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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

Volg ons op Facebook!

Wijkkrant voor Geitenkamp, (Nieuw-)Monnikenhuizen, Arnhemse Allee en Saksen-Weimar
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Op De Hoogte zoekt bezorgers 
De wijkkrant Op De Hoogte bestaat dit jaar 40 
jaar. Minstens zo belangrijk als de krant zelf 
zijn de bezorgers.

Zo’n vijftig vrijwilligers bezorgen de wijkkrant acht 
keer per jaar in de brievenbus. En dat doen ze met ple-
zier. Soms al bijna veertig jaar in één of meer straten. 
Het tijdstip bepalen ze zelf. Als de krant van de drukker 
komt, ligt-ie meestal binnen een week in de brievenbus. 
Dankzij de bezorgers dus. 

‘Het is heel makkelijk en leuk’, zei één van die vrijwilli-
gers op een bijeenkomst van krantenbezorgers. ‘Je haalt 
een stapeltje op bij De Sperwer. Dan maak je een rondje 
in de buurt. Dat kan snel gaan, want het gaat maar om 
een paar straten. Vaak ontmoet je onderweg mensen. 
Dan maak je een praatje en zo hoor je nog ’s wat.’ 

Dat klinkt allemaal prima, maar er zijn nog steeds be-
zorgers nodig. Hier en daar kan het bezorgschema nog 
wat aangepast worden. En het is ook handig om een paar 
extra helpende handen te hebben. Zeker nu het jubileum 
van de wijkkrant er aan komt. Want dat wordt een bij-
zonder magazine. Een tijdschrift vol met verhalen uit de 
40-jarige geschiedenis. Met een terugblik op de tijd dat 
de krant nog van de stencilmachine rolde. En nog veel 
meer, maar dat lees je in het decembernummer. 

Lijkt het je wat om die krant en de daarop volgende 
nummers te bezorgen? 

Stuur dan een mail naar redactie@geitenkampnet.nl. 
Of bel met de opbouwwerker: 
Paul Nuiver, tel. 06-50233894

November Aktie
Iedere zondag van 9.00 tot 12.00 uur

Ontbijt voor €6,95
Graag reserveren

Schatgraven in een wijk vol historie
De komende jaren wordt in de wijk de riolering vervangen en wordt er hard gewerkt om de wateroverlast 
die we kennen in de Geitenkamp op te lossen (meer hierover in het artikel op de volgende pagina).
Een mooi plan, maar in eerste instantie zal het veel rommel geven in de straten! 

‘Waarom niet van de nood 
een deugd maken?’ was de 
gedachte van cultuurmake-
laar Lidwin van Grunsven. 
’De werklui, die starten in 
de Tiendweg, zijn mannen 
die al jaren in de riolering 
zitten; mannen met verha-
len. Het riool kent geen ge-
heimen voor hen. Wie weet 
wat ze hier omhoog halen? 
Nog een granaat? Het zal 
niet de eerste zijn...
Wie kent de verhalen van 
vroeger nog? Zijn er nog 
meer verhalen in de straat? 
Verhalen over spuitende 
putdeksels en regenrivieren 
door de straat, een over-
stromend riool, water in de 
kelders...’

Lidwin kende Stefan Papp 
van Kamp&Geit, waar hij 
vorig jaar de rol van de in-
middels vertrokken opticien 
Elias Hossevoort speelde. 
Stefan heeft 15 jaar op de 
Geitenkamp gewoond en is 
lid van het Nederlands Toe-
gepast Theater, een theater-
gezelschap dat in opdracht 
interactief theater maakt. 
Collega Wim Hilgeman 
werd erbij gehaald. Beide 
heren gaan ‘schatgraven’ in 
de Tiendweg: op 1 novem-
ber, de dag dat de werklie-
den met hun keet de straat 
in rijden om te gaan graven,  
komen Stefan en Wim met 
hun eigen keet de straat in-
gereden. Ze gaan op zoek 
naar de mooie verhalen uit 

de straat. Ze willen kleine 
verhalen, grote verhalen, 
oude en vooral ook nieuwe 
verhalen horen, het liefst 
een spectaculair waterver-
haal. Aan het einde van de 
ochtend presenteren Stefan 
en Wim alle gevonden ver-
halen voor het publiek uit de 
straat. 

Nieuwsgierig geworden? 
Kom gewoon even mee luis-
teren. Op de keet in de straat 
is te zien wanneer de ‘schat-
gravers’ de verzamelde ver-
halen gaan vertellen.

Dinsdag 8, woensdag 9 en 
donderdag 10 november 
wordt het een drukte van 
belang in de straat. Op die 
dagen komen alle kinderen 
van De Witte School luiste-
ren naar de verhalen van de 
Tiendweg. Aan hen wordt 
gevraagd om ‘slimme’ op-
lossingen te verzinnen voor 
de wateroverlast die door de 
zware regenval van de laat-
ste jaren veroorzaakt wordt. 
Met alleen een nieuwe rio-
lering kan dit probleem niet 
worden opgelost; er moeten 
nieuwe plannen voor de wijk 

komen. Samen met een aan-
tal kunstenaars gaan de kin-
deren oplossingen verzin-
nen en ontwerpen maken. 
Komen er water doorlatende 
stoeptegels, een waterglij-
baan of 1000 fonteinen?
We houden u op de hoogte 
van de ‘ontwerpen voor de 
toekomst’ die de kinderen 
maken voor hun wijk.

Meer informatie over de 
herinrichting: elke dins-
dag van 15.00-17.00 uur op 
het projectsteunpunt aan de 
Schuttersbergweg 27.

• ‘Schatgravers’ Wim Hilgeman                                                                                                       
en Stefan Papp



Kunstcafé 55+ op de Geitenkamp
Al een aantal jaren organiseert het Kunstbedrijf elke maand een Kunstcafé 55+ in het 
Rozet. Vanaf november krijgt de Geitenkamp een Kunstcafé voor 55+ers in de Beijer. 
Hier ontmoet je andere kunstliefhebbers in een ongedwongen sfeer.

