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€10,-
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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‘Alles moet weg’
Voor veel wijkbewoners kwam het bericht vorige maand 
als een donderslag bij heldere hemel: 
Kantoorboekhandel De Poort gaat sluiten. 

Deze dagen is het druk in de winkel van Ineke Visscher. 
Niet alleen vanwege de opheffi ngsuitverkoop (50% korting 
op alle artikelen), maar vooral omdat wijkbewoners willen 
laten weten dat ze het ‘toch wel heel erg jammer’ vinden 
dat er vanaf 1 augustus geen boekhandel meer op het plein 
is. De zaak, die Leo en Iet Brackenhoff op 1 januari 1970 
zijn begonnen en in maart 2007 door Ineke Visscher werd 
overgenomen (waarna de naam in De Poort gewijzigd werd), 
maakt op 1 september plaats voor slijterij Van Baal.

In de feestelijk versierde winkel - Ineke wil met opgeheven 
hoofd vertrekken - licht de onderneemster haar besluit toe. 
‘Mede door het vertrek van Albert Heyn twee jaar geleden 
heb ik veel vaste klanten zien vertrekken. Deze zijn niet       
teruggekomen met de komst van de nieuwe supermarkt. En 
enkele maanden geleden heeft de ING de pinautomaat uit de 
winkel gehaald. Hierdoor was niet meer rendabel om door 
te gaan’. Het Hobbyhuis gaat de verkoop van wenskaarten 
en postzegels overnemen. Ook voor het maken van een ko-
pie kunnen wijkbewoners binnenkort hier terecht.

Het sluiten van de winkel betekent niet dat we niets meer van 
Ineke horen. Op vrijdag 9 september, van 16.00 tot 20.00 uur 
organiseeert zij Mooi op het plein (voorheen Kunst op het 
plein), een kunstmarkt in de meest brede zin van het woord 
voor alle creatievelingen uit de wijk die hun werk willen 
laten zien met daarbij weer een boekenmarkt. Aanmelden 
hiervoor is nog steeds mogelijk via het ‘vertrouwde’ mail-
adres info@depoortarnhem.nl

Daarnaast zal Ineke vanaf 23 augustus iedere dinsdag van 
10.00-14.00 uur in De Beijer (Willem Beijerstraat 13) een in-
loop verzorgen. Mensen kunnen dan binnenlopen voor een 
kopje koffi e of thee, om vragen te stellen, om hulp te krijgen 
met informatie opzoeken via internet of gewoon voor een 
gezellig praatje. De Crea Bea Club (iedere dinsdagavond) 
blijft gewoon doorgaan en ook zullen er nog met regelmaat 
boekenmarkten gehouden worden.

Het wordt dus zeker niet stilzitten voor Ineke. En wie weet,
wellicht zien we haar wel weer terug met een nieuwe zaak.
‘Want,’ zo besluit ze strijdlustig, ‘het ondernemen zit me 
toch in het bloed.’

12 miljoen voor nieuw zwembad Valkenhuizen 
Er komt een nieuw zwembad in sportcentrum Valkenhuizen. Dat heeft de gemeente Arnhem bekend gemaakt.          
Het nieuwe zwembad kost 12 miljoen euro.

Het nieuwe zwembad komt 
ter vervanging van het hui-
dige bad. Het is de bedoe-
ling dat er vanaf 2019 een 
duik genomen kan worden 
in het nieuwe bad. 
‘Het huidige zwembad is 
zwaar verouderd, kampt 
met achterstallig onderhoud 
en is een grote energiever-
slinder’, aldus de gemeente.
Zwembad Valkenhuizen is 
bijna een kwart eeuw oud, 
een deel van het zwembad 
zelfs al een halve eeuw. 
Het bad en de installaties 
naderen het eind van hun 
levensduur. Renovatie van 
het huidige zwembad zou 
8,4 miljoen euro kosten. Het 
nieuwe bad wordt onderdeel 
van sportcentrum Valken-
huizen. ‘Daardoor ontstaan 
grote voordelen als het gaat 
over exploitatie, onderhoud 
en beheer.’

Door de bekendmaking 
van de gemeente lijkt er 
een einde te komen aan een 
lange periode van onzeker-
heid. Sinds 2012 wordt er al 
gesproken over een nieuw 
zwembad dan wel renovatie. 
Er werd samen met de ge-
meente Rheden nagedacht 
over een nieuw te bouwen 
bad, dat in Velp gerealiseerd 
zou gaan worden, maar nu 
komt er toch een nieuw bad 
op de huidige locatie.

De investering van 12 mil-
joen lijkt een fors bedrag, 
maar volgens de gemeente 
valt het mee.
‘Door de nieuwste tech-
nieken op het gebied van 
duurzaamheid wordt ook 
een fl inke energiebesparing 
gerealiseerd. Een groot deel 
van de investering uit de 
genoemde voordelen wor-
den betaald. Doordat een 
nieuw bad zoveel effi cien-
cyvoordelen heeft, kan met 
een relatief lage investering, 
een prachtig resultaat voor 
Arnhem-Noord en omgeving 
worden bereikt.’

Naast een een wedstrijdbad 
van 16 bij 25 meter, heeft 
het nieuwe zwembad een in-
structiebad van 10 bij 20 me-
ter met beweegbare bodem, 
dat ook geschikt is voor bij-
zondere doelgroepen.

Het nieuwe zwembad wordt 
direct aan de bestaande 
sporthallen vast gebouwd. 
De gemeente verwacht dat 
het sportcentrum als totaal 
hiermee een boost krijgt: 
‘Valkenhuizen wordt steeds 
meer gezien als hét breedte-
sportcentrum van Oost Ne-
derland.’

Op het terrein van Valken-
huizen is Rijn IJssel CIOS 
gevestigd, een populaire 
sportopleiding die studen-
ten uit het hele land trekt. 
Het college van B&W vindt 
het van belang om deze op-
leiding goede faciliteiten te 
kunnen bieden. Daarnaast 
wordt het bad gebruikt door 
scholen, zwemverenigingen 
en recreatieve zwemmers.

In de afgelopen jaren zijn 
er verschillende ideeën ge-
opperd ten aanzien van een 
nieuw bad, maar concrete 
plannen waren er nog niet.
Nu de beslissing gevallen is, 
kan er gekeken worden naar 
de volgende stappen die ge-
nomen moeten worden.

De beslissing die nu geno-
men is, komt niet uit de lucht 
vallen. De wens om tot de 
bouw van een  nieuw zwem-
bad over te gaan, werd door 
B&W een paar maanden ge-
leden al uitgesproken in de 
Perspectiefnota. 

