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Elke donderdag
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€10,-
Reinsdorf Brillen & Lenzen

Ir J.P. van Muijlwijkstraat 54 - 6828 BS Arnhem
T 026 442 54 21 -  I www.reinsdorf.nl - E info@reinsdorf.nl
aangesloten bij de FON (Functionele Oogzorg Nederland) en de ANVC

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

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

Voor al uw oogzorg

Monturen vanaf

€ 89,00                                        

Volg ons op Facebook!

Wijkkrant voor Geitenkamp, (Nieuw-)Monnikenhuizen, Arnhemse Allee en Saksen-Weimar
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Bruisend theater van bultbewoners
Het Herfsttheater GeitENBult was misschien niet zo groot opgezet als Kamp&Geit, 
de gespeelde theaterscènes waren in elk geval even groots.

Dat is de voorzichtige con-
clusie die getrokken mag 
worden na drie dagen thea-
terspel in de wijk. 
Stichting Kunst op de bult 
nam het organiserende 
stokje over van Muziekthe-
ater De Plaats. Op een even 
imposante wijze wisten de 
spelers mensen binnen én 
buiten de wijk   te vermaken 
met een aantal goed uitge-
werkte voorstellingen.
Actuele en herkenbare 
thema’s als internetconcur-
rentie en de gevolgen van 
dementie voor de naaste om-
geving werden daarbij niet 
uit de weg gegaan.

Bij de start in 2013 stond al vast dat Muziektheater De Plaats 
‘slechts’ drie keer het wijktheaterproject Kamp&Geit zou 
gaan uitvoeren. Omdat een groot aantal wijkbewoners het 
idee van spelen op locaties in de wijk (huiskamers, winkels 
e.d,) wel heel erg leuk vond, hebben zij de handen ineen 
geslagen. Onder de naam Herfsttheater GeitENBult presen-
teerden zij zichzelf afgelopen zomer als de voortzetting van 
Kamp&Geit.
Er kwamen wat kleine wijzigingen ten opzichte van de ori-
ginele opzet. Het aantal routes werd teruggebracht van drie 
naar twee en het aantal voorstellingen per route was niet vijf, 
maar vier. Een nieuw toegevoegd element daarentegen wa-
ren de ‘verrassingsoptredens’ op openbare plekken.
De maandenlange voorbereidingen van de spelers en organi-
satie was terug te zien in de uitvoering. De gespeelde scènes 
waren van een zelfde hoge kwaliteit als de jaren ervoor.
Organisatorisch zat het ook goed in elkaar. Niet alles verliep 
vlekkeloos, maar voor een eerste keer is dat begrijpelijk.
Het Herfstheater GeitEnBult heeft in elk geval laten zien dat 
de bult nog steeds bruist!

Verder in deze krant een fotoverslag 
van de gespeelde scènes.

Tijdens de Kerstmarkt

Portie saté 
met nasi goreng  €5,95

Bij inlevering van 
deze advertentie  €4,95 

Column

Olijven of stickers?
Ik woonde in de buurt van Wageningen. Daar ging 
ik graag naar de markt. De Wageningse markt is 
een markt waar je alle talen van de wereld hoort. 
Dat komt door de universiteit, waar mensen uit alle 
windstreken studeren. Het is dan net of je even op 
vakantie bent.

Op die markt staat een man die olijven verkoopt. 
Hij vult zijn olijven en pepers zelf met allerlei lek-
kers en hij verkoopt ook het beste Turkse brood 
dat er is. Maar hij is niet Turks. Hij komt uit Afgha-
nistan. Daar kon hij niet blijven wonen. Hij heeft 
namelijk twee dochtertjes. En deze dochtertjes wil-
len graag naar school. En één van zijn dochtertjes 
houdt van voetballen. Dat vindt de olijvenman fi jn, 
want hij heeft graag dat zijn dochtertjes zich ont-
wikkelen en dingen doen waar ze betere mensen 
van worden. Maar in Afghanistan mogen meisjes 
niet naar school van de taliban. En voetballen mo-
gen ze al helemaal niet. Soms worden meisjes en 
hun ouders zelfs vermoord als ze naar school wil-
len of voetballen.

