgt: ‘Het stimuleren van 
kunst en cultuur in de wijk in 
de breedst mogelijke zin van 
het woord, in alle mogelijke 
uitingsvormen, zowel in het 
actief beoefenen, als in het 
als toeschouwer er van kun-
nen genieten.’ 

Omdat deze doelstelling 
overeenkomt met die van 
de vrijwilligers van Het 
KoffieKaffee, hebben zij de 
krachten gebundeld in deze 
nieuwe stichting, waar ook 
het wijkkoor Toonhoogte 80 
en de theatergroep Novem-
ber in zitten. Deze laatste 
neemt de organisatie op zich 
van twee theaterroutes, die 
in de maand november als 
alternatief voor Kamp&Geit 
worden aangeboden.

Door de krachten te bun-
delen hoopt de stichting 
creativiteit, plezier en per-
soonlijke ontwikkeling van 
wijkbewoners te vergroten, 
in de hoop dat meer mensen 
actief worden. Door dit als 
wijkbewoners zoveel moge-
lijk met elkaar en voor el-
kaar te doen, worden tevens 
het sociale leefklimaat en 
de leefbaarheid in de wijk 
bevorderd, op een zo laag-
drempelig mogelijke wijze. 
De focus ligt op de Geiten-
kamp, (Nieuw) Monniken-
huizen, Arnhemse Allee en 
Saksen-Weimar, maar be-
woners van omliggende wij-

ken zijn ook welkom.
Thuisbasis van de nieuwe 
stichting is De Beijer, Wil-
lem Beijerstraat 13. Hier 
repeteert het nieuwe wijk-
koor Toonhoogte 80, hier 
vinden allerlei sociale en 
culturele activiteiten plaats 
zoals filmavonden, muziek-
middagen, exposities, de 
Crea club, de Stamtafel, een 
boekenmarkt en vele andere 
activiteiten. 

Maar eerst is er nog het op-
richtingsfeest van 25 juni in 
MFC De Wetering, waar de 
stichting zich vanaf 20.00 
zal presenteren aan de wijk. 

Parade
‘Volgend jaar gaan we vier dagen parade houden, met 
daarna nog een uurtje of twee festival’. 
Deze uitspraak die uit de mond van een toeschouwer 
kwam, was wellicht iets té enthousiast.
 

Begrijpelijk was het wel, 
want de Parade die aan het 
festival voorafging, mag 
tot één van de hoogtepun-
ten van het jaarlijks spek-
takel gerekend worden. Er 
was, zo bleek, de vrijwil-
ligers veel aan gelegen om 
van de traditionele tocht 
door de wijk waarmee het 
H80-festival wordt aan-
gekondigd een ware act te 
maken. In die opzet zijn ze 
meer dan geslaagd.

Abel Brouwer ( foto rechts) 
werd opgezadeld met de 
rol van ceremoniemeester, 
een rol die hij met verve 
speelde. Parmantig leidde 
hij de stoet vanaf MFC De 
Wetering door de straten 
van de Geitenkamp rich-
ting het festivalterrein, af 
en toe halt houdend om 
tandenknarsend op dich-
terlijke wijze een ode aan 
de Geitenkamp te brengen.

Bij het marktplein aange-
komen kregen de toeschou-
wers het van Kamp&Geit 
bekende Geitenkamps 
volkslied te horen, vertolkt 
door het eveneens meelo-
pende koor Toonhoogte 
80. Daarna ging de tocht 
verder. Clown Rik, die re-
gelmatig als gevolg van 
zijn capriolen onderuit 
ging, werd letterlijk nieuw 
leven ingeblazen door de 
artiesten van Circus op de 
bult, die net als voorgaande 
jaren ook dit jaar iedereen 
versteld deed staan. 

De route deed het Ter-
braakeplein aan, waar met 
een lokale versie van het 
beroemde Farce Majeure-
lied ‘Dat is uit het leven 
gegrepen’ gememoreerd 
werd aan haar beroemd-
ste bewoner Ted de Braak.  
Even later werd op de 
Bonte Wetering een ode 
aan enkele toeschouwers 
op een balkon gebracht. 
Deze spontane improvisa-
tie werd zeer gewaardeerd.  

