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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                                        

Wil je jouw tekst in 

Op De Hoogte?

Neem dan contact op met de redactie

redactie@geitenkampnet.nl

Wijkkrant voor Geitenkamp, (Nieuw-)Monnikenhuizen, Arnhemse Allee en Saksen-Weimar
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Gemeente
wil van 
wijken
weten

De gemeente komt de wijk in. Dat is in essentie de strekking van het plan Van Wijken Weten. De titel van dit plan is bewust gekozen. Wethouder Leisink hierover: 
‘Wij moeten ons als gemeente meer rekenschap geven van wat er in wijken gebeurt, maar wij moeten ook  als gemeente weten wanneer we moeten wijken’.

Het plan van de gemeente 
beoogt ertoe bij te dragen 
dat er meer wijkgerichter 
gewerkt gaan worden. 
Gemeenteambtenaren zitten 
niet meer op het stadhuis, 
maar werken vanuit de wijk.
In ieder gebied (de 24 wijken 
van Arnhem zijn onderge-
bracht in acht gebiedsdelen) 
komt een wijkteam leefom-
geving. Dit team gaat zich 
bezighouden met hoe een 
wijk is ingericht en welke 
voorzieningen er aanwezig 
zijn. Ze moeten zo goed mo-
gelijk tegemoet gaan komen 
aan de wensen en behoeften 
van bewoners. Na intensief 
overleg met hen gaan zij 
beslissen over de besteding 
van het beschikbare wijk-
budget.

Een belangrijk doel van de 
wijkteams is het bevorderen 
van de participatie van bur-
gers. Het streven is dat be-
woners waar mogelijk zelf 
bepaalde taken in de wijk 
gaan uitvoeren. Daarnaast 
gaat er gekeken worden 
naar mogelijke nieuwe vor-
men van wijkoverleg tussen 
en met de inwoners van de 
wijk. Het moet makkelijker 
worden voor bewoners om 
initiatieven uit te voeren, 
doordat ze rechtstreeks met 
de gemeente kunnen over-
leggen. Hierbij worden de 
door het Bewonersoverleg 
opgestelde Wijkactieplan-
nen niet uit het oog verloren. 
Het streven is om zoveel mo-
gelijk mensen bij plannen en 
beslissingen te betrekken.

De verwachting is dat het 
plan kostenbesparend werkt. 
Iedere wijk heeft immers 
andere wensen met betrek-
king tot de leefomgeving. 
Door heel gericht te kijken 
en luisteren naar wat in een 
wijk nodig is en waar be-
hoefte aan is, kunnen onno-
dige kosten worden voorko-
men. 

Van Wijken Weten is voor een 
deel - het zal niemand ver-
bazen in deze tijd - een be-
zuinigingsmaatregel, maar
voor een groter deel vooral 
bedoeld om burger en over-
heid dichter bij elkaar te 
brengen, het vertrouwen in 
de gemeente te vergroten en 
het werk van de gemeente 
effi ciënter te maken. 

Wat betekent het concreet?
In oktober beginnen de wijk-
teams leefomgeving aan hun 
taak. Daarmee komt ook een 
einde aan de functie van de 
wijkregisseur. 
Voor de Geitenkamp bete-
kent dit dat er afscheid geno-
men is van Carla Butzelaar, 
die sinds 2012 deze functie 
bekleedde. De taken die zij 
had worden overgenomen 
door het wijkteam leefom-
geving. 
Een andere, in de regionale 
pers niet onbesproken ge-
bleven maatregel, is het op 
termijn verdwijnen van de 
opbouwwerkers en partici-
patiewerkers van Rijnstad. 
De taken die zij uitvoeren 
worden ook overgenomen 
door het team leefomgeving.

De plannen van de gemeente 
roepen bij vrijwilligers en 
andere wijkbewoners veel 
vragen op. ‘Nu weten we bij 
wie we moeten zijn als we 
een vraag hebben en wie we 
kunnen aanspreken als we 
hulp nodig hebben. Dat gaat 
straks veranderen’, aldus 
een vrijwilliger. ‘Het is ook 
frustrerend’, reageert een 
ander, ‘jarenlang krijg je te 
horen dat je in een ‘netwerk’ 
moet investeren; dan doe je 
dat, gooit de gemeente ver-
volgens het gehele netwerk 
overboord. Dan moet je dus 
weer helemaal van voren af 
aan beginnen.’

De gemeente is op de hoogte 
van de onrust, maar denkt 
dat het uiteindelijk allemaal 
wel goed gaat komen.
Via haar website laat ge-
meente Arnhem weten: ‘Ver-
anderde opvattingen over 
burgerparticipatie leiden
tot een andere verhouding 
en verdeling van verant-
woordelijkheden tussen de
overheid en de burger. De 
overheid moet loslaten en 
vertrouwen geven aan de 
burgers; dit vraagt om een 
forse cultuuromslag op de 
eerste plaats bij de gemeen-
te, maar ook bij burgers, be-
drijven en instellingen.’

Lees ook het artikel verderop in deze krant:

Carla Butzelaar, wijkregisseur tússen de bewoners



Bedankt voor de fijne momenten

We zien elkaar weer bij

Ineke’s KoffieKaffee
dinsdag 10.00-14.00 uur

De Beijer
Willem Beijerstraat 13

Schoolgebouw Ds. Bechtlaan verkocht

Strijbosch Thunnissen Bedrijfsmakelaars heeft in het kader van de door de gemeente
Arnhem verstrekte opdracht tot verkoop van haar maatschappelijk vastgoed het 
schoolgebouw aan de Ds. Bechtlaan 1 te Arnhem verkocht.

De locatie, met een perceeloppervlakte van ca. 5.600 m², is verkocht aan Ter Steege Bouw 
Vastgoed. Eind juli werd de koopovereenkomst ondertekend door wethouder Elfrink en de 
heer Ter Steege. Het schoolgebouw, dat omstreeks 1950 werd gebouwd,  wordt gesloopt om 
plaats te maken voor een twaalftal eensgezinswoningen. De bouw start vanaf eind 2017.
De verkoop van de school betekent het einde voor het door het Bewonersoverleg onder-
steunde projectplan Nectar.  Er zou volgens dit plan onder andere een eetcafe met theetuin 
en een versmarkt komen. 

Aan de slag bij Enjoy & Learn
De vakantie is weer voorbij en dat betekent dat er een hele 
nieuwe lichting leerlingen aan de slag gaat bij restaurant  
Enjoy &Learn op de Geitenkamp 45.

Door de werkomgeving aan te passen aan de leerlingen 
(tegenovergesteld aan de 
werkwijze in de reguliere 
horeca), is deze praktijkplek 
erg gewild onder jongeren 
die iets in de horeca willen 
gaan doen. Er is zelfs zo-
veel interesse, dat Enjoy & 
Learn vanaf half september 
doordeweeks ook de lunch 
gaat verzorgen in restaurant 
Nieuw-Schoonoord in Velp!  