De aftrap is op dinsdag 8 november. Beel-
dend kunstenaar Rob Voerman komt ver-
tellen over zijn werk en laat daarbij ook 
beeldmateriaal zien. Rob heeft op zaterdag 
29 oktober een nieuw beeld onthuld in Mon-
nikenhuizen op de Geelgorslaan. Ook is hij 
bekend van de tentoonstelling Sonsbeek ‘16. 
Hier stond van hem het werk The Exchange 
(bij de waterval).

Koffie en thee is aanwezig en de muzikale 
omlijsting zal worden verzorgd door pianist 
Tom van der Meijden. Vanaf 10.15 uur bent 
u welkom in De Beijer (Willem Beijerstraat 
13), het programma is van 10.30 tot 12.00 
uur en de toegang is gratis.

Het tweede Kunstcafé 55+ wordt gehouden 
op donderdag 12 januari 2017, en zal gaan 
over de architectuur van de Geitenkamp; het 
derde en vierde zijn gepland op 9 maart en 
11 mei 2017. 

Meer informatie: 026-4432138 /06-30733789 
 of hetkoffiekaffee@gmail.com.

Team Leefomgeving Noord-Oost gestart
Op 3 oktober is het team Leefomgeving Noord-Oost van start gegaan. 
Noord-Oost omvat de wijken Geitenkamp/Monnikenhuizen, Alteveer/Cranevelt 
en Velperweg e.o. (o.a. de wijken Plattenburg, Paasberg). 

Het team bestaat uit 5 
personen: Michelle van 
Amerongen, Marlies Hal-
lingse, Johanna Sinnema, 
Tiny Wouters-Bles en John 
Wijnbergen. Zij gaan con-
tacten leggen in de wijk 
zodat ze weten wat de be-
woners van de wijken aan 
het doen zijn, wat hen bezig-
houdt en waar behoefte aan 
is. Het doel is om de leefom-
geving van de wijken ver-
der te verbeteren in samen-
spraak met de bewoners. 
Concrete kansen of aanlei-
dingen worden meteen op-
gepakt. De eerstkomende 
tijd wordt vooral gebruikt 
om kennis te maken.

Heeft u ideeën over het verbeteren van de leefomgeving van uw wijk, wilt u iets vertellen of 
delen met hen, of heeft u een vraag? Het team ontmoet u graag!
Zij zijn bereikbaar op onderstaande e-mailadressen en telefoonnummers:

Michelle van Amerongen: michelle.van.amerongen@arnhem.nl, tel. 026-3774538
Marlies Hallingse: marlies.hallingse@arnhem.nl, tel. 026-3772334
Johanna Sinnema: johanna.sinnema@arnhem.nl, tel. 026-3774489
Tiny Wouters-Bles: tiny.wouters@arnhem.nl, tel. 026-3773542
John Wijnbergen: john.wijnbergen@arnhem.nl, tel. 026-3773097

• Het team Leefomgeving (v.l.n.r.)                                                                              
Marlies, Johanna, Tiny, Michelle en John

• Maquette van het door Rob Voerman 
vervaardigde beeld.

Boerma Interieurstyling & Projectinrichting gaat verhuizen
Na ruim 93 jaar gaat Boerma I&P medio februari 2017 de wijk verlaten. De woonspecialist vertrekt van winkelcentrum De Geitenkamp naar de 
hoek Rosendaalsestraat/Raapopseweg in de wijk Klarendal. 

Op de hoek waar de straat 
Geitenkamp overgaat in de 
Middenweg is al vele de-
cennia lang Boerma I&P 
voor de bewoners van de 
Geitenkamp een vertrouwd 
straatbeeld.
Aan dit welhaast iconisch 
beeld gaat februari volgend 
jaar een einde komen. De 
onderneming verhuist naar 
de nabijgelegen wijk Kla-
rendal, waar het zich zal 
vestigen op de Rosendaal-
sestraat, nummer 481-3. 

Boerma I&P is zich de af-
gelopen jaren meer gaan 
toeleggen op haar kernacti-
viteiten (vloeren en ramen). 
De huidige locatie voldoet 
niet aan de wensen die daar-
bij passend zijn. Het nieuwe 
pand biedt alle mogelijk-
heden om het assortiment 
en diensten gelijkvloers 
op een overzichtelijke en 
eigentijdse wijze te pre-
senteren. Hierdoor kan het 
winkelgemak nog meer 
geoptimaliseerd worden. 

De nieuwe locatie is goed 
bereikbaar (ook vanuit de 
Geitenkamp!), zowel met 
het openbaar vervoer als 
met eigen vervoer. Het pand 
is rolstoelvriendelijk, goed 
zichtbaar vanaf de openba-
re weg en ligt aan een door-
gaande route. Er kan gratis 
geparkeerd worden. 

Boerma I&P gaat zich nog 
meer specialiseren in de 
eerder genoemde kernacti-
viteiten. 

Verder verandert er weinig. 
Ook op de nieuwe locatie 
is men aan het juiste adres 
voor een compleet assor-
timent met betrekking tot 
volledige interieurs en waar 
u zowel zakelijk als privé 
professioneel advies kunt 
verwachten. 

Boerma I&P blijft het 
klantgerichte bedrijf waar 
service hoog in het vaandel 
staat en klanten met allerlei 
vragen terecht kunnen.

Green Bag-service voor snoei- en tuinafval
Gemeente Arnhem komt met een nieuwe service: de Green Bag. Dit is een handig middel als 
u veel snoei-afval en bladeren heeft, zeker in de wintermaanden. Omdat het aanbod GFT-
afval in de winter laag is, wordt de groene minicontainer minder vaak geleegd; één keer per 
vier weken. De gratis ophaalservice voor grof tuin- en snoeiafval geldt niet in de maanden 
december, januari en februari. Wel kunt u grof tuin- en snoeiafval het hele jaar door gratis 
wegbrengen naar één van de twee afvalbrengstations in Arnhem. 

De Green Bag lijkt op de zakken die doe-het-zelf zaken ver-
kopen voor zand of puin, maar hij is bedoeld voor snoei-
afval en bladeren. U kunt er 1 m3 snoei-afval en bladeren in 
kwijt. Als u een Green Bag bestelt dan wordt de zak thuis 
bezorgd en, als hij vol is, weer opgehaald. Deze service 
wordt gedurende één jaar op proef aangeboden. Probeert u 
het eens! 