Daarom is deze man naar Nederland gevlucht met 
zijn gezin. Hier werkt hij hard. Overdag staat hij op 
markten en ‘s avonds vult hij olijven, maakt hij ge-
vulde pepers en allerlei lekkers met feta en kruiden. 
Het geld dat hij verdient, investeert hij in zijn doch-
ters, zodat ze straks een meerwaarde hebben in 
de maatschappij.

De laatste tijd zie ik op lantarenpalen in onze wijk 
steeds meer stickers met leuzen die aangeven dat 
sommigen in onze wijk niet blij zijn met mensen uit 
andere landen. Iedereen zijn mening hoor, maar die 
stickers maken onze wijk er niet mooier op, vind ik. 
Dan denk ik aan de olijvenman en dan glimlach ik. 
Hij maakt ons land wél een beetje mooier en fi jner 
om in te leven door al het lekkers dat op zijn kraam 
ligt uitgestald. Van mij mag hij blijven!

H���

Op de foto Mohamed Mahdiam bij zijn huis in de     
Geitenkamp. Hij moest een jaar geleden zijn land Syrie 
ontvluchten. Toen hij in Arnhem terechtkwam, besloot 
hij meteen iets moois van zijn tuin te maken. En dat is 
volgens veel mensen in de wijk gelukt. 
Mohamed krijgt heel veel positieve reacties op zijn 
‘potlodenhek’!

Potlodenhek



Ineke’s Koffie Kaffee
iedere dinsdag van 10.00-14.00

Om 12.00 uur een lekker tussendoortje!
@De Beijer,

Willem Beijerstraat 13

Geef inbrekers geen kans
Het is volop herfst en de wintertijd is ingegaan. Het is al vroeg donker. Dit komt 
inbrekers goed uit, want hierdoor hebben zij meer kans om ongezien een wo-
ninginbraak te plegen. U kunt zelf veel doen om de kans op een woninginbraak 
te verkleinen.

Geef inbrekers het idee dat er altijd iemand thuis is. Dit kan door gebruik te maken van 
tijdschakelaars waardoor het niet constant donker is in uw woning. Goede buitenverlichting 
en sloten die voldoen aan het politiekeurmerk veilig wonen schrikt ook af. Samen met uw 
buren kunt u afspraken maken om waakzaam te zijn bij afwezigheid tijdens de komende 
feestdagen. Iedere verdachte situatie is in ieder geval reden om 112 te bellen.

Samen met u
De politie staat voor u klaar. Met uw hulp is de kans aanzienlijk groter om inbrekers te pak-
ken. U kent uw wijk het beste. Loopt of rijdt er iemand rond die zich verdacht gedraagt of 
staat er iemand op de uitkijk, hoort u een verdacht geluid dat duidt op een inbraak dan is dat 
altijd reden om contact op te nemen met de politie door 112 te bellen.

Het is mogelijk om het aantal woninginbraken in uw wijk of pogingen tot inbraak te bekij-
ken. U vindt deze informatie onder ‘Misdaad in Kaart’ op www.politie.nl/mijn-buurt. Op 
www.arnhem.nl/woninginbraken vindt u nog meer informatie en tips om woningbraken 
tegen te gaan.

Een ontmoeting van wijkgenoten

Op dinsdag 8 november werd in MFC De Wetering de bijeenkomst Arnhem in Dialoog 
gehouden. Het thema van de gesprekken die jaarlijks worden georganiseerd was dit keer 
gelijkwaardigheid. Wijkgenoten van een verschillende achtergrond gingen met elkaar 
over dit thema in gesprek. Iedereen kon er op zijn of haar manier over meepraten. 

Een belangrijk thema ook, zeker in de tijd waarin we leven. Gelijkwaardigheid lijkt anno 
2016 verder weg te zijn dan het ooit is geweest.
Als je het hebt over gelijkwaardigheid, kom je ook al snel uit op verdraagzaamheid. De 
discussie ging daardoor ook over verdraagzaamheid op je werk, over je mening, over de 
eigenaardigheden van een ander of over de kledingkeuze die je maakt. Het gevoel van 
ongelijkwaardigheid komt dan al snel op. 
Die ochtend was dat in elk geval niet zo. De gesprekken verliepen in een onderling ont-
spannen sfeer, iedereen liet elkaar in zijn (of haar) gelijke waarde en er was respect voor 
elkaars mening, zelfs als deze afweek van de ander. 
Er werd soms fel gediscussiëerd, maar ook hartelijk gelachen en er kan met recht gezegd 
worden dat het een zinvolle, gelijkwaardige bijeenkomst was.