 
Nog maar een half jaar geleden is het gezellige restaurantje 
op de Geitenkamp geopend en met succes! Elke vrijdag-
avond zit het gezellig vol, mede omdat er dan een vers ge-
kookt 3-gangen diner te verkrijgen is voor slechts €7,50! 
En heeft u een Gelre-pas, dan kost het slechts €5,-!

Enjoy & Learn heeft ook de lekkerste spare-ribs uit de regio. 
Proeft u ze zelf maar eens! Ook mogelijk als afhaal-maal-
tijd, bijvoorbeeld voor de luie zondagmiddag.
Kom snel kennismaken met de nieuwe keukenbrigade van 
Enjoy & Learn!

Reünie bewoners

• De initiatiefnemers van de reünie: (v.l.n.r.) Joop Eulink, Appie Zweers, Geert Gudde, Kees Jansen en Alex Peters

noodwoningen

We hebben er al eerder over bericht (Op de Hoogte, april 2016): van 1946 tot 1969 hebben op de Geitenkamp noodwoningen 
gestaan. Vijf (jeugd)vrienden uit die tijd (Joop Eulink, Geert Gudde, Kees Jansen, Alex Peters en Appie Zweers) hebben 
dit voorjaar de handen ineengeslagen en besloten een reünie van voormalige bewoners te organiseren. De voorbereidingen 
voor deze reünie zijn inmiddels in volle gang. Ruim 100 mensen hebben zich al aangemeld voor de feestelijke hereniging 
met hun (vroegere) wijkgenoten. De reünisten komen niet alleen uit de Geitenkamp. ‘Er gaat zelfs een mevrouw komen die 
nu in Rotterdam woont’, aldus mede-initiatiefnemer Joop Eulink. De reünie vindt plaats op 8 oktober 2016 van 18.00 tot 
23.00 uur in De Duiventil, Konijnenweg 18a. Geïnteresseerden voor de reünie kunnen zich nog steeds aanmelden bij Kees 
Jansen, 06-14507953. Voorwaarde is wel dat je in één van de noodwoningen gewoond hebt.

8-10-2016

Expositie Gespot in MFC geopend
De opening van de foto-expositie Gespot, die 10 juli in MFC De Wetering plaatsvond, 
trok veel belangstelling. Niet alleen vanuit de wijk, maar ook van ver daarbuiten      
kwamen bezoekers om het werk van Riënne Wopereis te bewonderen. 

Tien wijkbewoners, elk met 
hun eigen verhaal, gefoto-
grafeerd op een voor hen 
bijzondere locatie. Dat is in 
één zin de opzet van de foto-
expositie Gespot. Riënne 
Wopereis maakte de foto’s 
die tijdens de openingsuren 
van het MFC in de grote hal 
te bekijken zijn.

Van de 7-jarige Dileyma tot 
de 86-jarige mevrouw Smit 
Bosman, die op haar gelief-
de bankje zit, van de 16-ja-
rige Bryan tot de 80-jarige 
meneer van den Eijssel, die 
het tijdperk van de tram naar 
boven haalde: allen brach-
ten ze bijzondere verhalen 
mee. John gaat terug naar de 
boom waar hij de eerste kus 
van zijn grote liefde kreeg, 
Mark toont de plek die hem 
bij aankomst op de Geiten-
kamp het thuisgevoel gaf en 
Lyda neemt ons mee naar 
de Grenspost, waar zij haar 
ontwikkeling doorgemaakt 
heeft.

‘Riënne is een geweldig per-
soon om mee samen te wer-
ken’, aldus Lyda. ‘Ze is heel 
rustig, neemt de tijd en rafelt 
niets af. Ze luistert écht en 
geeft je al snel een gemakke-
lijk gevoel’.  Ook Mark hield 
een positief gevoel over aan 
de samenwerking. ‘Eigen-
lijk wilde ik niet op de foto 
gezet worden, maar Riënne 
heeft me met haar enthou-
siasme weten te overtuigen. 
En langzaam wist ze me over 
te halen om steeds iets meer 
te doen dan ik aanvankelijk 
wilde en iedere keer een 
grens te verleggen, zonder 
dat ik het als dwingend heb 
ervaren’. 

Alle gefotografeerde wijk-
bewoners kregen tijdens de 
opening een afbeelding van 
hun eigen foto mee. Maar 
voor dhr. van den Eijssel was 
er wel een heel bijzonder ge-
schenk: naar aanleiding van 
een artikel in De Gelderlan-
der over de expositie - waar-

in ook het verhaal van dhr. 
van  den Eijssel werd aange-
haald - verscheen er tijdens 
de opening van de expositie 
een oudere vrouw uit Ren-
kum die de man nog kende 
uit vroegere tijden. Een 
vreugdevolle ontmoeting 
was het gevolg en uiteinde-
lijk verlieten de twee samen 
de expositie. Sindsdien heb-
ben zij weer regelmatig con-
tact met elkaar. 

‘Het is leuk om te zien 
wat dit allemaal teweeg 
brengt’, vertelt Riënne,
‘iedereen was ook zeer blij 
met het uiteindelijke resul-
taat’. De vraag of er een 
vervolg komt ligt dan ook 
voor de hand, maar kan op 
dit moment nog niet worden 
beantwoord. ‘De wil is er, 
zowel bij mij als bij de wijk-
bewoners’, aldus Riënne, 
‘we gaan er binnenkort over 
in gesprek.’

Het zou wel heel mooi zijn...

• Riënne Wopereis (l) en Marjon Bussink (op de rug bezien) openen de expositie



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
We zijn te volgen op Facebook

Een bruisende week in De Beijer
De vloer is in de was gezet, de verbouwingen zijn bijna afgerond en het interieur gaat anders ingedeeld worden.          
Er is volop activiteit in De Beijer. En zeker nu de deuren zes dagen per week open staan.

De samenwerking met de 
RIBW heeft de activiteiten 
in het pand aan de Willem 
Beijerstraat een nieuwe im-
puls gegeven. Sinds begin 
september is er elke dag (be-
halve zondag) wat te beleven 
in De Beijer. Het past in de 
doelstelling van de samen-
werkingspartners. Zij wil-
len met De Beijer een plek 
bieden waar ruimte is voor 
gezelligheid en activiteit.

Op de maandagochtend van 
11.00 tot 12.00 uur is Syne 
Fonk van EcoVrede aanwe-
zig om brood uit te delen. 
Mensen met weinig geld 
kunnen dan op vertoon van 
de Gelrepas een broodpak-
ket ophalen. Kosteloos, al 
wordt er wel een vrijwillige 
tegenprestatie gevraagd. 
Wat je hiervoor terugdoet, 
mag je helemaal zelf weten.