De Green Bag is te bestellen via www.afvalbalie.nl 
en kost € 17,50. Bij afname van twee zakken betaalt u 
voor de tweede zak €3,00. Na betaling wordt de Green 
Bag bij u thuis bezorgd. Voor het laten ophalen van een 
volle zak maakt u een afspraak via www.afvalbalie.nl 
of zet u deze aan de openbare weg. Plaats hem niet tegen een 
paal of container, zodat de takelwagen van SUEZ er goed 
bij kan. 

Meer informatie over groen afval vindt u op www.arnhem.nl/gft

Wateroverlast wordt verleden tijd
Gildenwijk Geitenkamp in Arnhem is een fijne wijk om te wonen: veel woningen zijn of 
worden opgeknapt, er vinden met regelmaat bewonersinitiatieven plaats en de economische 
activiteit neemt toe. Om bewoners en ondernemers een extra duwtje in de rug te geven, wordt 
Geitenkamp nu ook beter bestand gemaakt tegen wateroverlast. Waar mogelijk komt minder 
asfalt en steen en méér groen, zodat regenwater op een natuurlijke wijze en met behulp van 
speciale voorzieningen in de 
bodem kan infiltreren. Deze 
herfstvakantie zijn de eerste 
werkzaamheden in de Tiend-
weg, de Fokke Noordhoff-
straat en de Reestraat gestart.
Op de Geitenkamp is er 
na een flinke hoosbui vaak 
wateroverlast. Daar onder-
vinden bewoners en onder-
nemers veel hinder van. De 
gemeente Arnhem pakt die 
wateroverlast in de wijk met 
verschillende partners aan 
(verdeeld over een periode 
van vier jaar) en op verschil-
lende manieren. 

Nieuwe riolering gaat ervoor zorgen dat regenwater beter wordt afgevoerd. In enkele straten 
wordt asfalt vervangen door klinkers. Het regenwater kan daardoor makkelijker in de grond 
wegzakken. Infiltratieputten, waterbekkens en regentuinen vangen het water op, vertragen de 
afvoer en geven het geleidelijk weer af aan de bodem. Op verzoek van bewoners komen er in 
de wijk ook enkele verkeersdrempels en doorsteekjes door het groen. Ook bij andere wensen 
wordt gekeken of deze invulling mogelijk is.

Gedurende de werkzaamheden in uw straat, kunt u uw auto helaas tijdelijk niet parkeren in 
uw straat. Wel blijven de aanliggende woningen bereikbaar voor voetgangers, fietsers en 
hulpdiensten. De gemeente doet haar uiterste best om de overlast tot een minimum te beper-
ken, maar vraagt begrip voor de onvermijdelijke overlast.

Meer weten? Kijk op www.arnhem.nl/geitenkamp. U kunt ook bellen met 0900 -1809 of 
mailen naar geitenkamp@arnhem.nl. Daarnaast is elke dinsdag van 15.00-17.00 uur inloop-
spreekuur in het projectsteunpunt aan de Schuttersbergweg 27.



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

Hij is er weer:
Onze kampioensrookworst

 Nu 2e worst voor de halve prijs!!!

Arnhem in Dialoog
Op 8 november, om 10.00 uur in MFC De Wetering,  orga-
niseert Rijnstad i.s.m. MEE Gelderse Poort, Stadspastoraat 
Arnhem én vrijwilligers voor de 8e keer Arnhem in Dialoog. 
Het doel van Arnhem in Dialoog is dat mensen met verschil-
lende achtergronden in contact komen én in gesprek raken 
met elkaar. Dit bevordert onderling begrip en uitwisseling 
van meningen en ervaringen. 
Het thema van dit jaar is Gelijkwaardigheid. 

Meedoen is een mooie manier om je horizon te verbreden 
en nieuwe mensen uit je buurt te ontmoeten. Zin om deel te 
nemen? Meld je aan bij de balie van MFC De Wetering of 
mail naar s.gurses@rijnstad.nl

Kort nieuws

Voor al uw dierbenodigdheden

gaat u naar

Hippe Geitenbeurs in  het MFC
Op zaterdag 12 november vindt in MFC De Wetering een  
Hippe Geitenbeurs plaats. Op deze beurs, die ieder half jaar 
wordt gehouden, worden dameskleding, riemen, tassen, ac-
cessoires, boeken, CD-roms, DVD’s en dergelijke verkocht. 
De beurs start op zaterdagochtend om 10.00 uur en duurt tot 
12.30 uur. Te verkopen artikelen kunnen uitsluitend worden 
ingeleverd op vrijdag 11 november tussen 18.30 en 20.30 
uur. Artikelen die men niet terug wil hebben gaan naar een 
goed doel.

Iedereen die artikelen ter verkoop wil aanbieden, dient daar-
voor een marktnummer aan te vragen bij Jolanda Penninx, 
tel. 06 25355027; e-mail: mail@jolandapenninx.demon.nl
Op dit nummer kunnen ook vrijwilligers die het leuk vinden 
om op vrijdag en/of zaterdag te helpen zich aanmelden.

Grote Bazaar met heel veel boeken
Op zaterdag 19 november wordt in de Opstandingskerk 
aan de Rosendaalseweg de jaarlijkse bazaar gehouden. 
Er zijn allerhande curiosa, 
boeken, speelgoed, sieraden 
en kleding te koop en er kan 
meegedaan worden aan een 
verloting.  Voor een kopje 
koffi e, thee of soep is er een 
gezellige hoek ingericht.
De Opstandingskerk bevindt 
zich aan de Rosendaalseweg nr. 505. De bazaar begint om 
10.00 uur en eindigt om 15.00 uur.

De opbrengst is voor Stichting Kruispunt ten behoeve van 
de opvang van dak- en thuislozen in Arnhem.

‘We laten Marjon gewoon niet gaan’
Het Activeringsteam Geitenkamp is bezorgd. Als de plannen van de gemeente doorgang vinden, raken zij 
mogelijk hun participatiewerker kwijt. Daar willen ze liever niet aan denken.