De spanning steeg toen de 
Zaslaan ingeslagen werd 
en na een zonnige tocht 
van ruim een uur leidde de 
ceremoniemeester zijn ge-
volg het festivalterrein op. 

Met een afsluitend optre-
den van het koor werd het 
startschot gegeven voor de 
festiviteiten die vier dagen 
lang de bult beheersten..

• het officiële moment: de ondertekening

Cultuurmakelaar wil mensen verbinden
Lidwin van Grunsven is sinds november namens Kunstbedrijf Arnhem cultuurmakelaar in de wijken Geitenkamp 
en Arnhemse Broek. Zij volgt hiermee  Mieke Hendrikse op, die nu werkzaam is in Klarendal en St. Marten. 
Lidwin ziet het als haar belangrijkste taak om mensen met elkaar te verbinden.

Lidwin leerde de wijk ken-
nen tijdens de afgelopen 
editie van Kamp&Geit 
2015. Niet veel later werd 
ze de cultuurmakelaar van 
de wijken Geitenkamp en 
Het Broek.Sindsdien laat ze 
zich regelmatig in de wijk 
zien. Ze was betrokken bij 
de voorbereidingen van de 
Parade, die voorafgaand aan 
het H80-festival gehouden 
werd. Ook in Monniken-
huizen is Lidwin al actief: 
de Arnhemse kunstenaar 
Rob Voerman is begonnen 
met het ontwerp van een 
permanent kunstwerk voor 
de wijk Monnikenhuizen. 
Woningcorporatie Portaal 
en de bewonerscommissie 
van Monnikenhuizen heb-
ben met ondersteuning van 
Kunstbedrijf  deze opdracht 
aan hem gegeven. Bij dit 
project komen kunstenaar 
en bewoners samen tot een 
ontwerp. Het typeert Lid-
wins werkwijze:
‘Ík beschouw mezelf als een 
creatieve denker, die graag 
mensen en ideeën met el-
kaar verbindt. Als mensen 
gebruik maken van elkaars 
kracht kunnen nieuwe ini-
tiatieven en projecten ont-
staan. Of het nu binnen kun-
steducatie, amateurkunst of 
community art valt; voor mij 
gaat het altijd over verwon-
deren, mensen raken, ze la-
ten ontdekken wat hen drijft 
en verbindt. Ik werk graag 
aan opdrachten waarbij ik 
kan innoveren, verbinden, 
inspireren, enthousiasme-
ren en presenteren.’

De verbindende kracht van 
Lidwin komt niet alleen tot 
uiting in het bijeenbrengen 
van mensen, maar ook in het 
samenvoegen van ideeën. 
Daarbij houdt ze de ontwik-
kelingen die zich in de wijk 
afspelen in het oog. 

Een goed voorbeeld hiervan 
is de vervanging van de rio-
lering, die in het najaar ge-
pland staat (meer hierover 
op www.geitenkampnet.nl 
en in de volgende editie). 
Een straat die open ligt 
vanwege de rioleringswerk-
zaamheden, biedt een ideale 
plek om te gaan schatgra-
ven. Met metaaldetectoren 
zoeken naar waardevolle 
objecten uit de geschiedenis 
van de Geitenkamp, die in 
het verleden in de straten van 
de Geitenkamp gekomen 
zijn. Letterlijk en figuurlijk 
wroeten in de historie van 
de wijk! De gevonden voor-
werpen worden dan later 
weer tentoongesteld in de 
wijk, zodat de geschiede-
nis voor iedereen zichtbaar 
wordt. Zo wordt het nood-
zakelijke verbonden aan het 
aangename en krijgt de wijk 
weer zicht op haar verleden.