De gemeenteraad moet ove-
rigens formeel nog instem-
men met de plannen.

foto: www.zwembadbranche.nl

• Ineke Visscher, nu nog achter de kassa



Herfsttheater op de GEITenBULT
Na drie succesvolle edities van het theaterproject Kamp&Geit komt er in november op de 
Geitenkamp een vervolg met als titel Herfsttheater GEITenBULT. Het project wordt geor-
ganiseerd door de pas opgerichte Stichting Kunst op de Bult. Net als bij Kamp&Geit wordt 
er gespeeld op verschillende locaties in de wijk die onderdeel zijn van twee theaterroutes. 
De voorstellingen zijn op 25, 26 en 27 november.

De projectgroep verwacht 
eind juli de financiering 
rond te hebben, zodat er 
gestart kan worden met het 
werven van spelers en vrij-
willigers en het zoeken naar 
locaties. Want ook GEITen-
BULT is een project van, 
voor en door wijkbewoners. 
Om mee te doen is niet meer 
nodig dan wat tijd en een 
flinke dosis enthousiasme. 
Voorgaande jaren hebben geleerd dat er volop talent aanwezig is in de wijk, maar nieuwe 
gezichten, locaties en ideeën blijven welkom.

Nieuwsgierig geworden? Kijk op www.kunstopdebult.nl onder Herfsttheater voor meer in-
formatie over dit project. Daar vind je binnenkort ook een aanmeldformulier. En houd in de 
week van 22 augustus je brievenbus in de gaten voor de flyer met uitnodiging voor de infor-
matiebijeenkomst op 7 september in MFC De Wetering. Alleen de voorstellingsdata noteren 
kan natuurlijk ook, want zonder publiek geen Herfsttheater GEITenBULT.

Geitenkamp Samen Sterk
Er gebeurt veel moois in de wijk waar we als Geitenkampers trots op kunnen zijn. 
Er zijn verschillende initiatieven van wijkbewoners die iets willen betekenen voor hun 
leefomgeving. Geitenkamp Samen Sterk is daar één van.

Vaak zijn mensen wel be-
reid om tijd en energie vrij 
te maken voor het verbete-
ren van hun leefomgeving. 
Er zijn zoveel verschillende 
mensen in de wijk, met elk 
hun eigen talenten en bijzon-
dere kwaliteiten. In de lente 
van dit jaar ontstond bij  ver-
schillende personen de be-
hoefte om hier meer mee te 
gaan doen. Marjon Bussink 
(Rijnstad) en Agnes Kuiper, 
wijkbewoonster, kwamen 
op het zelfde moment op het 
idee om eens te onderzoeken 
hoe wijkbewoners elkaar 
nog beter kunnen vinden en 
helpen. Al snel werden Ja-
nite Brands en Mark Ormel 
(Vitale Verbindingen) erbij 
betrokken en sloten Desirée 
van der Linden en Dirk-Jan 
Riphagen (Bewonersover-
leg) zich aan. John Cremers 
(Activeringsteam) maakt de 
groep compleet.
De persoonlijke kwaliteiten 
en achtergrond van deze 
groep mensen werden ge-
bundeld in de werkgroep 
Bijzondere Bewoners. Deze 
groep sloot  aan bij het thema 
Leefbaarheid uit het wijkac-
tieplan, waarna Geitenkamp 
Samen Sterk ontstond. 
Ze worden bijgestaan door 
stagiare Carolien Nijhuis.

Geitenkamp Samen Sterk 
staat voor het vinden van 
elkaar in vraag en aanbod 
in de kleine, dagelijkse 
hulpvragen. Mensen vinden 
het soms lastig om hulp te 
vragen of hebben daar geen 
goed netwerk voor. Of het 
netwerk is al zwaar belast. 
Ook bij het aanbieden van 
hulp kan een drempel ont-
staan, omdat wijkbewoners 
niet goed weten waar en bij 
wie ze dat kunnen doen. En 
zit die ander daar wel op te 
wachten?

Wijkbewoners kunnen zich 
op een lijst laten zetten als 
ze zichzelf beschikbaar 
willen opstellen voor een 
praktisch hulpaanbod. Dit 
kan bijvoorbeeld zijn: een 
keertje rijden voor iemand, 
boodschappen doen, schil-
deren of behangen, tillen, 
hond uitlaten, een luisterend 

oor zijn, samen naar de dok-
ter gaan, oppassen, naar de 
kringloop, bedenk maar wat
Deze lijst wordt beheerd 
door de coördinatoren die 
in de gaten houden dat al-
les goed verloopt en waar 
ook altijd contact mee kan 
worden opgenomen. De vra-
gen komen binnen via het 
wijkteam of andere (zorg)
organisaties. Het team van 
Geitenkamp Samen Sterk 
stemt de behoefte aan vraag 
en aanbod op elkaar af. Een 
deel van het team biedt zelf 
ook hulp aan.
De groep werkt onafhanke-
lijk en is niet aan een orga-
nisatie gebonden. 

Word je al enthousiast van 
deze geluiden? Je bent wel-
kom om je aan te sluiten bij 
Geitenkamp Samen Sterk of 
om je op de lijst te laten zet-
ten. Jij bepaalt hoe vaak je je 
inzet en wanneer. Je zit ner-
gens aan vast. Van belang 
is dat de keuze altijd bij de 
Geitenkamper blijft. En de 
initiatiefnemers weten uit 
ervaring: geven loont!

Geitenkamp Samen Sterk
Tel: 026-4458909 

(ma 14.00-15.00 en do 10.00-11.00 uur)
   geitenkampsamensterk@gmail.com

De Witte School ruimt zwerfafval op
Afvalcoaches Patrick, Milan en Erik zijn samen met de kinderen uit groep 6 en 7 van 
De Witte School op pad gegaan. Rondom het schoolgebouw, MFC De Wetering en het 
marktplein hebben zij zwerfafval opgeruimd.

In drie kwartier tijd hebben de leerlingen bijna drie volle zakken met allerlei grote en kleine 
stukken zwerfvuil opgehaald. Vooral sigarettenpeuken, blikjes en snoeppapiertjes waren 
veelvuldig te vinden op straat. Na deze actie is het gelukkig weer een beetje schoner op de 
Geitenkamp. Hopelijk stimuleert dit de bewoners ook hun kleine stukjes afval netjes in de 
prullenbak te gooien of in de zwerfvuilklepjes die in de ondergrondse containers zitten.

Voordat de leerlingen de straat op gingen was er eerst een presentatie over Omgekeerd 
Inzamelen, de nieuwe manier van afval inzamelen die wijk voor wijk wordt ingevoerd. De 
leerlingen kregen extra informatie over hoe ze nog beter hun afval kunnen scheiden om 
zo min mogelijk restafval over te houden. De school was zo enthousiast dat ze overwegen 
om mee te gaan doen aan Schoon Belonen, een nieuw initatief in Arnhem. Hierbij werken       
gemeente en maatschappelijke organisaties, zoals scholen en sportclubs, samen om zwerf-
afval zoveel mogelijk te voorkomen en te bestrijden. 