Arend, Fatos, Lida, Theo, 
Wim, Wilma en Ria zijn lid 
van Het Activeringsteam 
Geitenkamp. Maandelijks 
verzorgen zij een maaltijd 
in MFC De Wetering en 
bieden ondersteunig bij tal 
van andere activiteiten zoals 
de waterdagen, Halloween 
en de Hoogte 80-loop. Ook 
hebben ze nieuwe activitei-
ten ontwikkeld. Het is het 
enige activeringsteam in de 
stad dat nog bestaat. Vooral 
dankzij participatiewerker 
Marjon Bussink, zo klinkt 
het unaniem.
‘Ik heb veel aan Marjon te 
danken. Ik leefde als een 
kluizenaar en had allerlei 
hulpvragen. Door de steun 
die ik kreeg is mijn zelfver-
trouwen gegroeid en heb ik 
respect voor mezelf gekre-
gen. Daardoor ben ik uit 
mijn isolement gekomen’, al-
dus Lida. De aanwezigheid 
van een professional vindt 
zij prettig. ‘Je hebt altijd 
steun nodig. Marjon staat 
als vertrouwenspersoon min 
of meer boven alle partijen.’ 
Arend beaamt dit: ‘Zonder 
vertrouwenspersonen kun-
nen mensen nergens terecht 
met hun problemen en blij-
ven ze achter de voordeur. 
Zelf heb ik vaak tevergeefs 
bij de gemeente aangeklopt 
voor hulp. Bij Marjon kon 
ik wel terecht. Zij heeft mij 
weer de goede richting uit-
gestuurd.’
Theo vult aan: ‘Ik vond het 
lastig om onder de mensen 
te zijn. Bij Marjon kon ik 
mijn verhaal kwijt, omdat 
er ruimte is voor persoon-
lijke aandacht. Dankzij het 
particpatiewerk heb ik werk 
gevonden dat bij me past’. 

Fatos kent een soortgelijke 
ervaring: ‘Toen ik een kind 
kreeg, raakte ik mijn baan 
kwijt. Marjon heeft mij ken-
nis laten maken met het 
Activeringsteam. Zo ben 
ik vrijwilligerswerk gaan 
doen. Bij het Activerings-
team is een open sfeer, ook 
als er problemen zijn. We 
zijn met elkaar verbonden 
en steunen elkaar.’ 
Wim zou naar eigen zeggen 
achter de geraniums heb-
ben gezeten zonder dit team. 
‘Het is hartstikke leuk om 
weer bezig te zijn. Er is veel 
onderling vertrouwen. Bij 
Marjon is dat net een beetje 
meer, omdat zij een profes-

sional is. Ze helpt iedereen, 
het zou doodzonde zijn als 
ze weg gaat’. 
‘Marjon ziet het als er iets 
is’, zegt Wilma, ‘en dan gaat 
ze er ook over in gesprek. Ik 
heb meer vertrouwen in an-
deren gekregen en durf weer 
het huis uit.’ 
‘We hebben allemaal wel 
iets’, aldus Ria, ‘zelf ben ik 
na een burn-out bij het Ac-
tiveringsteam terecht ge-
komen en daardoor in mijn 
eigen tempo weer onder de 
mensen geraakt.’ 
De onderlinge band tussen 
de groepsleden is groot, 
maar zonder Marjon zou de 
groep toch uit elkaar vallen.

‘Iedereen zit hier met een 
rugzakje, vrijwilligers kun-
nen daar niet altijd even 
goed mee omgaan. Door 
haar rust en zelfbeheer-
sing is Marjon de bindende 
factor voor de groep. We 
doen veel op eigen kracht 
en krijgen daar van Mar-
jon ondersteuning bij. Zij is 
het aanspreekpunt voor de 
groep; via haar wordt het 
werk verdeeld. Zij weet wat 
bij ons past.’ 
Het Activeringsteam is 
eensgezind in hun mening 
over Marjon: ‘Wij houden 
allemaal van haar, zij is 
een supervrouw. We laten     
Marjon gewoon niet gaan’.

Sociaal Wijkteam wandelt door de wijk
Eind september heeft  het sociale wijkteam de wijk nóg 
een stukje beter leren kennen. John Cremers, lid van het 
Acti veringsteam, maakte met hen een wandeling door de 
wijk waarbij hij tekst en uitleg gaf over de geschiedenis 
van deze wijk. De wandeling, die John regelmati g organi-
seert, leidde het gezelschap naar het Schutt ersbergplein, 
de Sperwerstraat, de dr. Schaepmanlaan, Rosendaalseweg 
en Larikshof. Onderweg hield John meerdere malen halt 
om een stukje bijzondere geschiedenis te vertellen. Op de 
foto hiernaast vertelt hij het wijkteam over de opvallende 
huisjes aan het begin van de Middenweg, die vroeger als 
politi epost hebben gediend. Ze waren zelfs voorzien van 
een cel, waar kwajongens konden afk oelen, indien nodig.

• Een deel van het Activeringsteam (v.l.n.r.): Ria, Theo, Wim, Fatos, Arend en Lida



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

Snackbar ‘t Beumertje viert éénjarig bestaan
Op 14 november is het al-
weer een jaar geleden dat 
Gerrit Jan Beumer en zijn 
vrouw Henny cafetaria De 
Ijsbreker overnamen en 
deze omdoopten tot snack-
bar ‘t Beumertje. Een goede 
reden voor een feestje, heeft 
het echtpaar gedacht. En dat 
gaan ze geven op zaterdag 
12 november! 

De fraaie, in rock-’n’-roll-
stijl ingerichte zaak pakt die 
dag uit met diverse aanbie-
dingen en het nodige enter-
tainment. Kinderen kunnen 
zich van 14.00 tot 17.00 uur 
gratis laten opmaken door 
de Geitenkampse schmink-
ster Angeline Brand. Zij 
oogst met haar creativiteit 
veel bewondering.

Zanger Joop Lens, bekend 
van de nummers De Hemel 
en Hou me vast, is van 16.00 
tot 20.00 uur in de zaak aan-
wezig om muziek te draaien 
en zelf op te treden. Het   
Nederlandstalige repertoire 
gaat de feeststemming er ze-
ker goed in brengen tijdens 
het verjaardagsfeestje van 
de frietzaak aan de Zaslaan.