Lidwin staat natuurlijk ook 
open voor ideeën van wijk-
bewoners op cultureel ge-
bied en ondersteunt deze 
waar mogelijk.
Heb je ook een leuk idee?
Neem contact op met 
l i d w i n .v a n g r u n s v e n @
kunstbedrijfarnhem.nl 
of bel : 06-23822240

Waar?
Dr. Schapmanlaan 

(tussen Sperwerstraat en Zaslaan)
Van 14.00-16.00 uur,

Gratis voor kinderen van 4-12 jaar

Met o.a. springkussen, free runnen, 
schminken, angrybirds, loopkaart met 
spelletjes en optreden kids dance groep

• Lidwin van Grunsven
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Happy Spirit bedankt Geitenkamp
Happy Spirit bestaat 1 jaar en dat zullen we weten ook. Zaterdag 11 juni komt het Feedback Duo een muzikaal op-
treden verzorgen, zijn er gratis healing consulten en is er de mogelijkheid voor kinderen om geschminkt te worden. 
De winkel bedankt hiermee de Geitenkamp voor de hartelijke ontvangst gedurende haar eerste jaar.

Amper een jaar geleden 
deed Happy Spirit haar in-
trede op het marktplein van 
de Geitenkamp. Sinds die 
dag zorgt de winkel voor 
een lach en een traan bij 
de vele vaste klanten. Waar 
aanvankelijk nog vreemd 
werd opgekeken bij de ge-
dachte aan een spirituele 
edelstenenwinkel op de Gei-
tenkamp lijkt Happy Spirit 
inmiddels geheel ingebur-
gerd. Een begrip is het kopje 
thee of koffie dat voor ieder-
een klaar staat en natuurlijk 
is er de altijd vrolijke eige-
naar Jochem Anthonijsz bij 
wie iedereen welkom is. ‘We 
startten de winkel een jaar 
geleden met de gedachte 
een plek in Arnhem-Noord 
te bieden voor spirituele 
ontwikkeling en advies over 
aanverwante producten.
Daarbij vinden we het be-
langrijk dat iedereen zich 
thuis voelt en bieden graag 
een luisterend oor. De win-
kel is natuurlijk meer dan 
een spirituele thuishaven. 
Veel Geitenkampers komen 
hier voor een klein cadeau-
tje, wierook of een leuk 
beeldje.’

Sinds de winkel geopend is, 
zijn er veel dingen veran-
derd op het marktplein. ‘We 
kwamen in de periode dat 
er weinig leven was en nu 
een jaar leeft het plein weer, 
lijkt het te glimlachen. Ook 
het feit dat wij hier spiritu-
ele spullen verkopen begint 
steeds normaler te worden. 
De maatschappij verandert 
natuurlijk sowieso snel. Spi-
ritualiteit en het normale 
leven gaan tegenwoordig 
hand in hand’, aldus Jochem, 
om lachend te vervolgen 
‘Vooral in het begin werd 
me vaak gevraagd of ik niet 
goed bij mijn hoofd was. 

om hier op de Geitenkamp 
een spirituele winkel te be-
ginnen. Er zijn vast genoeg 
mensen die me nog steeds 
een tikkeltje vreemd vinden 
maar niet meer omdat we 
hier een winkel zijn gestart. 
We hebben onze draai hier 
gevonden. Zelf woon ik ook 
op de Geitenkamp, het is een 
prachtige wijk waar ieder-
een elkaar nog gedag zegt. 
De wijk ademt historie en 
ligt vlakbij de bossen, waar 
ik graag mediteer.’

Een ander speerpunt voor 
Happy Spirit is prijs. ‘We 
doen erg ons best om de 
goedkoopste te zijn, niet 
enkel vanuit concurrentie-
oogpunt maar vooral om 
iedereen de kans te gun-
nen de ervaring te krijgen 
die ze verdienen. Andere 
winkels zijn vaak een stuk 
prijziger. Door slim in te 
kopen en direct naar de 
bron te gaan, proberen we 
de prijzen zo laag mogelijk 

te houden, ook met onze 
cursussen en workshops. 
We geven speciaal gratis 
healing-dagen voor mensen 
die elke stuiver moeten om-
keren en anders gewoon 
geen kans maken. Zo probe-
ren we iedereen te bedienen’

Happy Spirit ontpopt zich 
steeds meer als centrum van 
spirituele ontwikkeling in de 
regio Gelderland. Sinds kort 
is er een heus Happy Spirit 
Approved keurmerk voor 
healers. ‘Spirituele praktij-
ken schieten als paddestoe-
len uit de grond. Daarom 
hebben we een keurmerk 
ingevoerd. Via een strenge 
selectieprocedure kunnen 
mijn leerlingen het Happy 
Spirit Approved keur-
merk krijgen. Een healer 
die dit keurmerk voert heeft 
dus wat in huis. Healers 
opgeleid op Geitenkampse 
bodem zullen in de toekomst 
garant gaan staan voor top-
kwaliteit.’ 