Meer informatie over dit project is te vinden op 
www.arnhem.nl/Inwoners/wonen_en_milieu/afval/Schoon_belonen_in_Arnhem

Vreedzame Wijk training voor wijkprofessionals
De afgelopen periode hebben verschillende professionals deelgenomen aan de   
training Vreedzame Wijk Geitenkamp.

De trainingen stonden onder leiding van Annemiek van Vliet en Dennis de Vries van 
Stichting Vreedzaam. Tijdens deze trainingen leren professionals van Sportbedrijf Arn-
hem, Stichting Rijnstad, kinderopvang Partou, het wijkteam en de corporaties over de 
werkwijze volgens het Vreedzame Wijk principe, met als doel om dit toe te passen in 
de wijk.

De Vreedzame Wijk sluit aan op het Vreedzame School principe. Belangrijke doelen 
hierbij zijn o.a. het vergroten van de betrokkenheid van buurtbewoners, conflicten op 
een positieve manier oplossen en een zo veilige en sociaal mogelijke omgeving creëren 
voor alle bewoners en professionals in de wijk. De komende tijd gaan de professionals  
hier verder mee aan de slag en zullen ook wijkbewoners kennis gaan maken met de 
Vreedzame Wijk.

RIBW begint inloop in De Beijer
De Regionale Instelling Begeleid Wonen (RIBW) is op donderdag 7 juli j.l. begonnen met 
een inloop in de Beijer. Iedere donderdag van 14.00 tot 16.00 kan er koffie of thee gedron-
ken worden, spelletjes gespeeld of kun je zelf met een leuk idee komen. Natuurlijk mag je 
ook gewoon binnenlopen voor een goed gesprek. De inloop is voor álle wijkbewoners!

De RIBW biedt specialisti-
sche begeleiding bij wonen, 
werken en leven aan vol-
wassenen en jongeren die 
- al dan niet tijdelijk - on-
dersteuning nodig hebben. 
Participatie is onderdeel van 
elk begeleidingstraject. Er 
wordt samen gewerkt aan 
duurzaam herstel, waarin 
de kracht en de eigen regie 
centraal staat. Het openstel-
len van de inloop voor alle 
wijkbewoners past in deze 
filosofie.• de fraaie huiskamer van De Beijer



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 nieuws

Iedere zaterdag

heerlijke Indische maaltijd
ook  ‘to go!

Open van 11.00 -20.00 uur

Zaaien en oogsten
Sinds enkele maanden kun 
je iedere zaterdagmiddag 
vanaf 15.30 uur met het 
GroenteGilde actief zijn in 
de buurtmoestuin bij play-
ground de Rommelkist.
Daar is nu de dinsdagavond 
aan toegevoegd.
Vanaf 19.00uur wordt er ge-
wied in de tuin en krijgen de 
gewassen water. Daarna, om 
20.00 uur,  is het tijd voor 

ontspanning en wordt er een heerlijk kopje zelfgepukte thee 
gedronken. Kinderen én volwassenen zijn van harte uitge-
nodigd om eens langs te komen, mee te helpen of gewoon 
gezellig een kopje thee te komen drinken.

Zomerbridgedrive in De Burcht
Bridgeclub Arnhem-Monnikenhuizen legt haar clubcom-
petitie in de zomermaanden stil. Dit betekent niet dat er niet 
gebridged kan worden: als vervanging is op 7 juli de zomer-
bridgedrive begonnen. Deze gaat door tot en met 25 augus-
tus. De kaartmiddagen zijn om 12.45 tot 16.00 uur en vinden 
plaats in De Burcht, Rosendaalseweg 485 (Drie Gasthuizen).
Niet-leden en/of belangstel-
lenden zijn van harte wel-
kom. Voor meer informatie 
en/of opgave (ook als u be-
langstelling heeft om na de 
zomerbridgedrive mee te 
doen aan de clubcompetitie:
Theo Smeltink, tel: 026-7024664
Email: theocootje@gmail.com

Na een intensief traject van brainstormen, uitzoeken en overleggen was het vrijdag 24 juni  eindelijk zover: in het bijzijn 
van genodigden en buurtbewoners opende de speeltuincommissie van Saksen Weimar Fase 3 op feestelijke wijze de speel-
voorziening in de wijk. En het mag gezegd worden: de in de Regiment Pioniers geplaatste speeltuin is echt fantastisch  
geworden! Mede dankzij de hulp van de Groene Treden, Kuiper Makelaardij, Strijbosch Thunissen Makelaars, buro philip 
van den hurk, Installatiebedrijf Boxum en Boerma interieurstyling & projectinrichting hebben de kinderen in de jonge wijk 
blijvend een fantastische plek om samen te spelen en zich te ontwikkelen.

Opening speeltuin in Saksen Weimar

Reloved wijk(t) uit
Reloved, de fotostudio van Elly Elshof die gevestigd was in 
de Beijer, is verhuisd. De komst van de RIBW naar het pand 
heeft de onderneemster genoodzaakt het pand (en de wijk) 
te verlaten. Dat betekent echter niet dat Reloved stopt. De 
onderneming is verhuisd naar de Bruningweg 23 in de wijk 
Het Broek. Een afspraak maken kan via nr. 06-20990018.

Elly wil bij deze iedereen 
bedanken voor de fi jne jaren 
en de steun de ze de afgelo-
pen periode heeft gehad.

Vakantie Koffi eKaffee
Zaterdag 23 juli is de laatste dag dat Het Koffi eKaffee vóór 
de vakantie open is. Het gaat een vrolijke en gezellige af-
sluiting worden. Iedereen mag zijn/haar favoriete vakantie-
artikel  meenemen. Daar wordt dan iets leuks mee gedaan...

De vakantieperiode van Het 
Koffi eKaffee is van 24 juli 
tot en met 21 augustus. Na 

de vakantie zal het Koffi eKaffee iedere dag geopend zijn. 
Exacte tijden en activiteiten worden in de volgende editie 
bekend gemaakt.

Let op: de inloop van de RIBW op donderdag (zie artikel 
hiernaast) gaat tijdens de vakantieperiode gewoon door.

Drie generaties bij kapsalon Briënne
Op de Geelgorslaan 8 in Monnikenhuizen bevindt zich een kapperszaak met een lange geschiedenis.       
Kapsalon Briënne is sinds 1954 een baken van rust en gezelligheid.