En, last but not least, zal 
niemand minder dan Elvis  
zijn bijdrage leveren om er 
een topdag van te maken. 

Dat belooft het zeker te wor-
den. Vergeet dus niet langs 
te komen op 12 november 
om samen met Gerrit Jan en 
Henny het éénjarig bestaan 
van ‘t Beumertje te vieren.

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, Willem 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  
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) 
15.00-16.00 Broodvoorziening (EcoVrede) 
MFC De Wetering.
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

Kunst op de Bult zoekt bestuurslid
De Stichting Kunst op de Bult is ter versterking van het 
huidige bestuur op zoek naar een bestuurslid (m/v).

De voorkeur gaat uit naar iemand die behalve leuke idee-
en ook affi niteit heeft met praktische taken, zoals notule-
ren of fi nanciën. Er wordt éénmaal per maand vergaderd.

Meer informatie: hetkoffi ekaffee@gmail.com
of bij Annet Tomasini, tel. 026-4432138 

Zie ook www.kunst-op-de-bult.nl



Donderdag 3 november
19.45 uur: Filmavond (De Beijer). Zaal open om 19.30 uur.
Entree €2,00. Meer info:  hetkoffiekaffee@gmail.com. 
Maaltijd vooraf mogelijk om 18.30 voor € 4,50, aanmelden 
uiterlijk donderdag 12 uur via hetkoffiekaffee@gmail.com

Vrijdag 4 november
14.00 uur: Grote bingo (MFC De Wetering) (SWOA). Zaal 
open 13.30. Kom gezellig meedoen. Prijs per plankje € 3,00

Zaterdag 5 november
17.30-20.30 uur: Samen Eten (MFC De Wetering)
Maandelijkse buurtmaaltijd voor bewoners van Geiten-
kamp, (Nieuw) Monnikenhuizen, Arnhemse Allee en Paas-
berg. Omdat samen eten en elkaar ontmoeten gezellig is.
Kosten €2,50. Tel.: 06-11091183   info@sameneten.net

Dinsdag 8 november
10.00-12.00 Arnhem in Dialoog (Rijnstad, MEE Gelderse 
Poort & Stadspastoraat Arnhem) MFC De Wetering. 
Wijkbewoners gaan met elkaar in gesprek over het thema 
‘Gelijkwaardigheid’. Aanmelden bij de balie van MFC De 
Wetering, tel 026-3772020 of s.gurses@rijnstad.nl
10.30-12.00 uur Kunstcafé 55+ (Kunstbedrijf) De Beijer. 
Kunstenaar Rob Voerman vertelt over zijn werk. Muziek van 
Tom van der Meijden.  Meer informatie: 026-4432138 of 
06-30733789 of hetkoffiekaffee@gmail.com.

Vrijdag 11 november
16.00-18.00 uur: Happy Hour (Marktplein) Geitenkamp

Zaterdag 12 november
10.00-12.30 uur: Hippe Geitenbeurs (MFC De Wetering, 
Bonte Wetering 89) Dameskleding, riemen, tassen, acces-
soires, boeken, CD-roms, DVD’s en dergelijke.
10.15-12.15 uur: Toonhoogte 80 (Kunst op de Bult) (De 
Beijer). Repetitie van het koor Toonhoogte 80. 
12.00-24.00 uur: Éénjarig bestaan ‘t Beumertje (Snackbar 
‘t Beumertje). Zaslaan 74. Een feestje, omdat het een jaar 
geleden is...  Met schmink-ster Angelina, een optreden van 
Joop Lens en natuurlijk... Elvis!

Maandag 14 november
13.00-16.00 Workshop ‘Geluksbeleving’ (Indigo i.s.m. Vita-
le Verbindingen) De Beijer. Hoe word je gelukkig? En wat is 
dat dan, geluk? Onderzoek het tijdens deze gratis workshop. 

Vrijdag 18 november
14.00 uur: Grote bingo (MFC De Wetering) (SWOA). Zaal 
open 13.30. Kom gezellig meedoen. Prijs per plankje € 3,00

Zaterdag 19 november
10.00-15.00 Grote Bazaar (Opstandingskerk) 
Rosendaalseweg 505. Allerhande curiosa, boeken, speel-
goed, sieraden en kleding te koop

Maandag 21 november
13.00-16.00 De Stamtafel (Vitale Verbindingen) De Beijer. 
Maandelijks gaan wijkbewoners met elkaar in gesprek aan 
de hand van een thema onder het genot van een kopje kof-
fie of thee. Gratis entree.

Vrijdag 25 november
13.30 uur: Dubbeltjesbingo (MFC De Wetering) (SWOA)
17.30-19.30 uur: Eet en/of kook mee in het MFC (Active-
ringsteam). MFC De Wetering. Maaltijd voor wijkbewoners. 
Kosten €3,00; kinderen t/m 12 jr (onder begeleiding)  €2,00. 
Opgeven vóór 23 november via ATGKOKEN@hotmail.com 
of aan de balie van MFC De Wetering.
Meld eventuele allergieën of andere zaken vooraf, dan 
wordt daar rekening mee gehouden.

Vrijdag 25 november
19.30 uur: Herfsttheater GEITenBULT (Kunst op de Bult)
Vertrek vanaf MFC De Wetering.

Zaterdag 26 november
10.15-12.15uur: Toonhoogte 80 (Kunst op de Bult) (De 
Beijer). Repetitie van het koor Toonhoogte 80.
19.30 uur: Herfsttheater GEITenBULT (Kunst op de Bult)
Vertrek vanaf MFC De Wetering.

Zondag 27 november
14.30 uur: Herfsttheater GEITenBULT (Kunst op de Bult)
Vertrek vanaf MFC De Wetering.

Woensdag 30 november
14.00-16.00 Sinterklaas (Sportbedrijf Arnhem, Rijnstad) 
MFC De Wetering. Sinterklaas brengt met zijn Pieten een 
bezoek aan wijkcentrum MFC De Wetering, waar hij de kin-
deren uit de wijk ontvangt.