Via www.happy-spirit.nl 
verkoopt de winkel haar 
spullen wereldwijd. Naast 
de consument kunnen ook 
winkeliers en marktkooplui 
bij de edelstenenwinkel te-
recht. Nog dit jaar wordt een 
online groothandel gedeelte 
geopend. Jochem besluit 
‘Het was een prachtig eer-
ste jaar, waarbij we enorm 
veel steun hebben gekre-
gen van de Geitenkampers. 
Als bedankje aan hen vie-
ren we het jaar op 11 juni. 
We hopen het tweede jaar 
nog meer mensen te mogen 
verwelkomen. De thee staat 
vast klaar.’

Op zaterdag 11 juni begin-
nen de healers al gratis con-
sulten te geven om 11.00 
en gaan ze door tot 16.00. 
De live muziek zal voor de 
winkel plaatsvinden en van 
12.00 tot 16.00 duren. Hap-
py Spirit is gevestigd aan 
de Geitenkamp 7 aan het 
marktplein.

• Na één jaar staat Jochem Antonijsz nog steeds fier overeind

Get Aut!
De stichting Get Aut! organiseert twee keer per maand 
een activiteit voor kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar 
met een autisme spectrum stoornis.

Dominique Piepenbrock is geboren en getogen op de Gei-
tenkamp. Tevens is zij vrijwillig coördinatrice bij de onlangs 
opgerichte stichting Get Aut! Deze stichting organiseert 
twee keer per maand een activiteit voor kinderen in de leef-
tijd van 6-12 jaar met een stoornis in het autistisch spectrum 
(ASS). De activiteiten die worden georganiseerd zijn zeer 
uiteenlopend van aard, waardoor de kinderen allerlei ver-
schillende avonturen beleven. Door de enthousiaste en des-
kundige begeleiding in kleine groepen brengen de kinderen 
veilig de dag door.
 
Dominique vertelt: ‘Op mijn 15e leerde ik iemand kennen 
die autistisch was. Hierdoor raakte ik betrokken bij mensen 
met deze stoornis. In de zomer van 2013 kwam ik als vrijwil-
lig begeleider bij de Auti Actie Dagen, waar ik in 2015 ook 
één van de coördinatoren werd. Begin 2016 zijn we met een 
aantal ouders en vrijwilligers een nieuw clubje begonnen 
onder de naam Get Aut! en zijn we gestart met de Get Aut!-
dagen. Inmiddels is er ontzettend veel gebeurd. We hebben 
veel uitstapjes gemaakt. We zijn naar het watermuseum ge-
weest, naar de Scheg in Deventer en naar het openluchtmu-
seum. We hebben een fotostudio bezocht, zijn gaan fitnessen 
en zelfs op survivaltocht geweest’.
In april is er een vaste locatie gevonden. Hier zullen één keer 
per maand activiteiten gehouden worden. De andere dagen 
zijn gereserveerd voor uitstapjes. Get Aut! wil laagdrempe-
lig zijn, de kosten voor de activiteiten zijn niet hoog. Ook 
wordt er geen onderscheid gemaakt tussen kinderen die met 
of zonder indicatie komen. Dominique heeft geen moment 
spijt: ‘Met veel passie ben ik achter de schermen hard aan de 
slag voor de Get Aut! Dit levert mij als persoon veel moois 
op. Ik ben elke keer weer blij wanneer ik lachende gezicht-
jes zie of complimenten van kinderen krijg, zoals ‘dit is het 
beste clubje ooit’. Daar doe je het voor!’

Meer weten? Bezoek de website: www.get-aut.nl