Het begon allemaal in 1952, toen Stien Wouters een kapsa-
lon opende in het pas gebouwde pand. Twee jaar later namen 
zakenman Kniest en Bep Brienne het over. Zij hadden al 
snel meerdere kapperszaken in de regio. In 1990 kon de zaak 
worden overgenomen. Yvette Vermaas, de huidige eigenaar, 
zag het als een nieuwe kans. ‘Ik werkte al enkele jaren als 
kapster voor een baas, toen het pand vrij kwam. Mijn vader 
vroeg me waarom ik niet iets voor mezelf begon. Omdat ik 
destijds nog maar 19 was, kreeg ik geen lening bij de bank. 
Mijn ouders hebben toen de zaak overgenomen. En drie 
jaar geleden nam ik het stokje over’. Moeder Annemieke 
van Zomeren werkt nog steeds in de zaak. Daarnaast werkt 
Yvette al ruim twintig jaar samen met kapsters Angelique 
en Sylvia. En ondertussen maakt de volgende generatie zijn 
opwachting, want ook dochter Cecil werkt mee in de zaak 
van haar moeder. ‘Het is niet altijd vanzelf gegaan, we heb-
ben ook onze goede en slechte tijden gekend’, vertelt Yvette. 
‘Maar daarin hebben we elkaar ook altijd gesteund en heb-
ben we ons er doorheen geslagen. Ik prijs me gelukkig dat ik 
met fi jne mensen samenwerk en ga iedere dag fl uitend naar 
de zaak. En met mijn moeder en dochter samenwerken gaat 

hartstikke goed.’
In de loop der der jaren is er het een en ander veranderd. ‘Vroeger wilde 
men het haar meer opgestoken hebben, wat chiquer. Dat vindt men nu 
ouderwets; tegenwoordig zijn de mensen daar wat makkelijker in en mag 
het wat losser zitten.’
De kapperszaak is dagelijks geopend, met uitzondering van de zondag. 
De klanten van Kapsalon Briënne komen niet alleen uit de wijk, maar uit 
de hele stad. De gunstige ligging van de zaak speelt daar ook een rol bij. 
Maar waar de mensen vooral op afkomen, is de gezelligheid.  ‘We zijn toch 
de buurtkapper, waar mensen ook komen voor het sociale contact. Een 
bezoek aan de kapper blijft een sociaal gebeuren. Dat was vroeger zo en 
nu nog steeds. En verder zijn we gewone mensen die willen dat de mensen 
blij zijn en dat ze daarna terugkeren.’ 
Gelet op de betaalbare prijzen die Yvette hanteert (slechts 15 euro voor een 
knipbeurt), zal dat laatste geen probleem zijn. 

• Angelique

• Yvette, moeder Annemieke en dochter Cecil

• Sylvia



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

Inzendingen voor 
Op De Hoogte 

uiterlijk 24 augustus 2016 
(verschijningsdatum 7 september 2016)

naar: 
redactie@geitenkampnet.nl

Ingezonden brieven en artikelen zijn welkom en vallen onder verantwoordelijk-

heid van de schrijver. De redactie behoudt zich het recht voor stukken te redige-

ren, 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 Saksen Weimar en verschijnt dit 
jaar 8 keer.

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

Advertentiebeheer: advertenties@geitenkampnet.nl

Financiëel beheer: Stichting Playground De Rommelkist en Gemeente 
Arnhem

Druk: DKZET Offsetrotatie Hapert; oplage: 4.200

Informatie en klachten bezorging: bezorgingodh@
geitenkampnet.nl

Redactie:  redactie@geitenkampnet.nl; 

Op De Hoogte wordt mogelijk gemaakt met financiële steun van het 
Bewonersoverleg.

Het        van uw wijk!

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

Een zomer vol vakantieactiviteiten op de Geitenkamp
Tijdens de zomervakantie vervallen de reguliere kinder- en jeugdactiviteiten. De kinderen hoeven zich echter niet te vervelen, want ook deze zomer hebben Sport-
bedrijf Arnhem, kinderwerk Rijnstad en playground de Rommelkist weer veel leuke activiteiten gepland. Een overzicht:

Maandag 25 juli

13.30-15.30 uur. Bootcamp
Vertrek vanaf Playground de Rommelkist. Stoer en sportief 
bezig zijn, voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. Entree € 1,00. 
Opgeven is verplicht; dit kan bij Playground de Rommel-
kist t/m vrijdag 22 juli. 

Woensdag 27 juli

13.30-15.30 uur Waterspelletjes
Playground de Rommelkist. Voor kinderen van 4 t/m 12 
jaar. Entree € 1,00. Opgeven is verplicht; dit kan bij Play-
ground de Rommelkist t/m vrijdag 22 juli. 
Bij slecht weer wordt er binnen bingo gespeeld.

Zaterdag 30 juli
13.30-15.30 uur Vossenjacht

Playground de Rommelkist. Voor kinderen van 4 t/m 12 
jaar. Entree € 1,00. Opgeven is verplicht; dit kan bij Play-
ground de Rommelkist t/m vrijdag 22 juli. 

Maandag 8 t/m vrijdag 12 augustus

Gezinsvakantie Geitenkamp
Evenals vorig jaar gaan een aantal gezinnen gezamenlijk op 
vakantie. Vertrek vanaf playground de Rommelkist. 
Opgeven voor deze activiteit is niet meer mogelijk.

Maandag 22 augustus

13.30-16.00 uur Survivaldag
Playground de Rommelkist. Voor kinderen van 8 t/m 12 
jaar. Entree € 1,00. Opgeven is verplicht; dit kan bij Play-
ground de Rommelkist t/m vrijdag 19 augustus. 

Woensdag 24 augustus

13.30-16.00 uur Cowboy & Indianendag
Playground de Rommelkist. Paardrijden, boogschieten, 
bierpulschijven en nog veel meer. Voor kinderen van 4 t/m 
12 jaar. Entree € 1,00. Opgeven is verplicht; dit kan bij 
Playground de Rommelkist t/m vrijdag 19 augustus. 

Vrijdag 26 augustus

14.00-16.30 uur Pannenkoekenfeest
Playground de Rommelkist. Spelletjes, sporten en natuurlijk 
pannenkoeken eten. Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. En-
tree € 1,00. Opgeven is verplicht; dit kan bij Playground de 
Rommelkist t/m vrijdag 19 augustus. 

Dinsdag 30 en woensdag 31 augustus, 
donderdag 1 september

10.30-16.00 uur Huttenbouwproject. 
Grasveld voor MFC De Wetering (Grensweg) € 5,00 per 
dag, 3 dagen € 10,00.  (Met Gelrepas € 2,00 per dag). Voor 
kinderen van 8 t/m 12 jaar. Kinderen uit de wijken Geiten-
kamp, Arnhemse Allee en Monnikenhuizen betalen € 2,00 
per dag, mits zij zich van te voren hebben opgegeven. Kin-
deren uit andere wijken hoeven zich niet op te geven. 
Opgeven kan bij Playground de Rommelkist t/m vrijdag 
19 augustus. 