Donderdag 1 december
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 2 december
14.00 uur: Grote bingo (MFC De Wetering) (SWOA). Zaal 
open 13.30. Kom gezellig meedoen. Prijs per plankje € 3,00

Zaterdag 3 december
17.30-20.30 uur: Samen Eten (MFC De Wetering)
Maandelijkse buurtmaaltijd voor bewoners van Geiten-
kamp, (Nieuw) Monnikenhuizen, Arnhemse Allee en Paas-
berg. Omdat samen eten en elkaar ontmoeten gezellig is.
Kosten €2,50. Tel.: 06-11091183   info@sameneten.net

Vrijdag 16 december:

Kerstmarkt!!!

Wegens succes geprolongeerd: de kerstmarkt. Met ruim 40 
kramen met kerstkoopwaar gaat het Marktplein dit jaar ou-
derwetse gezelligheid uitstralen. De kerstman komt uiteraard 
langs en de muzikale omlijsting is van het Egerländer Kapel De 
Leemkuulers uit Bemmel. Met traditionele kerstmuziek en  
met een heuse waldhorn zullen zij de bezoekers vermaken. 
De winkeliers van het Marktplein gaan met hun artikelen op 
de kerstmarkt staan, maar ook andere ondernemers zulllen 
de kramen bemannen. Het gaat een gevariëerd aanbod van 
geschenken, kleding en kerstartikelen opleveren. De kerst-
hapjes en de glühwein zijn overigens niet vergeten! 
Let ook op de speciale bon in de eerstvolgende editie!

voor meer informatie over de kraamhuur:
Jan Lareman, 06- 5389 7497

volg de kerstmarkt op facebook via
Kerstmarkt Geitenkamp Arnhem vrijdag 16-12-2016

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

Geitenkamp Samen Sterk 
Hulp nodig, of juist een helpende hand bieden? 
Neem contact op: geitenkampsamensterk@gmail.com; 
tel: (ma 14.00-15.00 uur, do 10.00-11.00 uur) 026-4458909

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-Oost
Informatie en hulp op het gebied van (jeugd)zorg, welzijn, 
werk en inkomen)  :  088-2260000
Spreekuur:
• dinsdag 13.00-15.00 uur: Zorgplein (Geitenkamp 34)
• woensdag:  13.30-15.00 Drie Gasthuizen (Rosen-

daalseweg 485). Elke oneven week.
www.zodoenwehetinarnhem.nl
 
Wijkteam Leefomgeving Arnhem Noord-Oost
john.wijnbergen@arnhem.nl, tel. 026-3773097
marlies.hallingse@arnhem.nl, tel. 026-3772334
michelle.van.amerongen@arnhem.nl, tel. 026-3774538
johanna.sinnema@arnhem.nl, tel. 026-3774489
tiny.wouters@arnhem.nl, tel. 026-3773542

Zorgboerderij Tokhok : 
Beukenlaan 27,  06-44254212,  tokhok@live.nl



Vrijwilligers GeitenBult vol inspiratie op weg
Drie jaar heeft Muziektheater De Plaats het sociaal-artistiek project Kamp&Geit met, door en voor de 
wijkbewoners georganiseerd. Op 25, 26 en 27 november  wordt dit herhaald onder de naam Herfsttheater 
GeitenBult, dat onderdeel is van de Stichting Kunst op de Bult.  

Eén van de doelstellin-
gen van Muziektheater De 
Plaats was dat wijkbewo-
ners zelf een vervolg aan 
Kamp&Geit gingen geven. 
Die doelstelling lijkt nu 
behaald: op eigen benen 
nemen enthousiaste wijkbe-
woners het stokje over om 
ook dit jaar weer prachtige, 
verrassende en ontroerende 
voorstellingen te maken 
voor het sociaal-artistieke 
project GeitenBult.

Winkels, zorginstellingen 
en huiskamers worden kleine 
theaters voor het Herfstthe-
ater GeitenBult. De toneel-
spelers, zangers, dansers en  
muzikanten hebben zich 
laten inspireren door deze 
locaties. Met een publieks-
begeleider loopt het publiek 
door de wijk naar de ver-
schillende locaties waar de 
voorstellingen te zien zijn. 

De start is op vrijdag en za-
terdag om 19.30 uur in MFC 
De Wetering. 
Op zondag wordt om 14.30 
uur gestart vanuit het wijk-
gebouw.

Er zijn acht voorstellingen, 
die over twee routes ver-
deeld zijn: route Geit en 
route Bult. Elke route heeft 
drie korte acts van ongeveer 
10 minuten en een lange van 
ongeveer 25 minuten. 
Bij het kopen van een kaart-
je kun je kiezen voor route 
Geit of  route Bult. Beiden 
kan ook, maar dan moet je 
wel op verschillende dagen 
gaan,

De kaarten kosten € 8,00; 
GelrePas-houders betalen 
€ 2,50.  De kaarten zijn te 
bestellen via de website van 
Stichting Kunst op de Bult: 
www.kunstopdebult.nl. Op 
deze website vind je actuele 
informatie over het Herfst-
theater GeitenBult. 

Wil je voorafgaand aan de 
voorstelling uit eten in de 
wijk?

Enjoy&Learn serveert een 
3-gangen menu voor € 7,50. 
Voor meer informatie en re-
serveringen: 
www.enjoyenlearn.nl

Scala Koffiesalon serveert 
op zaterdagavond een heer-
lijke Indische maaltijd.  
Voor meer informatie en re-
serveringen: 
info@scalakoffiesalon.nl 
of tel: 026 2134705  

Het Herfsttheater GeitenBult vindt plaats op:

vrijdag 25 november 19:30 uur
zaterdag 26 november  19:30 uur
zondag  27 november 14:30 uur

Tekenen en schilderen op woensdagochtend 
 
Al jaren wordt er op woensdagochtend tussen 9.30 en 11.30 
uur bij MFC De Wetering enthousiast getekend en geschil-
derd door een groep creatievelingen. Zij worden daarbij 
begeleid door de Arnhemse kunstenaar en docent Gérard    
Philipsen. Er zijn op dit moment nog enkele plaatsen vrij.