De maandagmiddag wordt 
ingevuld door Vitale Ver-
bindingen. Van 13.00 tot 
16.00 uur houden zij inloop 
in combinatie met een acti-
viteit (zoals iedere maand 
De Stamtafel) of een voor-
lichting (26 september: Om-
gaan met depressie). Deze 
middagen worden verzorgd 
door Janite Brands en Mark 
Ormel.

Dinsdag is er van 10.00 tot 
14.00 uur Ineke’s Koffi e-
Kaffee. Ineke Visscher, de 
voormalige eigenaar van 
Boekhandel de Poort staat 

met een kopje koffi e of thee 
gereed om wijkgenoten te 
helpen - waar mogelijk - met 
vragen die op het internet te 
vinden zijn. 
Wie creatief bezig wil zijn, 
kan op dinsdagavond vanaf 
19.30 uur bij de Crea club 
terecht. Er wordt een bij-
drage gevraagd i.v.m. mate-
riaalkosten.

De woensdagmiddag is voor 
de kinderen. Van 14.00 tot 
17.00 uur wordt er geknut-
seld, een kinderbingo ge-
houden of een fi lm bekeken. 
Vanaf 16.00 uur zijn er lek-
kere pannenkoeken te eten 
voor slechts €1,00 per stuk.

Op donderdagmiddag van 
14.00 tot 16.00 uur verzorgt 
de RIBW Veluwe Vallei de 
inloop. Een kopje koffi e of 
thee, even bijkletsen, een 
boekje lezen, sjoelen: het 
kan allemaal op deze mid-
dag.

Om de twee weken is er bo-
vendien op donderdagavond 
om 19.30 uur een leuke, 
spannende of ontroerende 
fi lm te zien. Deze wordt 
voorafgegaan door een lek-
kere maaltijd, waarvoor wel 
eerst ingeschreven moet 
worden. De maaltijd begint 
om 18.30 uur. (meer infor-
matie op de agendapagina).

De vrijdag en zaterdag ten-
slotte worden als vanouds 
door de dames van het Kof-
fi eKaffee verzorgd. Van 
10.00 tot 14.00 uur kun je  
terecht om een stukje gezel-
ligheid te proeven en je te la-
ven aan de ontspannen sfeer

Naast deze openbare activi-
teiten, opent fyschiothera-
pie Locus begin oktober op 
twee dagdelen haar praktijk.
Iedere woensdagavond en 
vrijdagmiddag kan er op 
afspraak een behandeling 
plaatsvinden.

Meer informatie:
hetkoffi ekaffee@gmail.com

Wie is wie?
Er zijn verschillende organisaties actief in De Beijer. 
Maar wie doet nu eigenlijk wat, en vooral: waarom?

Sinds april dit jaar is de RIBW de hoofdhuurder van 
De Beijer. De Regionale Instelling Begeleid Wonen 
(RIBW) Arnhem & Veluwe Vallei biedt specialistische 
begeleiding bij wonen, werken en leven aan volwassenen 
en jongeren vanaf 11 jaar met een psychiatrische aandoe-
ning of ernstige psychosociale problemen, zodat ze kun-
nen meedoen in de samenleving. Er wordt samen gewerkt 
aan duurzaam herstel, waarin de kracht en de regie van 
de cliënt leidend is. Met het betrekken van De Beijer wil 
de RIBW cliënten én wijkbewoners een plek bieden waar 
zij gezamenlijk met elkaar kunnen optrekken.
meer info: 
www.ribwavv.nl

Het Koffi eKaffee, sinds de zomer onderdeel van Stichting 
Kunst op de Bult, is de grote motor van de activiteiten in 
de Beijer. Het kernteam, bestaande uit Annet Tomasini, 
Carla Taal, Dieneke Heinen, Ineke Visscher en Monique 
Lussing organiseert al enkele jaren inloopmiddagen, boe-
kenmarkten, fi lmavonden, repair café’s en andere leuke
activiteiten. Zij willen vooral een ruimte bieden aan crea-
tieve, ondernemende en gezellige mensen uit de wijk die 
activiteiten voor anderen willen organiseren. 
meer info: 
www.kunstopdebult.nl

Vitale Verbindingen is een organisatie van ervarings-
deskundigen en ervaringswerkers. Zij zetten zich in voor 
buurtgenoten die met (psychiatrische) hulpverlening te 
maken hebben of hebben gehad. Zij doen dit door indivi-
duele begeleiding te bieden, activiteiten te organiseren (of 
daarbij te ondersteunen) en het geven van voorlichting.
Vitale Verbindingen is al enige tijd actief in de Geiten-
kamp (door wijkbewoners individueel te begeleiden) én in 
de Beijer (met het organiseren van De Stamtafel).
meer info: 
www.vitaleverbindingen.nl

Ecovrede is nieuw in De Beijer. De uitgangspunten van 
de stichting zijn de rechten van de mens en de samenwer-
king met de natuur.. Zij willen de particiatiemaatschappij
bevorderen door actief burgerinitiatieven mogelijk te 
maken. De naam EcoVrede is een samentrekking van de 
woorden Ecologie en Vrede.
De stichting richt zich met name op mensen met een laag 
inkomen. Op maandagochtend verzorgt Syne Fonk een 
broodvoorziening in de Beijer. 
meer info: 
www.ecovrede.nl

• De plek waar het allemaal gebeurt. De ruimte gaat nog heringericht worden

De ‘R’ zit weer in de maand
Hij is er weer:

Onze kampioensRrrrookworst

Oktoberaanbieding
Iedere zondag van 11.00 tot 13.00 uur

Koffi e voor €1,25
Da’s niet verkeerd!

Kunstenaar Rob Voerman maakt beeld voor Monnikenhuizen
In samenwerking met kunstenaar Rob Voerman, Kunstbedrijf Arnhem, woningcorporatie Portaal en Bewoners 
commissie Monnikenhuizen zal er aan de Geelgorslaan een beeld worden geplaatst. Het werk herinnert o.a. aan 
diegenen die een stempel op de wijk hebben gedrukt, zoals de  Granadiers, die gelegerd waren in de kazerne en ook 
de vele ambtenaren die van het begin af aan de wijk bewoonden.

Op dit moment is Rob Voer-
man hard aan het bouwen 
zodat het beeld geplaatst 
kan worden in oktober. Rob 
heeft inspiratie opgedaan 
tijdens een kunstworkshop 
op Basisschool de Boomhut
met groep 8 en tijdens twee 
bijeenkomsten met de bewo-
nersgroep Monnikenhuizen.  
Het werk zal door slechts 
één persoon tegelijk kunnen 
worden betreden, zodat het 
geen hangplek kan worden. 