Vrijdag 2 september
14.00 uur Roofvogelshow
Sportcentrum Valkenhuizen. Entree € 2,00  met paspoort,   
€ 3,00 zonder paspoort. Kinderen uit de wijken Geitenkamp, 
Arnhemse Allee en Monnikenhuizen betalen € 1,00 per dag, 
mits zij zich van te voren hebben opgegeven. De kinderen 
gaan onder begeleiding naar sportcentrum Valkenhuizen. 
Opgeven kan bij Playground de Rommelkist t/m vrijdag 
19 augustus. 



Donderdag 14 juli
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 15 juli
13.30 uur Grote bingo (SWOA) MFC De Wetering

Zaterdag 16 juli
10.15-12.15. Toonhoogte 80 (Kunst op de Bult) (De Beijer)
Repetitie van het koor Toonhoogte 80. 
Kom ook eens gezellig meezingen!

Vrijdag 22 juli
13.30 uur Dubbeltjesbingo (SWOA) MFC De Wetering

17.30-19.30 Eet en/of kook mee in het MFC (Activerings-
team). MFC De Wetering. Maaltijd voor wijkbewoners. Kos-
ten €3,00; kinderen t/m 12 jr (onder begeleiding)  €2,00. 
Opgeven vóór 20 juli 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 29 juli
13.30 uur Grote bingo (SWOA) MFC De Wetering

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 activiteiten
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

Cultuurmakelaar:
Lidwin van Grunsven : 06-23822240.

 lidwin.vangrunsven@kunstbedrijfarnhem.nl

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  

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)
25 juli t/m 29 augustus wegens vakantie gesloten

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

Maandag 
12.00-13.00 Open Eettafel (SWOA)
13.00-15.30 Biljarten (SWOA) De Duiventil, Konijnenweg 
14.00-16.00 Ontmoeting- en spelletjesmiddag (SWOA, 
Rijnstad). MFC De Wetering

Dinsdag
10.00-11.45 Zangkoor De Late Stem, repetitie. MFC De 
Wetering. Kosten € 9,00 per maand.
13.30 Rondje Geitenkamp (Activeringsteam). Wande-
ling door de wijk. Verzamelen bij MFC De Wetering. Gra-
tis. Alleen bij voldoende aanmeldingen.
19.00 Zaaien en oogsten met het GroenteGilde
Playground de Rommelkist, bij de moestuinbakken

Woensdag
12.00-13.00 Open Eettafel (SWOA) 

Donderdag
  9.00-12.00 Vrije inloop Met koffie, thee en...? (SWOA)
11.00-11.45 Wandelgroep (SWOA). Vertrek vanaf MFC 
De Wetering
12.45-16.15 Zomerbridgedrivee De Burcht, Drie Gast-
huizen, Rosendaalseweg 485, tel. 026-7024664; 

 theocootje@gmail.com;  
www.bridgeclub-arnhem-monnikenhuizen.nl
13.30-16.00 Sjoelen (SWOA) 
14.00-16.00 Vrije inloop (RIBW) De Beijer, Willem 
Beijerstraat 13

Vrijdag
12.00-13.00 Open Eettafel (SWOA) De Wetering

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

De in dit blok vermelde activiteiten zijn de activitei-
ten waarvan bekend is (onder voorbehoud) dat deze 
door blijven gaan. Bij het ter perse gaan van deze 
krant was helaas nog niet alles bekend.

Houd ook de website en facebookpagina van
Geitenkampnet in de gaten. 

De redactie is niet aansprakelijk voor fouten in dit 
overzicht.

In de vakantieperiode gaan niet alle reguliere activiteiten door. Dat 
betekent echter niet dat er niets meer te doen is. Zo zijn er voor de 
jeugd diverse activiteiten (zie pagina hiernaast), kun je nu ook op 
dinsdagavond bij het GroenteGilde in de moestuinen werken en is de 
Regionale Instelling Begeleid Wonen (RIBW) op donderdagmiddag 
een inloop gestart in de Beijer voor alle wijkbewoners. Over De Beijer 
is meer goed nieuws te melden: vanaf 22 augustus is De Beijer van 
maandag tot en met zaterdag geopend (de invulling hiervan wordt in 
de volgende editie nader toegelicht). 



De tatoeage van het marktplein
Als aan wijkbewoners de vraag gesteld wordt of ze ‘de tatoeage van het marktplein’  
kennen, zal dat bij veel mensen tot een ontkennend antwoord leiden. De eerste gedachte 
gaat vrijwel meteen uit naar Wesside tattoos, de onderneming die gevestigd is aan het 
marktplein, maar aan het transformatorhuisje tegenover de winkel wordt niet gedacht. 
Toch is het dit huisje, of beter gezegd, het uitbundig krullende hekwerk dat het metsel-
werk bekleedt, dat officiëel in de boeken vermeld staat als ‘De tatoeage’.

Het was ‘de nieuwste stap 
in de ontwikkeling van het 
ouderwetse trafo-huisje tot 
heus straatmeubilair’, zo 
meldde het NRC Handels-
blad op 19 augustus 1992. 

Aan een zestal kunstenaars, 
architecten en vormgevers 
werd in opdracht van de 
gemeente Arnhem en de 
toenmalige Provinciale Gel-
derse Energie Maatschappij 

(PGEM; later NUON) ge-
vraagd om trafo-huisjes als 
beeldende kunstobjecten te 
ontwerpen. Het ministerie 
van WVC financiëerde mee. 
De toen net afgestudeerde 
kunstenares Wilma Som-
mers (1960-2012) ontwierp 
het uitgevoerde kunstwerk. 
Aan het bakstenen huisje op 
het marktplein voegde zij 
hekken toe als een ‘tatoe-
age’ van ijzer.  Uitgaande 
van datgeen waar een elek-
triciteitshuisje voor dient 
(bescherming) kwam er een 
heel traditioneel Engels hek-
werk tot stand. Het hekwerk 
sluit aan op de diverse stijlen 
die in de wijk gebruikt zijn. 
Het is wellicht om die reden 
dat velen dachten dat het 
hekwerk er altijd al omheen 
gezeten heeft.

Een plek om thuis te komen
Sinds enkele weken heeft zorgorganisatie Di-rumah een participatie- en dagactivitei-
tencentrum geopend op de Schuttersbergweg 26. Di-rumah wil hiermee een plek bie-
den waar jongeren met een kwetsbaarheid zichzelf in rust kunnen ontwikkelen.

‘De Geitenkamp is een 
leuke plek om te werken. 
De mensen zijn vriendelijk 
en hebben veel voor elkaar 
over.’ Aan het woord is Bart 
Bruno, coördinator van het 
participatie- en dagactivitei-
tencentrum Di-rumah. 
De naam is het Maleisische 
woord voor thuis en verwijst 
naar de doelstelling van de 
organisatie: het bieden van 
een plek van waaruit men-
sen zich in vertrouwen ver-
der kunnen ontwikkelen. 