Heb je zin om te gaan tekenen of schilderen? En zoek je be-
geleiding van een ervaren docent/kunstenaar? Dan is deze 
cursus helemaal geknipt voor jou. Je bent vrij in de keuze 
van het onderwerp en het te gebruiken materiaal. Alles kan. 
Potlood, kleurpotlood, olieverf, acryl, pen en inkt, noem 
maar op. Realistisch, abstract, illustratief, portret of iets heel 
anders, de mogelijkheden zijn onbeperkt. Plezier in het werk 
komt op de eerste plaats!
 
De cursus bestaat uit 30 lessen en loopt van september tot 
mei. Tussentijdse instroom is mogelijk. De kosten bedragen 
€ 180,00 per seizoen, te betalen in 3 termijnen van € 60,00.
Voor materiaal moeten de cursisten zelf zorgen.
 
Voor meer informatie:
Gérard Philipsen 06 111 85 834
email: gephil@upcmail.nl

Geluksbeleving in De Beijer
Geluk. Iedereen wil het hebben, sommigen hebben het 
altijd, anderen hebben het nooit. Of lijkt dat maar zo?

In de (gratis) workshop Geluksbeleving, die op maandag 14 
november in De Beijer wordt gegeven (van 13.00 tot 16.00 
uur) gaat Renate Rosenbrand van Indigo verder op deze 
kwestie in. 
Vragen als ‘waar word jij 
gelukkig van?’ en  ‘wat be-
paalt voor jou geluk?’ ko-
men aan de orde, maar ook 
wordt er dieper ingegaan op 
omstandigheden die een be-
leving van geluk in de weg 
staan. 
De workshop wordt gegeven 
tijdens de inloop van Vitale Verbindingen (iedere maand-
middag in De Beijer). De ervaringsdeskundige medewerkers 
van deze organisatie, Janite Brands en Mark Ormel, zullen 
daarbij actief aanwezig zijn.



Kinderclub is weer gestart!
Op 28 september j.l. is de kinderclub in MFC de Wetering weer van start gegaan. Alle 
kinderen die eerder hebben meegedaan aan de club waren persoonlijk uitgenodigd. De 
eerste bijeenkomst hebben de kinderen afspraken gemaakt over hoe ze met elkaar om 
willen gaan en hoe ze er met z’n allen een leuke club van kunnen maken. 

Dit alles gebeurt volgens de wijze van Vreedzame wijk, een methodiek die veel kinderen 
van de Geitenkamp al kennen vanuit Vreedzame school. Kinderen leren hierdoor demo-
cratisch besluiten te nemen, zelf conflicten op te lossen, verantwoordelijkheid te nemen 
voor elkaar én voor de gemeenschap en open te staan voor verschillen tussen mensen. 
Tijdens de Kinderclub, die georganiseerd wordt door stichting Rijnstad en Sportbedrijf 
Arnhem, gaan de kinderen hiermee aan de slag.

Het resultaat van de eerste Kinderclub mag er in ieder geval wezen: een wensboom, 
gemaakt door alle kinderen die die middag aanwezig waren met alle afspraken voor het 
komende seizoen. Bij deze een opsteker voor alle deelnemers; goed gedaan!

Om dit alles goed vorm te kunnen geven wordt er nog gezocht naar vrijwilligers/ouders 
die mee willen helpen en mee willen denken. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen 
met kinderwerker Renske Luijmes door te mailen naar r.luijmes@rijnstad.nl

Record aantal deelnemers bij negende Hoogte80-loop
627 jongeren en 73 volwassenen bezorgden de organisatie van  de Hoogte 80-loop een totaal aantal deelnemers van precies 700. 
Daarmee zit het jaarlijkse hardloopspektakel nog steeds in de lift.

John Wijbergen van het 
wijkteam Leefomgeving. 
wethouder Gerrie Elfrink en 
Maurits Peverelli, de nieu-
we directeur van De Vlin-
dertuin en De Witte School 
kwamen naar Hoogte80 
om een starschot te lossen. 
Dan hebben we het over de 
Hoogte 80-loop, de inmid-
dels traditionele prestatie-
loop die voor velen als spor-
tief hoogtepunt van het jaar 
geldt. Evenals vorig jaar was 
de start vanaf het monument 
bovenop Hoogte 80,

Naast prijzen in de diverse 
leeftijdscategorieën werd er 
ook een prijs uitgereikt voor 
de meest sportieve school. 
Hierbij werd niet gekeken 
naar het aantal leerlingen 
van een school dat mee-
deed, maar naar de school 
met het hoogste percentage 
deelnemende kinderen. Het 
zou dit jaar gerechtvaardigd 
zijn geweest deze prijs aan 
alle scholen toe te kennen. 
De percentages lagen  hoog 
(over de 90%) en het on-
derlinge verschil was met 

slechts één procent mini-
maal. Het was De Boomhut 
die voor de tweede achter-
eenvolgende keer met de 
wisselbeker naar huis ging.

‘De grens is nog niet be-
reikt’, aldus Dirk Leenders  
van Sportbedrijf Arnhem, 
die samen met Stichting 
Rijnstad de organisatie in 
handen heeft genomen. ‘Vol-
gend jaar gaan we dit voor 
de 10e keer doen. Daar wil-
len we een echt feestje van 
maken, voor alle sportieve-
lingen uit de wijk, jong én 
oud. We hopen dat we veel 
oud-deelnemers tegen die 
tijd opnieuw kunnen be-
groeten  om er samen een 
leuke dag van te maken.’

Alle winnaars op een rijtje
‘Iedereen die meedoet is een winnaar’. Dirk Leenders kon het 
niet vaak genoeg zeggen. Maar, de Hoogte 80-loop blijft een 
wedstrijd. En dus viel er in elke leeftijdscategorie een 1e, 2e en 
3e prijs te behalen. 
Op de foto’s links de 2 t/m 3-jarigen, daaronder de  leeftijds-
categorie 4-6 jaar. Hieronder poseert wethouder Gerrie Elfrink 
(Sport) met de winnaars in de leeftijd van 7-9 jaar, rechtson-
der de 10-12-jarigen. De foto daarboven tenslotte is van de 
volwassenen (waarbij iedereen vanaf 13 jaar gemakshalve als 
volwassene wordt beschouwd.) 
Wij willen iedereen feliciteren met de behaalde prestatie!