Voerman ( foto boven) is ca. 
18 jaar werkzaam als beel-
dend kunstenaar. Hij werkt 
in verschillende media, 
zoals installaties, beelden, 
grafi ek, schilderkunst en re-

centelijk fotografi e. Van hele 
grote installaties van glas, 
hout, karton en plexiglas die 
te betreden zijn, tot aqua-
rellen en kleine etsen. Van 
grote opdrachten in de pu-
blieke ruimte, tot tijdelijke 
projecten op specifi eke loca-
ties. Zijn werk is internatio-
naal en nationaal veelvuldig 
tentoongesteld en aange-
kocht door vele toonaange-
vende collecties waaronder 
het MoMA in New York, 

UCLA Hammer Museum in 
Los Angeles en de Generali 
Foundation in Wenen.

Op 29 oktober om 12.00 
uur wordt het beeld tijdens 
een feestelijke opening op 
de Geelgorslaan onthuld. 
Iedereen is van harte wel-
kom om dit bij te wonen 
en onder het genot van een 
hapje en een drankje te vie-
ren dat Monnikenhuizen een 
stuk kunst rijker is.



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

Wekelijkse wijkacti viteiten

Inzendingen voor 
Op De Hoogte 

uiterlijk 12 oktober 2016 
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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

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, Roosen-
daalseweg 505
10.45-11.45 Tai Chi (Budosport) Opstandingskerk, Roosen-
daalseweg 505
11.00-12.00 Broodvoorziening (EcoVrede) De Beijer, Wil-
lem Beijerstraat 13. 
12.00-13.00 Open Eettafel (SWOA)
13.00-13.30 Computerinloop (SeniorWeb) MFC De Wete-
ring. Voor hulp bij technische problemen
13.00-16.00 Vitale inloop (Vitale Verbindingen) De Beijer.
Ontmoeting en informatieve bijeenkomst
13.00-15.30 Biljarten (SWOA) De Duiventil, Konijnenweg
14.00-15.00 Tai Chi (Budosport) Opstandingskerk, Roosen-
daalseweg 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 Be-
trokken). 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.
10.00-14.00 Ineke’s Koffi e Kaffee De Beijer. Voor prakti-
sche hulp, vragen en een kopje koffi e
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 Wete-
ring.  Kosten € 1,00 of Wijkclubpas
18.00-19.00 Pilates (Budo Sport) Sportcentrum Valkenhui-

zen, Beukenlaan 15
19.00-20.00 Pilates (Budo Sport) Sportcentrum Valkenhui-
zen, Beukenlaan 15
19.30-21.30 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 Kindermiddag (Koffi eKaffee) De Beijer. Leu-
ke spelletjes voor de kinderen
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 Valken-
huizen, 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) 
14.00-16.00 Inloop (RIBW) De Beijer. 
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 (Wijk-
club). 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 Wetering. 
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
10.00-14.00 Het Koffi e Kaffee (De Beijer).
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

Wijzigingen en fouten voorbehouden. De redactie is niet aansprakelijk 
voor fouten in dit overzicht.

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

Huiskamerfestival Muziek bij de Buren gaat van start
Op zondagmiddag 11 december 2016 presenteert Arnhem 
in huiskamers door de hele stad wat het te bieden heeft aan 
opkomend en gearriveerd muzikaal talent. Minstens 20 
huiskamers, verdeeld over meerdere wijken, worden om-
getoverd tot een intiem podium. Hier kan je luisteren naar 
één van de drie optredens van lokale muzikanten; van jazz 
tot klassiek, van singer-songwriter tot elektronische beats. 
Tijdens Muziek bij de Buren ontmoet je de inwoners van 
Arnhem en maak je in de intieme sfeer van de huiskamer 
kennis met al het moois wat Arnhem op muzikaal vlak te 
bieden heeft. Omdat de gastvrijheid onbetaalbaar is zijn de 
optredens vrij toegankelijk!

Muziek bij de Buren is in 2013 gestart om bewoners te sti-
muleren de deur voor elkaar open te zetten en gezamenlijk 
- zonder fi nanciële drempels - met cultuur bezig te zijn. Het 
festival wil de leefbaarheid binnen de verschillende wijken 
bevorderen en laat zien hoe gastvrij de stad en haar bewo-
ners zijn. Huiskamers veranderen voor de bezoeker in een 
blijvende herinnering, in plaats van een anoniem huis. Het 
festival vindt inmiddels in 9 steden plaats. Na Arnhem, De-
venter, Hengelo, Nijmegen en Zwolle doen dit jaar ook Ede, 
Enschede, Meppel en Wageningen mee. Het doel om van het 
festival een landelijk evenement te maken, komt stapje voor 
stapje dichterbij.

Muziek bij de Buren is op zoek naar bewoners die mee wil-
len doen met dit project. Gastheren of gastvrouwen die hun 
huiskamer ter beschikking willen stellen of muzikanten die 
hun talent willen delen met stadgenoten zijn van harte uitge-
nodigd. Beide kan natuurlijk ook.

Inschrijven is mogelijk tot en met 16 oktober en kan via de 
website van Muziek bij de Buren:
www.muziekbijdeburen.nl

Huiskamerfestival Muziek bij de Buren is een initiatief van 
Stichting Muziek bij de Buren.



Vrijdag 16 september
13.30 uur Dubbeltjesbingo (MFC De Wetering) (SWOA)

Zaterdag 17 september
10.15-12.15. Toonhoogte 80 (Kunst op de Bult) (De Beijer)
Repetitie van het koor Toonhoogte 80. 
Kom ook eens gezellig meezingen!

Donderdag 22 september
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 23 september
13.30 uur Grote bingo (MFC De Wetering) (SWOA)
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 sepptember via ATGKOKEN@hotmail.
com of aan de balie van MFC De Wetering.
Meld eventuele allergieën of andere zaken vooraf, dan 
wordt daar rekening mee gehouden.

Zaterdag 1 oktober
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 uur Samen Eten (MFC De Wetering)
Maandelijkse buurtmaaltijd 
voor bewoners van Geiten-
kamp, (Nieuw) Monniken-
huizen, Arnhemse Allee en 
Paasberg. Omdat samen 
eten en elkaar ontmoeten 
gezellig is.
Kosten €2,50. Tel.: 06-11091183   info@sameneten.net

Dinsdag 4 oktober
Dierendag, de dag om uw huisdier in het zonnetje te zetten. 
Koop iets lekkers , doe iets leuks, maak wat extra tijd vrij 
voor uw trouwe metgezel. En als u zelf geen dieren heeft, 
bezoek dan eens zorgboerderij Tokhok. De dieren daar zijn 
altijd blij met nieuwe aandacht!