Kleinschaligheid, pragma-
tisch, samenwerkend en met 
oog voor ieder individu, dat 
zijn centrale begrippen in de 
werkwijze.
‘De jongeren die hier komen 
willen wat structuur in hun 
leven. Die bieden wij ze, op 
een laagdrempelige wijze. 
Ze kunnen hier hun creati-
viteit kwijt. Door te schil-
deren, door met houtbewer-
king aan de slag te gaan of 
met iets anders. Waar nodig 
helpen en begeleiden we ze.’ 
De begeleiding die Di-ru-
mah biedt, is gericht op zelf-
standigheid en zelfredzaam-
heid. ‘Wij gaan niet uit van 
kwetsbaarheid, maar spre-
ken mensen op hun kracht 

en talent aan. Het is voor 
ons veel interessanter om 
te zien welke mogelijkheden 
iemand heeft.’

De zorgorganisatie is ont-
staan naar aanleiding van 
ervaringen van jongeren en 
medewerkers dat aanwezig-
heid (er zijn), aandacht voor 
mensen en deskundigheid 
van personeel in verschil-
lende vormen van begelei-
ding ontbreekt. Zorg moet 
professioneel zijn en draaien 
om de mensen die er gebruik 
van maken.
Bart vertelt: ‘We willen jon-
geren stimuleren zichzelf 
te blijven ontwikkelen. Het 
doel is uiteindelijk partici-
patie, zorgen dat iemand 
weer mee doet en er toe 
doet. Opnieuw een doel ge-
ven. Wij willen helpen daar 
de eerste stappen in te on-
dernemen, zonder daar met-
een hele zware eisen aan te 
verbinden.’

De dagelijkse begeleiding in 
het dagbestedingscentrum  
is in handen van Pascal 
Brouwer. ‘In mijn werk wil 
ik iedere jongere leren ken-
nen. Ik neem de tijd om sa-
men met jongens wat te drin-

ken of gewoon in gesprek 
te gaan over interesses. 
De aanpak en het kleinscha-
lige van Di-rumah sluit aan 
bij mijn persoonlijke behoef-
ten. Ik doe mijn werk met 
plezier, probeer zo goed mo-
gelijk aansluiting te vinden 
en vooral aan te sluiten bij 
de wensen van de jongens. 
Ik geloof in de vooruitgang 
van iedere jongere, als je als 
hulpverlener maar betrok-
ken bent en durft te geloven. 
Vaak zijn jongeren zelf al in 
staat om veel te doen, maar 
hebben ze nog net een beetje 
hulp nodig bij een aantal za-
ken.’

Voor Bart is het een geluk-
kige samenloop van om-
standigheden dat Di-rumah 
in de Geitenkamp een dag-
bestedingscentrum heeft ge-
opend. ‘Eerder, in 1998, heb 
ik al in de Saksen-Weimar 
kazerne gewerkt. Daar was 
destijds een asielzoekers-
centrum. Vanuit die tijd ken 
ik de wijk nog. En ik ben blij 
met dit weerzien: het is nog 
steeds één van de mooiste 
wijken van de stad.’

Meer info:
www.di-rumah.nl

• Het transformatorhuisje met het fraaie hekwerk

Aan de slag met het Wijkactieplan
Begin dit jaar is het nieuwe Wijkactieplan (WAP) voor Geitenkamp/Monnikenhuizen 
vastgesteld. Voor dat nieuwe WAP is gestart met gesprekken met groepen kinderen, 
tieners en jongeren. De resultaten zijn meegenomen naar het wijkgesprek met bewo-
ners en professionals. Een werkgroep heeft in één sessie uit al deze ideeën en opmerkin-
gen een WAP geformuleerd van 9 actiepunten.

Vervolgens is het Bewo-
nersoverleg Geitenkamp/
Monnikenhuizen samen met 
bewoners en professionals 
aan de slag gegaan. Er is 
een keuze gemaakt om met 
een paar van de actiepunten 
een start te maken. Ze zijn 
begonnen met het instellen 
van tijdelijke werkgroepen, 
die bestaan uit bewoners, ie-
mand uit het bewonersover-
leg en een professional die 
samen een actiepunt hebben 
omgezet naar acties en acti-
viteiten. Niet te groots, niet 
te ingewikkeld, maar samen 
een begin maken.

Zo heeft zich bij het thema 
Leefbaarheid de werkgroep 
Bijzondere Bewoners aange-
sloten, waaruit Geitenkamp 

Samen Sterk  is ontstaan, die 
bewoners die ergens hulp bij 
nodig hebben willen koppe-
len aan bewoners die hulp 
willen bieden en daarmee 
mensen in de wijk meer met 
elkaar verbinden. (lees ook 
het artikel op pagina 2)

Vanuit het thema Werken en 
Ondernemen zijn de laatste 
tijd meerdere initiatieven 
genomen om het marktplein 
weer het kloppend hart van 
de wijk te maken.

Met Vreedzame Wijk en 
Opvoeding is een start ge-
maakt: op de basisscholen 
wordt gewerkt met Vreedza-
me School, dat zijn vervolg 
krijgt in de wijkactiviteiten. 
Er zijn informatiebijeen-

komsten en trainingen ge-
organiseerd en een bewo-
nerswerkgroep gaat plannen 
maken voor wijkactiviteiten.

Er moet nog veel gebeuren 
om alle thema’s in acties en 
activiteiten om te gaan zet-
ten. Daarbij zijn bewoners 
aan zet: om mee te denken, 
plannen te maken en waar 
mogelijk uit te voeren.

Wilt u meer weten over 
het Wijkactieplan, heeft u 
ideeën die aansluiten bij de 
actiepunten, vindt u het be-
langrijk en leuk om mee te 
doen, dan kunt hiervoor te-
recht bij Paul Nuiver, wijk-
opbouwwerker, te bereiken 
op 06-50233894 of 
p.nuiver@rijnstad.nl.

Zonne-energie nu ook voor huurwoningen dankzij Volkshuisvesting
De Arnhemse energiecoöperatie BuurtZon wil het gebruik van zonne-energie stimuleren. Om dit te bereiken gaan ze samenwerken  met woningcorporatie Volkshuisvesting. 
Deze stelt daken beschikbaar voor de plaatsing van 40.000 zonnepanelen.