Kunstcafé  beleeft geslaagde 1e editie
Het eerste Kunstcafé 55+ in De Beijer mag een succes genoemd worden. 
Een groot aantal bewoners van de Geitenkamp én Monnikenhuizen kwamen luisteren 
naar kunstenaar Rob Voerman (zie artikel hiernaast), die een lezing gaf over zijn werk.

Het Kunstcafé 55+  is er om 
te genieten van een kop kof-
fi e met een concert, een le-
zing of een presentatie. Het 
wordt al jaren in Rozet (de 
bibliotheek van Arnhem) ge-
houden. Kunstbedrijf Arn-
hem is nu met het Kunst-
café 55+ de wijk in gegaan. 
Daarvoor hebben zij de sa-
menwerking gezocht met 
Kunst op de Bult. De aftrap 
was op dinsdag 8 november.

Ruim 40 mensen uit de wij-
ken Geitenkamp en Mon-
nikenhuizen verzamelden 
zich in De Beijer. In een 
ongedwongen sfeer gaf Rob 
Voerman een overzicht van 
zijn werk tot nu toe en ver-
telde daarbij hoe hij tot zijn 
creaties kwam. De diavoor-
stelling die Rob daarbij gaf, 
maakte voor de bezoekers 
meteen duidelijk waar hij 
het over had.

Op donderdag 12 januari 
2017 wordt er opnieuw een 
Kunstcafé 55+ gehouden, 
van 10.30 tot 12.00 uur. Het 
thema van deze ochtend 
wordt Architectuur in de 
Geitenkamp. 

Voor meer informatie kunt u 
bellen naar 06-30733789 of 
026-4432138.
Mailen kan ook:
hetkoffi ekaffee@gmail.com

• Rob Voerman (midden)

en je
beweegt 
weer! fysiolocus.nl

Willem Beijerstraat 13, 6823 EW, Arnhem
jurgen@fysiolocus.nl  |  06 - 144 32 123

Fysiotherapie 
met een 
positieve draai

Fysiotherapie Locus in De Beijer
Sinds oktober is de wijk een fysiotherapeut rijker. Jurgen Meijer heeft zich met 
fysiotherapie Locus gevestigd in het buurtcentrum in de Willem Beijerstraat.

Jurgen Meijer (42) is in 2001 
afgestudeerd als fysiothe-
rapeut. Hij is enkele jaren 
geleden in Angerenstein 
komen te wonen, tegen de 
Geitenkamp aan. De van 
oorsprong Brabander werkte
ruim 14 jaar in Arnhem Zuid 
in loondienst bij een fysio-
therapeut en was toe aan 
een nieuwe uitdaging. Deze 
heeft hij gevonden in de op-
richting van zijn eigen be-
drijf fysiotherapie Locus,
dat zich gevestigd heeft in 
De Beijer aan de Willem 
Beijerstraat 13.

Locus staat voor persoon-
lijke aandacht, een heldere 
diagnose, goed advies, ge-
richt behandelen en krachtig 
coachen.

‘Gezondheid wordt vanuit 
een positieve gedachte be-
naderd’, aldus Jurgen. ‘Niet 
zeggen wat iemand niet kan, 
maar juist benadrukken wat 
nog wel mogelijk is, is het 
devies. We promoten bewe-
gen en leggen de focus op 
datgene wat de cliënt wil be-
reiken. Vertrouwen is daar-
bij belangrijk. En omdat ie-
der mens anders is, worden 
de therapieën samen met de 
client op maat gemaakt’

Je kunt voor meer algemene 
klachten bij Jurgen terecht, 
maar ook voor specifi eke 
klachten zoals bijvoorbeeld 
rug- en nekklachten, een 
sportblessure, schouder-
klachten enzovoort. Hij 
beschouwt zichzelf niet als 
specialist, maar heeft zich-
wel verdiept in sportfysio-
therapie en de McKenzie-
therapie (vooral voor lage 
rugklachten, waaronder ook 
bijvoorbeeld hernia valt.