Woensdag 5 oktober
13.00-20.00 Hoogte 80-loop (Uitkijkpunt Hoogte 80)
(Sportbedrijf Arnhem, Stichting Rijnstad) Jaarlijkse hard-
loopwedstrijd voor jongens, meisjes en volwassenen van 
alle leeftijden in 5 categorieën: 

13.30 uur, 200  meter;  2 
t/m 3 jaar 
14.00 uur, 400 meter;  4 t/m 
6 jaar (mag met ouder)
14.30 uur, 1400 meter; 7 t/n 
9 jaar
15.15 uur, 1400 meter; 10 
t/m 12 jaar
19.00 uur, 5000 meter; vol-
wassenen (13 jaar en ouder)

10 minuten voor aanvang start de warming-up

Donderdag 6 oktober
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 7 oktober
13.30 uur Grote bingo (MFC De Wetering) (SWOA)

Zaterdag 8 oktober
19.00-23.00 uur Reünie Noodwoningen (De Duiventil)
Reünie van voormalige bewoners van de noodwoningen die 
van 1946-1970 op de Geitenkamp hebben gestaan. 
Locatie: De Duiventil, Konijnenweg 18a.
Vooraf aanmelden: Cees Jansen, 06-14507953

Woensdag 12 oktober
19.30 Herfst workshop bloemschikken (Het Gulden Bloe-
metje, Geitenkamp 24) Kosten €30,00 (inclusief koffie, thee 
en een fris drankje achteraf)

Vrijdag 14 oktober
16.00-18.00 uur Happy Hour (Marktplein) Geitenkamp
Kom winkelen op het mooiste marktplein van Arnhem en 
profiteer van leuke aanbiedingen. Gratis parkeren!
19.30 Herfst workshop bloemschikken (Het Gulden Bloe-
metje, Geitenkamp 24) Kosten €30,00 (inclusief koffie, thee 
en een fris drankje achteraf)

Zaterdag 15 oktober
10.15-12.15. Toonhoogte 80 (Kunst op de Bult) (De Beijer)
Repetitie van het koor Toonhoogte 80. 
Kom ook eens gezellig meezingen!

Dinsdag 18 oktober
20.00 uur Bewonersoverleg (MFC De Wetering)
Periodiek overleg van bewoners over zaken die in de wijk 
spelen. Meer informatie p.nuiver@rijnstad.nl

Donderdag 20 oktober
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 21 oktober
13.30 uur Grote bingo (MFC De Wetering) (SWOA)
17.30-19.30 Eet en/of kook mee in het MFC (Activerings-
team). MFC De Wetering. Maaltijd voor wijkbewoners. Kos-
ten €3,00; kinderen t/m 12 jr (onder begeleiding)  €2,00. 
Opgeven vóór 19 oktober 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.

Maandag 24 t/m 29 oktober
Een stormachtige herfst (diverse locaties)
Een week vol leuke, gezellige en een beetje spannende acti-
viteiten op verschillende locaties in de wijk. 
Met onder andere de Halloween-avond op Jongerencen-
trum De Sperwer 

Het definitieve programma wordt bekendgemaakt via de 
facebookpagina van Geitenkampnet.

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

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 :
• 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
 
SWOA : 026-3772025

(Stichting) Thuiszorg Midden-Gelderland :
026-3762000

2GetThere, jongerencoaches
kyra@2gettherecoaching.nl, 06-57744831
frank@2gettherecoaching.nl, 06-80143432

2Switch (vragen en informatie over inzameling textiel, 
elektrische 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)

Wijkteam Arnhem Noord
• Informatie en hulp op het gebied van (jeugd)zorg, wel-

zijn, werk en inkomen)  :  088-2260000
  
Zorgboerderij Tokhok : 
Beukenlaan 27,  06-44254212,  tokhok@live.nl



Carla Butzelaar, wijkregisseur tússen de bewoners
Met de komst van de het wijkteam leefomgeving in oktober (zie voorpagina) eindigt het werk van wijkregisseur  
Carla Butzelaar op de Geitenkamp. Vlak voor de vakantie was er gelegenheid om afscheid te nemen. 

‘Een pittige tante’. Zo werd 
Carla Butzelaar bij haar 
aantreden in oktober 2012 in 
deze krant beschreven. Niet 
helemaal onterecht, want 
Carla kon schijnbaar moei-
teloos de moeilijkste beslis-
singen nemen en uitvoeren.  
Maar wie haar beter leerde 
kennen, zag dat zij ook een 
andere kant had: een ge-
voelige kant, een betrok-

ken kant. Als wijkregisseur 
stond zij dan ook liever tús-
sen, dan boven de bewoners.

‘Een echt afscheid is het na-
tuurlijk niet’,  reageert Carla 
op de vraag hoe het voelt om 
afscheid te nemen. ‘Ik kwam 
al op de Geitenkamp voor-
dat ik wijkregisseur was, 
op de zaterdagmarkt, en dat 
blijf ik zeker ook doen’.

Carla heeft de afgelopen ja-
ren veel meegemaakt op de 
Geitenkamp. Mooie dingen
‘eigenlijk te veel om op te 
noemen, maar ik ben wel erg 
blij met het project ‘Vreed-
zame School, Vreedzame 
Wijk’’, maar ook lastigere 
zaken, zoals enkele jaren ge-
leden het vertrek van Albert 
Heijn en de gevolgen daar-
van voor het marktplein.

‘Als zoiets gebeurt, ben je 
achter de schermen voort-
durend in gesprek met de 
verantwoordelijke bestuur-
ders om een oplossing te 
vinden. Daar kun je dan niet 
altijd iets over kwijt, zodat 
het niet altijd voor iedereen 
even zichtbaar is wat ik doe. 
En helaas, ook ik kan niet 
voor ieder probleem een op-
lossing vinden, hoe graag ik 
het soms ook zou willen.’

Het afscheidsfeest ging daar 
niet over. Het Activerings-
team liet met een speciaal 
voor Carla geschreven lied 
horen waarom zij zo ge-
waardeerd werd, de Win-
keliersvereniging bedankte 
haar voor de fijne samen-
werking en het Geheime 
genootschap van de Bok gaf 
haar deze wisselprijs vanwe-
ge haar inzet voor de wijk. 

Carla gaat in een andere 
wijk onderdeel worden van 
een wijkteam leefomgeving.
Wij wensen haar veel succes
in deze nieuwe functie.