Huurders kunnen gratis lid 
worden en besparen zo op 
hun energierekening. Als 
lid van de coöperatie mogen 
zij bovendien meebeslissen 
over de bestemming van 
de winst, bijvoorbeeld voor 
buurtverbetering. 
Volkshuisvesting Arnhem 
wil hiermee een bijdrage 
leveren aan de reductie 
van CO2-uitstoot, vertelt 
directeur Gerrit Breeman. 
‘Via BuurtZon kunnen we 
die milieudoelstelling rea-
liseren zonder dat we zelf 
hoeven te investeren. Voor 
onze huurders kan het lei-

den tot een aantrekkelijke 
lastenverlichting.’ De wo-
ningcorporatie stelt zijn 
daken beschikbaar voor het 
plaatsen van 40.000 zon-
nepanelen. Dit staat los van 
de vraag of de betreffende 
huurders meedoen. ‘Zo zul-
len de zonnepanelen netjes 
aaneensluiten, wat een be-
tere uitstraling geeft’, vindt 
Breeman.

Om te kunnen starten zijn 
minstens 2.000 leden nodig 
voor de energiecoöperatie. 
De werving hiervan loopt 
via BuurtZon. 

Alle Arnhemmers kunnen 
meedoen; lidmaatschap is 
gratis. Leden worden auto-
matisch klant van energie-
leverancier Budget Energie. 

‘Die overstap zal voor het 
merendeel van de huurders 
een lagere energierekening 
opleveren’, zegt Breeman. 
Het collectieve contract le-

vert een gemiddelde bespa-
ring van 150 euro per jaar.

BuurtZon financiert de in-
vestering in zonnepanelen 
via een lening en krijgt een 
belastingkorting bij een 
deelname van minstens 
2.000 leden. De energie van 
de zonnepanelen wordt gele-
verd aan het energiebedrijf, 
die daarvoor een vergoeding 
betaalt. Met de overheids-
bijdrage via belastingkor-
ting en de vergoeding voor 
de zonne-energie betaalt 
BuurtZon de lening af. Zo 
blijven de kosten laag.

Ook mensen zonder panelen 
op hun daken, bijvoorbeeld 
bewoners van appartemen-
ten, kunnen lid worden van 
BuurtZon. Na aftrek van alle 
kosten verwacht de energie-
coöperatie een jaarlijkse op-
brengst van 60 euro per lid 
per jaar. Ieder jaar besluiten 
de leden per wijk waaraan 
dit geld wordt besteed. Dat 
kan een winstuitkering zijn 
maar ook een investering in 
de wijk, zoals een speeltuin 
of meer groen.

Meer info?
www.buurtzonarnhem.nl

• Pascal Brouwer (l) en Bart Bruno tussen de schilderijen



Eerste Sportwijs Arnhemse Spelen op Valkenhuizen
Op vrijdag 3 juni vond de 
eerste editie van de Sportwijs 
Arnhemse Spelen plaats, 
georganiseerd door Sport-
bedrijf Arnhem. Ruim 800 
kinderen van vier Arnhem-
se basisscholen maakten 
kennis met ultimate frisbee, 

beachtennis, freerunning, 
korfbal en beeball. Sport-
verenigingen verzorgden 
de clinics ondersteund door 
studenten vanuit het ROC 
A12. Het was een dag die 
spetterend geopend werd, 
met een warming up, door 

DansJeFit, waarna alle leer-
lingen verdeeld werden over 
de vijf sporten. Oud topten-
nisser en jeugdambassadeur 
Jacco Eltingh was de hele 
dag aanwezig en zeer actief 
betrokken bij het tennis/
beachtennis. 

Zorgverzekeraar Menzis 
liet alle deelnemers in een 
speciaal bedrukt shirt op de 
sportdag verschijnen. 

Via Sportwijs kunnen kin-
deren, als ze een sport leuk 
vinden, kennis maken met 
die sport. Ze krijgen een 
boekje mee waarin uitleg te 
vinden is over de verschil-
lende sporten. Hierin staat 
ook waar de betreffende 
sport wordt aangeboden.
De ambitie is om twee keer 
per jaar Arnhemse Spelen 
te organiseren. In het najaar, 
op 14, 16 en 17 november, 
staan er een aantal binnen-
sporten op het programma. 
Kinderen kunnen zo met 
een enorme diversiteit aan 
sporten kennis maken. De 
Sportwijs Arnhemse Spelen 
zijn mede mogelijk gemaakt 
door de KNLTB, ROC A12, 
sportverenigingen, Unicef 
en Menzis.• Iedereen deed enthousiast mee met de warming-up

Foto’s Ferrari
Tijdens de doorkomst van de Giro d’Italie konden men-
sen zich tegen betaling laten fotograferen in een rode 
Ferrari. Bewoners die dit gedaan hebben kunnen hun 
foto komen ophalen bij playground de Rommelkist. 
Ze liggen klaar in het beheerdershok.

Wisseling van de wacht

‘Ik ben Renske Luijmes en de nieuwe kinderwerker voor de 
Geitenkamp vanuit stichting Rijnstad. Niet helemaal nieuw, 
want ik ben al eerder actief geweest in de Geitenkamp, dus 
misschien kent u me nog wel! 
Vanuit MFC de Bonte Wetering zal ik de werkzaamheden 
van Muriël Winter overnemen. Zij heeft op 23 juni afscheid 
genomen, om dichter bij huis te kunnen gaan werken.
Aan mij nu de eer om de activiteiten die er zijn voort te zetten 
en ook veel leuke, nieuwe dingen samen met de kinderen en 
andere buurtbewoners te organiseren. Ik werk op dinsdag, 
woensdag en donderdag. Op die dagen zijn er een aantal 
activiteiten voor kinderen van 4-12 jaar, maar zijn kinderen, 
ouders ook welkom om met vragen en ideeën te komen.
Fijn om hier weer terug te zijn en tot ziens deze zomer!’

‘Wat doen we met de hond?’
Iedereen kijkt er naar uit: de zomervakantie. Maar niet voor iedereen verloopt deze periode even rustig. 
Zeker niet als je een huisdier hebt. Omdat Erna van Wallene van Hondadvies betrokken is met honden, wil 
zij de lezers met een hond graag wat tips meegeven.

Regelmatig krijg ik vragen 
van mensen die hun hond 
mee willen nemen op vakan-
tie. En ik juich dat toe, want 
er zijn nogal wat dingen om 
rekening mee te houden.

Wanneer u uw hond wilt 
meenemen op vakantie 
vraag u dan af wat fijn is 
voor de hond. Niet iedere 
hond kan even gemakkelijk 
met andere honden, mensen 
of kinderen overweg. Is een 
volgepakt vakantiepark dan 
wel zo’n goed idee?

Wat zijn uw eigen plannen 
tijdens uw vakantie? En.. 
waar blijft de hond dan? 
Een nieuwe plek dient door 
een hond weer onderzocht 
en verkend te worden. Het 
kan een paar dagen duren 
voor een hond zich weer vei-
lig en vertrouwd voelt. 

Mijn advies is om op een 
nieuwe plek de hond zeker 
twee dagen de tijd te geven 
om in uw veilige nabijheid te 
kunnen wennen: dus niet te-
veel ondernemen en de hond 
niet alleen laten. 