• Dirk Leenders

Maak je eigen scrub... of toch liever een taart?
Op woensdagavond van 18.30 tot 20.00 uur vindt in jongerencentrum De Sperwer iedere 
week een leuke activiteit plaats voor jonge meiden van 10 tot 16 jaar. Iedere maand is er weer 
een nieuw programma. Zo waren de meiden afgelopen maand bezig met fotografie, hebben 
ze een t-shirt gepimpt en werd de maand afgesloten met een gezellig kampvuur.

Ook deze maand staan er weer leuke activiteiten op het programma. Je kan bijvoorbeeld 
meedoen met het maken van je eigen scrub. Scrubben is het weghalen van dode huidcellen 
van je lichaam, waardoor je huid meer straalt en het zachter aanvoelt. De korrels waarmee 
dit gebeurt worden scrub genoemd. Er zijn  verschillende soorten scrubs te koop (dit hangt 
samen met de gevoeligheid van je huid) maar je kunt het dus ook zelf maken.
Dat geldt ook voor taarten overigens; ook dat is mogelijk bij jongerencentrum De Sperwer.
En natuurlijk mogen de taar-
ten ook geproefd worden!
Voor deelname aan de ac-
tiviteiten betaal je slechts 1 
euro (tenzij anders vermeld).
De activiteiten worden be-
geleid door moeders uit de 
wijk.

Programma november: 

2 november: 
Out Of Your Mind

9 november: 
Taart maken en proefspel

16 november: 
Schilderen en tekenen

23 november: 
Scrub maken
30 november: 

Cocktails en bugeldip

Meer informatie:
J.C. de Sperwer

sperwer@rijnstad.nl
Tel 026-4456603



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

Eten met Petra & Margreet
Deel 2 alweer!

De Geitenkampse een beetje over de houdbaarheidsda-
tum zijnde veertigers Petra & Margreet hebben net de 
herfstvakantie achter de rug. Ze zijn daarvan - mede door 
hun acht (!) bloedjes van kinderen - een flink beetje van 
de kaart. Wat hielp tijdens deze uitputtingsslag waren 
kruidkoeken met acaciahoning. Hoe dat dan? Nou, dan 
zijn de lieverdjes effe rustig.

Kruidkoek met acaciahoning

Ingrediënten:
• 500 ml karnemelk (bah!)
• 500 g zelfrijzend bakmeel
• 500 g bruine basterdsuiker
• 2 el speculaaskruiden1 tl kaneel
• 2 el acaciahoning (ja, die honing is ook geel en komt 

van de bomen langs de Fokke Noordhoffstraat)
• snufje zout

Verwarm de oven voor op 160 °C. Meng alle ingrediënten 
in een kom en doe het deeg daarna in een rechthoekige 
bakvorm. Hop in de oven en 35 minuten bakken. 
Zet de oven uit en laat de kruidkoek hierin afkoelen. 
Zet de ovendeur wel op een kiertje. Besprenkel de koek, 
als hij nog lauwwarm is, nogmaals met honing voor een 
extra glanzend en tandglazuurversplinterend effect.

O ja, die herfstvakantie betekende voor Petra & Margreet 
dus elke dag twee keer, negen dagen lang, een kruidkoek 
bakken …

Voedingswaarde per persoon:

Kcal: veel
Eiwit: een klein beetje
Koolhydraten: flink wat
Vet: valt wel mee
Vezels: een paar

Eet smakelijk!!

Geitenkampse bierkenners kiezen het beste Bockbier
Als de avonden donker kleuren en de eerste stormen de laatste restjes van de zomer verjagen, is het 
tijd voor het meest klassieke van alle speciaal bieren in Nederland: Bockbier.

Op maandag 24 oktober 
werd in de COOP het lek-
kerste Bockbier van de Gei-
tenkamp gekozen. Michiel 
Magendans, manager van 
de supermarkt en Marjolein 
van Baal van de gelijkna-
mige slijterij hadden een 
twaalftal Bockbieren gese-
lecteerd waar de gasten een 
oordeel over mochten geven. 
Dit oordeel was gebaseerd 
op de kleur, geur en smaak 
van het Bockbier. 

Bockbier komt volgens de 
overlevering van oorsprong 
uit het Duitste stadje Ein-
beck, dat in de middel-
eeuwen bekend stond als 
bierstad. Hier werd het Ein-
becker bier gebrouwen, dat 
tot ver buiten de stadsgren-
zen bekend was. Het Bock-
bier zou een verbastering 
zijn van deze stadsnaam 
(‘Ein Beck’) en heeft volgens 
deze overlevering niets met 
een bok te maken.

Herfstbo(c)kken zijn over 
het algemeen wat zwaarder 
bier en variëren in kleur van 
donker blond tot robijnrood. 
Het alcoholpercentage is ho-
ger - al zijn daar geen speci-
fieke regels voor - en ze heb-
ben een breed smaakpallet.

Het spreekwoord ‘over 
smaak valt niet te twisten’ 
ging deze avond niet op: de 
leden van de Geitenkampse 
Bockbierjury bespraken

uitvoerig met elkaar wat 
zij van de gepresenteerde 
Bockbieren vonden, waar-
bij de meningen soms stevig 
verdeeld waren...
Uiteindelijk kwam er toch 
een duidelijke winnaar uit 
de bus: Bavaria Bockbier 
mag zich deze herfst de lek-
kerste Bock van de Geiten-
kamp noemen. Evenals de 
andere bockbieren is deze te 
koop bij Slijterij van Baal en 
COOP Supermarkt.

Oliebollen
De laatste twee maanden 
van het jaar zijn begonnen. 
Dan weet je het eigenlijk 
wel: er zijn weer oliebollen 
te koop.
Op het marktplein, tegen-
over de COOP. staat sinds 
eind oktober de oliebollen-
kraam op zijn vaste plek.
Behalve de ouderwetse olie-
bol zijn er ook bananenbol-
len. appelbollen en andere 
lekkernijen te koop. 
Met allergiën kan rekening 
gehouden worden, al is dit 
niet altijd mogelijk.