Herfsttheater GEITenBULT
Herfsttheater GEITenBULT is een sociaal-artistiek project 
van, voor en door bewoners van de wijken Geitenkamp, Arn-
hemse Allee, (Nieuw-) Monnikenhuizen en Saksen-Weimar. 
Na drie succesvolle edities van Kamp&Geit onder leiding 
van Muziektheater De Plaats gaat Stichting Kunst op de 
Bult in 2016 zelfstandig verder met dit locatietheaterproject. 
De financiering is nu rond; de organisatie is al een eind op 
weg met het werven van spelers, regisseurs, locaties en vrij-
willigers. Tijdens de presentatie van de stichting op 25 juni 
werd al een kleine introductie gegeven van het aankomende 
herfsttheater en op 7 september was de eerste bijeenkomst 
in MFC De Wetering. Er wordt hard gewerkt om er een suc-
cesvolle editie van te maken. Nieuw dit jaar is dat er naast 
de vertrouwde korte voorstellingen op locatie in elke route 
een gevarieerde 30-minuten voorstelling zit. Het vertrek- en 
eindpunt van alle routes is MFC de Wetering.
De speeldagen zijn op vrijdag 25 en zaterdag 26 november 
om 19.30 uur en op zondag 27 november om 14:30 uur.

Ben je nieuwsgierig geworden of wil je meedoen?  
Geef je op via www.kunstopdebult.nl

De Stamtafel is terug
(ingezonden door Janite Brands)

De Stamtafel van Vitale Verbindingen gaat weer van 
start! Het wordt ook meteen een beetje anders, want we 
verschuiven van de donderdagochtend naar de maan-
dagmiddag! Het wordt deel van onze nieuwe activiteit 
Vitale Inloop Geitenkamp; iedere maandag van 13.00 
tot 16.00 uur in De Beijer.  De Stamtafel blijft in de der-
de week van de maand plaatsvinden, naast de andere 
inloopvariaties die we bieden. We zijn de samenwerking 
met Indigo ook dit jaar weer gestart en doen dat met 
een thematische aanpak. Zo waren we tijdens Mooi op 
het Plein aanwezig met ‘labels plakken’ aan onze Vitale 
Verbindingen-kraam en is het thema van de Stamtafel 
op maandag 19 september ‘Anders kijken – voorbij het 
eerste gezicht’. We gaan samen de uitdaging aan verder 
of anders te kijken, voorbij onze eerste indruk, mening 
of visie.

We vinden het belangrijk dat iedereen zich welkom 
voelt en dat de dialoog op gang komt. Als je liever al-
leen wilt komen luisteren en van de inloop gebruik wilt 
maken, ben je ook van harte welkom.

Kom ook op maandag 26 september. Dan is tijdens de 
Vitale Inloop informatie beschikbaar over depressie. 
Samen met Indigo zijn we ook dan beschikbaar voor je 
vragen of verhaal.

We zien je tegemoet in de Beijer!

Janite, Mark, .. en Renate

Vitale Inloop Geitenkamp:
iedere maandag 13.00 tot 16.00 uur in de Beijer.• Onder toeziend oog van het Activeringsteam opent Carla Butzelaar haar geschenk

Ken uw straatnaam: de bruggenbouwers
Opnieuw een straat erbij in de wijk Saksen-Weimar! Onlangs zijn de woningen aan het Regiment 
Pontonniers opgeleverd. Reden dus om in Op de Hoogte aandacht te besteden aan deze straatnaam.

De pontonniers zijn een 
onderdeel van de genie 
(technische eenheid van de 
strijdkrachten) en zij hou-
den zich bezig met het bou-
wen van tijdelijke bruggen. 
Deze worden op bredere 
rivieren en zee-engtes ge-
legd. Het is een zeer oude 
techniek. Volgens de over-
levering legden de Perzen 
onder Xerxes I (400 vóór 
Christus) al een pontonbrug 
over de Hellespont, een 
zeestraat in het noordwes-
ten van Turkije, om Grie-
kenland te bereiken. Een 
ponton is een drijvend plat-
form. Tegenwoordig zijn 
pontonbruggen uitsluitend 
noodvoorzieningen, omdat 
zij veel hinder opleveren 
voor het scheepvaartver-
keer. Er kan namelijk niet 
onderdoor gevaren wor-
den. Het brugslagmaterieel 
bestaat uit snelbouwele-
menten, die eenvoudig aan 
elkaar gekoppeld kunnen 
worden. De Pioniers- en 
Pontonniersschool (PPS) 
verzorgt in Vught, Hedel 
en Wezep de opleidingen 
en trainingen voor de ge-
nievakgebieden bouw en 
infra en hieronder vallen 

ook de bruggen. De huidige 
landmacht kent geen Korps 
Pontonniers meer; wel nog 
altijd een opleiding tot pon-
tonnier, waarna plaatsing 
bij een brugcompagnie 
volgt. 

In 1812 onderscheidden 400 
Nederlandse militaire brug-
genbouwers zich bij de Be-
rezina bij de terugtocht van 
de resten van de legers van 
Napoleon na de mislukte 
Franse invasie in Rusland. 
Zij legden de brug in no-
vember, in een rivier vol 
ijsschotsen. Napoleon en 
zijn grande armée konden 
hierdoor naar Polen ontko-
men. Er waren slechts zes 
overlevende Nederlanders, 
onder wie kapitein Georg 
Diederich Benthien, die in 
het Keizerlijke Franse leger 
diende. Na instorting van 
de Ludendorffbrug bij Re-

magen  in 1945 gebruikten 
de geallieerde troepen een 
pontonbrug over de Rijn. 
In 1952 werd een kazerne 
voor pontonniers in Raams-
donkveer in gebruik geno-
men. In 1953 bewees deze 
al zijn nut bij de waters-
noodramp in Zeeland. Di-
rect konden pontons ingezet 
worden voor evacuatie.  Na 
de Koude Oorlog waren er 
minder kazernes nodig en 
in 1995 viel het doek voor 
militair gebruik in Raams-
donkveer. In 2000 werd de 
kazerne gesloopt. Er is nu 
een industrieterrein geves-
tigd, dat de toepasselijke 
naam Pontonnier draagt. 

Een bekende pontonbrug 
bevindt zich op Curaçao, 
de zogenaamde Konin-
gin Emmabrug (bijnamen 
pontjesbrug en swinging 
old lady), die het ene deel 

van het eiland met het an-
dere verbindt en die weg-
gevaren kan worden, als 
er schepen langs moeten. 
De brug is 168 meter lang 
en is de enige houten draai-
brug ter wereld. Hij drijft 
op 16 pontons en werd ge-
bouwd in 1888.  In ons land 
werd vorig jaar augustus 
een tijdelijke pontonbrug 
gebouwd in Alphen aan 
de Rijn na het ongeval bij 
het terugplaatsen van het 
gerepareerde brugdek. De 
Koningin Julianabrug heeft 
inmiddels het nieuwe brug-
dek terug. Bij het Bevrij-
dingsconcert op de Amstel 
in Amsterdam wordt altijd 
gebruik gemaakt van een 
pontonpodium en tijdens de 
Vierdaagse wordt er op de 
Maas tussen Cuijk en Mook 
door de genie waterbouw 
een pontonbrug gebouwd 
voor de wandelaars.