Vervoer
U kunt uw hond op verschil-
lende manieren vervoeren 
in de auto. Een hond los 
meenemen in de auto is niet 
veilig. We hebben voor men-
sen immers niet voor niets 
de gordelplicht. Dit is voor 
de veiligheid en dat is voor 
uw hond niet anders.
Gewone draadkooien die in 
huis gebruikt worden zijn 
ongeschikt om uw hond mee 
te vervoeren in de auto. 
Een autobench is veilig om-
dat deze speciaal gevormde 
spijlen heeft, die niet makke-
lijk verbuigen.

Een autotuig heeft een gro-
te lus waar de autogordel 
doorheen gaat. Uw hond zit 
dan op de achterbank vast 
en toch met voldoende be-
wegingsruimte om te gaan 
zitten of liggen.

Temperatuur
Honden kunnen heel slecht 
tegen warmte. Ze kunnen 
hun lichaamswarmte veel 
minder goed kwijt dan men-
sen. Mensen transpireren 
over hun hele lijf, honden 
alleen maar door te hijgen 
en een klein beetje via hun 
voetzolen. Een hond kan in 
een warme tent of auto, ook 
wanneer er een raam open 
staat, al binnen een paar mi-
nuten oververhit raken. Een 
hond die oververhit raakt 
gaat veel hijgen, kwijlen 
en krijgt braakneigingen. 
Hij wordt sloom en wil niet 
meer mee. Daarna worden 
de slijmvliezen bleek.

Neem altijd voldoende water 
mee voor uw hond. Dit water 
mag niet te koud zijn. Geef 
uw hond regelmatig wat te 
drinken. Als u oververhit-
ting vermoedt, zoek dan zo 
snel mogelijk gras, water 
of een modderpoel op om 
de voetzolen te koelen. Leg 
nooit een natte handdoek 
over de hond, leg hem niet 
op de warme straat en laat 
hem niet zwemmen. Scha-
duw, koelte en zo snel mo-
gelijk naar een dierenarts. 
 
De voetzolen van uw hond 
verbranden snel op heet 
asfalt. Dit is erg pijnlijk en 
moeilijk te genezen. Voel af 
en toe met uw eigen voetzool 
aan de straat en als het te 
warm aanvoelt is het ook te 
warm voor uw hond. 

EHBO
Een goede EHBO-kit is zeer 
aan te raden. Zoek voor ver-
trek of direct na aankomst 
het telefoonnummer op van 
een dierenarts dicht bij uw 
accommodatie. 
Vraag bij uw reisverzeke-
ring na of uw hond ook is 
meeverzekerd. Ook uw hond 
kan ziek worden. 

Buitenland
Voor reizen met uw hond 
naar het buitenland moet uw 
hond aan diverse verplich-
tingen voldoen. Hij moet 
gechipt zijn en de juiste vac-
cinaties hebben voor het be-
treffende land. Dit moet al-
lemaal vermeld staan in een 
dierenpaspoort wat u na-
tuurlijk bij u moet hebben.
Een rabiësenting is vrijwel 
overal verplicht en moet mi-
nimaal 3 tot 4 weken voor 
de datum dat u vertrekt ge-
geven zijn. Sommige landen 
hebben wettelijke bepalin-
gen voor bepaalde rassen, 
vaccinaties, muilkorf enz. 

Wanneer u niet aan deze re-
gels voldoet, dan kan het ge-
beuren dat uw hond bij een 
controle in beslag worden 
genomen omdat u zich niet 
aan de wet heeft gehouden. 
Dan wordt het een hele (en 
vaak dure) toer om uw hond 
weer terug te krijgen.

Laat dit alles u er niet van 
weerhouden om uw hond 
lekker mee te nemen op va-
kantie.
Veel plezier!

Erna van Wallene

Meer informatie en vragen:
www.hondadvies.nl
06-15942625
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Buren ontmoeten elkaar op Bankjesdag
‘Kom naar ons bankje, op zondag 5 juni tussen 2 en 5 op de stoep bij Nelson en   
Agnes’. Dit stond op de uitnodiging die Nelson Adjei Agyemang en Agnes Kuiper 
aan 20 naaste buren uitreikten. 

Het idee ontstond nadat zij hadden gehoord 
van het Bankjescollectief. Dit landelijke 
initiatief moedigt buurtbewoners aan om op 
zonnige dagen een bankje buiten te zetten.

‘Bij ons in de straat komen er regelmatig 
nieuwe bewoners en het valt ons op dat we 
de meesten niet kennen. En wij willen toch 
graag contact hebben met onze buren.’, 
vertelt Agnes. ‘Gelukkig was het 5 juni uit-
stekend weer om buiten te zitten en hebben 
wij ons bankje en wat tuinstoelen voor ons 
huis gezet. Tevens hadden we koffie, thee, 

frisdrank, en wat lekkers voor iedereen. We 
hebben met 11 mensen op de stoep gezeten 
en veel gekletst en spelletjes gedaan. 
Overbuurvrouw Maudie Smith van Koffie-
salon Scala bood ons spontaan soep aan; 
heerlijk! Het was een geslaagde middag en 
we gaan het deze zomer nog herhalen.’

Agnes zou het leuk vinden als meerdere 
wijkbewoners ook met hun buren een Bank-
jesdag gaan houden. Wie tips of ondersteu-
ning wil bij het organiseren hiervan, kan con-
tact opnemen: agneskuiper1953@chello.nl 

Happy Spirit bedankt wijkbewoners voor geslaagd jaarfeest

Een jonge wijkbewoonster 
overhandigt Jochem An-
thonijsz van Happy Spirit 
een tekening. Zij was een 
van de velen die op 11 juni 
samen met de ondernemer 
het éénjarig bestaan van de 
spirituele edelstenen winkel 
vierde.  Hapjes, drankjes en 
een goede live band brach-
ten de stemming er in. Ook 
de barbecue na afloop was 
reuze gezellig. Happy Spirit 
bedankt jong en oud voor 
een geslaagd jaarfeest.

Zomerfeest Geitenkamp
Het Zomerfeest Geitenkamp, dat traditioneel de eerste zaterdag van de maand juni ge-
houden wordt, kende ook dit jaar weer een geslaagde editie. In tegenstelling tot voor-
gaande jaren waren er dit keer geen kraampjes te vinden in de Druckerstraat of op het 
marktplein. De braderie was daardoor kleiner van opzet, maar het stralend mooie weer 
zorgde  al snel voor een gemoedelijke sfeer. En er was meer: de mini-kermis trok veel 
belangstelling van de jeugd en rondom de muziekpodia genoten de braderiebezoe-
kers van de vocale kunsten van de aanwezige artiesten. Voor allen een geslaagde dag! 
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