• de pontonbrug die tijdens de vierdaagse Cuijk en Mook verbindt

• embleem pontonniers



Meer weten over 2GetThere?
 www.2gettherecoaching.nl 
of volg Facebook en Twitter!

Contactgegevens:
Kyra Roozemaal: kyra@2gettherecoaching.nl 

06-57744831
Frank Verborg: frank@2gettherecoaching.nl

06-80143432

• Kyra en Frank

Gezelligheid troef tijdens tweede gezinsvakantie
(ingezonden door Dirk Leenders en Renske Luijmes)

In de zomervakantie is er voor de tweede keer de gezinsvakantie Geitenkamp georganiseerd door een aan-
tal vrijwilligers uit de wijk, Sportbedrijf Arnhem en Stichting Rijnstad. Vorig jaar zijn we met vijf gezinnen                    
(21 personen) op kamp geweest, dit jaar was het aantal verdubbeld. 

Het kamp was de eerste keer 
zo gezellig en succesvol dat 
de organisatie dacht dat dit 
niet meer te overtreffen zou 
zijn. Maar niets was minder 
waar!

De sfeer zat er ook nu weer 
gelijk goed in. Al in de bus-
jes werd er gelachen, plan-
nen gemaakt en gezongen. 
Ouders en kinderen hebben 
zich enorm vermaakt met 
een bezoek aan Wildlands, 
Hellendoorn of Slagharen. 
Ook het waterskiën was een 
topper, waar Mitchel van 
Espen het maar liefst 4 hele 
rondes vol hield op de lange 
latten. Daarin tegen kwam 
Patrick van de Heuvel  niet 
verder dan 25 cm om daar-
na te zinken als de Titanic. 
Harry Regeling had een fan-
tastische en enge spooktocht 
georganiseerd. 

Er werd met slagroom tegen 
elkaar gesmeten tijdens de 
vieze vragen quiz. De gezel-
schapspelletjes vielen in de 
smaak en er werd gesport, 
gewandeld of een boek 
(voor)gelezen. Ondertussen 
was er tijd om gezellig even 
bij te kletsen en elkaar beter 
te leren kennen. Ook nam 

iedereen zijn verantwoor-
delijkheid door gezamenlijk 
schoon te maken, eten te 
koken of boodschappen te 
doen. 

Op de diverse slaapzalen 
was het vaak tot diep in de 
nacht nog een gezellige boel 
en werd er wat afgelachen. 
Op de laatste avond heb-
ben begeleiding, ouders en 
kinderen met z’n allen in 
de grote eetzaal geslapen, 
omdat Dirk Leenders wraak 
wilde nemen op iedereen. 
De andere vakantiegangers 

hadden namelijk alle ramen 
en deuren gebarricadeerd, 
zodat hij niet meer naar bin-
nen kon. Hilariteit ten top. 
Gewapend met pakken vla, 
slagroombussen en zelfs 
wc-spray moesten ze ervoor 
zorgen dat Dirk niet binnen 
kon komen. Kinderen, maar 
ook veel ouders en begelei-
ding, hadden de avond van 
hun leven. Het lukte Dirk 
uiteindelijk toch om binnen 
te komen en iedereen de 
stuipen op het lijf te jagen. 
Hij is toen maar bij iedereen 
in de eetzaal gaan liggen en 

zo ging iedereen moe maar 
voldaan slapen. Al hoewel, 
kinderwerkster Renske 
Luijmes bleef op haar hoede 
en is nog lang wakker geble-
ven, bang dat Dirk toch nog 
wraak zou nemen...    

Na vier geweldige dagen 
was het op vrijdag tijd om 
terug te gaan naar de Gei-
tenkamp. Al toeterend ar-
riveerden we met onze vijf 
busjes terug in de wijk, vol 
enthousiaste verhalen, leuke 
foto’s en plannen voor de 
volgende keer.

Hoogte 80-loop komt eraan
Op woensdag 5 oktober is het weer zover: voor de 9e keer 
organiseren Stichting Rijnstad en Sportbedrijf Arnhem de 
Hoogte 80-loop. 

Vanwege werkzaamheden was vorig jaar de start en de fi-
nish van de hardloopwedstrijd boven op Hoogte 80, bij het 
uitkijkpunt. Dit beviel zo goed, dat deze start- en finishplaats 
dit jaar gehandhaafd wordt.

Deelname is mogelijk vanaf 2 jaar; er wordt in 5 categoriën 
gestart voor de verschillende leeftijdsgroepen (meer infor-
matie over starttijden per categorie op de agendapagina). 
Iedere deelnemer moet 10 minuten voor de start van zijn/
haar categorie klaarstaan bij de start voor de warming-up. 
Bij iedere leeftijdscategorie wordt een 1e, 2e en 3e prijs uit-
gereikt voor zowel de jongens als de meiden. Na elke loop 
volgt direct de prijsuitreiking. Daarnaast krijgt iedere deel-
nemer na de wedstrijd een medaille, een sportdrank en een 
lekkere gezonde snack. Ook is er een prijs voor de sportief-
ste school. 

Kinderen kunnen zich gratis inschrijven via een inschrijf-
formulier dat via scholen en instellingen verspreid wordt. 
Het formulier is ook op te halen bij playground de Rommel-
kist. Inschrijven kan tot en met vrijdag 30 september, op de 
dag zelf inschrijven is niet mogelijk.

Het inschrijfgeld voor volwassenen bedraagt €4,00. Zij kun-
nen zich inschrijven via www.hoogte80loop.nl of een for-
mulier ophalen bij playground de Rommelkist. Ook op de 
dag zelf is inschrijven mogelijk. Het startnummer kan vanaf 
12.30 worden opgehaald bij het wedstrijdsecretariaat op 
Hoogte 80; dan moet ook het inschrijfgeld worden voldaan.

Inschrijfformulieren kunnen worden ingeleverd of opge-
stuurd naar:
Playground de Rommelkist 
 t.a.v. Dirk Leenders of Michiel de Boer
Fazantenweg 2a
6823 KW Arnhem

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met 
Dirk Leenders 06-26114266  of 
Michiel de Boer 06-53524949

2GetThere is in Arnhem en omgeving een bekende naam. 
Maar wat doet 2GetThere eigenlijk, en voor wie is het? 

2GetThere is een peer-to-
peer project. Dit houdt in 
dat jongeren door jongeren 
worden gecoacht. Jonge-
ren leren van een coach die 
dichtbij staat, maar net iets 
verder is. Je leert van elkaar. 
De jongerencoaches zijn 
geen hulpverleners. Zij staan 
naast je, zonder oordeel. 
 
2GetThere is er voor jonge-
ren tussen de 14 en 30 jaar.  
Coaching en begeleiding 
is gratis. De coaches coa-
chen jongeren naar werk of 
helpen om de juiste studie 
te vinden. Ze zetten jonge-
ren weer in hun kracht. Ze 
werken ook preventief, om 
uitval in school en werk 
te voorkomen. 2GetThere 
werkt samen met verschil-
lende partners, onder andere 
het team Voortijdig School-
verlaters en de wijkteams.  

Op de Geitenkamp zijn  
Frank Verborg en Kyra Roo-
zemaal de aanspreekunten 
voor 2GetThere.
Omdat de jongere centraal 
staat, kiezen zij de coach die 
hen het meeste aanspreekt.
Dit doen zij via een profiel 
dat op de website van 2Get-
There te vinden is. Hier stelt 
iedere jongerencoach zich in 
het kort voor, iedereen heeft 
zijn eigen verhaal. Als de 
keuze gemaakt is, wordt af-
gesproken op een plek waar 
de jongere zich het prettigst 
voelt; dit kan thuis zijn maar 
ook in de bibliotheek of zelfs 
in het park. 
Vervolgens wordt er een 
plan gemaakt, waar de jon-
gere op zijn eigen manier 
aan kan werken. 2GetThere 
biedt inspiratie, tijd en ruim-
te om te gaan doen waar jij 
je goed bij voelt.

Jongeren helpen elkaar op weg

Vakantie!
Stichting Rijnstad en Sportbedrijf Arnhem hebben de 
Geitenkampse jeugd goed bezig gehouden gedurende de 
vakantie: er was van alles georganiseerd om te zorgen 
dat ‘onze’ jonge wijkgenoten zich niet verveelden.
De hierboven vermelde gezinsvakantie was een abso-
lute topper, maar ook de bootcamp, de tienerdisco en 
het huttenbouwen (in samenwerking met Jeugdland) 
bleken bij de jeugd in de smaak te vallen. En tijdens 
de warmste dagen van augustus kon afkoeling gezocht 
worden op playground de Rommelkist, waar met de wa-
terdagen voor verfrissing werd gezorgd.
Meer foto’s zijn te vinden op de facebookpagina van:
Kinderwerk-Bakfiets Geitenkamp.



Schuttersbergplein 13
Geitenkamp - Arnhem

geopend 

op zondag 

12:00-18:00 uur

Onze luxe zit in de zorg

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

Bezichtiging of rondleiding?

06 - 1082 8003
www.steppingstones.nl

 ZorgVilla Saksen Weimar

  Compagnieplaats 22
 6822 NL Arnhem

Diverse
mogelijkheden

NU OPEN!

Adverteren
in

Op De Hoogte?

advertenties@
geitenkampnet.nl

Wie zaait, zal oogsten

Het Groente Gilde heeft 
deze zomer niet stilgezeten.
In de moestuinen op het 
terrein van Playground de 
Rommelkist is de hele zomer 
door het Gilde en de moes-
tuincursisten met veel liefde, 
aandacht en plezier gewerkt 
om een goede oogst te rea-
liseren, daarbij geholpen 
door Moeder Natuur.

Het resultaat? 
Een fraaie oogst van echte, 
uit de Geitenkampse grond 
getrokken, overheerlijke na-
tuurproducten. 

Dat wordt smullen...

Eten met Petra & Margreet
Geheel nieuw in Op de Hoogte: de kookrubriek! 

De Geitenkampse veertigers Petra & Margreet komen 
in elke editie van de wijkkrant met een lekker en mak-
kelijk te maken recept. Waarom? Omdat deze twee een 
beetje over de houdbaarheidsdatum zijnde meiden liever 
lui dan moe zijn. Naast het moeizame opvoeden van hun 
kinderen kijken ze vooral graag RTL Boulevard en drinken 
ze (teveel) proseccootjes. Dus: koken moet makkelijk, 
maar wel voedzaam en gezond zijn.

Lekkere makkelijke eenpansmaaltijd voor 2 personen:
• 200 gr shoarmavlees
• 1 theelepel kerriepoeder
• 1 theelepel paprikapoeder
• 1 kleine courgette (zo’n groene, korte, rechte, dikke 

met streepjes)
• 1 rode paprika
• 1 ui
• 1 blik tomatenblokjes
• Doe er friet, gebakken aardappels of aardappelpuree 

erbij.

Bereidingswijze:
Snij de courgette, paprika en ui gewoon in grove stukken.

Verhit een beetje apennootjesolie (ook wel arachide ge-
noemd) in een braadpan en bak het vlees ongeveer een 
minuut op hoog vuur aan. Voeg dan de courgette (inder-
daad: die dikke groene), ui en paprika toe en laat dit een 
minuut of twee meebakken.

Voeg nu de tomatenblokjes, kerriepoeder, paprikapoeder 
en wat peper en zout toe. Roer alles goed door. Neem nu 
een slokje prosecco en laat de stoofschotel ongeveer 10 
minuten op laag vuur pruttelen. Klaar en aanvallen maar!

Voedingswaarde per persoon:

Kcal: 436 (weinig!)
Eiwit: 32,8 gram (genoeg!)
Koolhydraten: 54,5 gram (ook weinig!)
Vet: 8,5 gram (èch wel weinig …)
Vezels: 8,9 gram (schijnt ook gezond te zijn …)

Heeren van de Zee scoort hoog bij landelijke AD-haringtest
Jaarlijks worden er op maar liefst 144 adressen door heel Nederland haringen getest. Als je dan met het cijfer 
8,5 een bijzonder goede beoordeling krijgt, mag je terecht trots zijn: een jonge onderneming die nu al zulke 
hoge kwaliteiten laat zien, dat zegt wel iets!

En trots, dat zijn beide 
‘Heeren’ zeker. Arjen en 
Gerhard, de jonge onderne-

mers die samen de spil van 
Heeren van de Zee vormen, 
zijn volgens het juryrapport 

exponenten van een nieuwe 
generatie visspecialisten. 
De haring oogt fris en is 
goed van smaak.
‘Na deze haringtest mogen 
we gerust zeggen dat wij 
de beste haringen hebben 
van Arnhem’, aldus Arjen 
en Gerhard.  Met hun keu-
rige wagen staan zij iedere 
donderdag met zichtbaar 
plezier op het marktplein op 
de Geitenkamp. En dat nu al 
weer drie jaar lang! Arjen: 
‘Ik kwam per toeval in de 
vishandel terecht. Het vak 

boeide me ontzettend. Toen 
ik Gerhard leerde kennen, 
ontstond gaandeweg ons 
plan om samen als zelfstan-
digen aan de slag te gaan.’ 
Samen met medewerker Bas 
zijn Arjen en Gerhard ware 
specialisten in hun vak. 
Arjen: ‘Kwaliteit gaat heel 
goed samen met gezellig-
heid. Dat maakt ons werk 
iedere dag extra leuk’. Kom 
dus op donderdag eens een 
lekker visje én gezelligheid 
proeven bij de Heeren van 
de Zee op het marktplein.