Wil je een afspraak maken?
Iedere vrijdag heeft Jurgen
inloopspreekuur van 16.00 
tot 17.00 uur in De Beijer. 
Op afspraak is Jurgen (om 
te beginnen) aanwezig op 
woensdag van 17.00 tot 
21.00 uur en vrijdag van 
13.30 tot 18.00 uur. 

Bellen voor een afspraak 
kan ook: 06 14432123, of via 
mail:jurgen@fysiolocus.nl.
Website: fysiolocus.nl

• Jurgen Meijer heeft de focus op Locus



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

Bestel tijdig uw salade!

We zijn te volgen op Facebook

SuperSpeeldag in het MFC 

Evenementenbureau PLAY7 organiseert op 17 december 
een SuperSpeeldag voor kinderen uit Arnhem in MFC De 
Wetering, Bonte Wetering 89 in Arnhem. De SuperSpeeldag 
wordt georganiseerd in samenwerking met stichting Speel-
stoet, een speelgoedbank zonder kassa uit regio Arnhem. 
Tijdens de SuperSpeeldag kunnen kinderen tussen 4 en 13 
jaar de hele middag spelen in MFC de Wetering. Er zijn 
verschillende spellen en activiteiten in het thema van super-
helden. De kinderen worden tijdens deze middag helemaal 
omgetoverd tot superheld.
PLAY7 hoopt met de SuperSpeeldag een lach op het gezicht 
van de deelnemende kinderen te creëren en meer naamsbe-
kendheid voor Speelstoet te genereren.

Speelstoet is een speelgoedwinkel zonder kassa, waar kinde-
ren op vertoon van hun strippenkaart en Gelrepas drie keer 
per jaar speelgoed uit mogen komen zoeken. Zij biedt hulp 
aan kinderen en gezinnen die minder te besteden hebben. 
PLAY7 is opgericht door een zevental studenten van de Ho-
geschool van Arnhem en Nijmegen. In opdracht van Speel-
stoet organiseren zij deze speelmiddag.  
Voor meer informatie over de SuperSpeeldag is te vinden op 
de facebookpagina van PLAY7 en Speelstoet.

Eat & Meet in De Beijer
Maandag 19 december om 18.00 uur organiseren Indigo, 
Vitale Verbindingen, RIBW en Het Koffi eKaffee samen 
een Eat & Meet in De Beijer. Wijkbewoners en andere ge-
interesseerden kunnen dan aanschuiven bij een heerlijk ver-
zorgde maaltijd. Aansluitend is er een ‘levend smoelenboek’,  
waarbij er kennis gemaakt kan worden met de mensen van 
de verschillende organisaties die hun werkzaamheden in de 
Beijer toelichten. De maaltijd is bedoeld om nader kennis te 
maken met elkaar en is gratis. 

In verband met de te bestellen boodschappen is vooraf op-
geven wenselijk. Dit kan tijdens de inloopdagen in De Beijer 
(maandag t/m zaterdag) of via mail naar:
hetkoffi ekaffee@gmail.com o. v. v. Eat & Meet 2016.

Gratis loterij tijdens kerstmarkt

Vrijdag 16 december wordt 
van 14.00 tot 20.00 op het 
marktplein van de Geiten-
kamp de jaarlijkse Kerst-
markt gehouden. 
Het plein zal die middag 
gevuld zijn met in kerstfeer 
opgetuigde kraampjes, waar 

verschillende ondernemers 
hun artikelen te koop aan-
bieden. Je kunt het zo gek 
niet bedenken of het is er: 
van dromenvangers tot cho-
coladefruit, sieraden, baby-
kleding, oosterse waaiers, 
tasjes. Natuurlijk zijn ook de 
vertrouwde kerstartikelen 
vertegenwoordigd.

Ook dit jaar wordt er fl ink 
uitgepakt. Het Egerländer 
Kapel De Leemkuulers uit 
Bemmel zal net als vorig 
jaar met traditionele kerst-
muziek en een waldhorn de 
bezoekers vermaken. Ook 
Rudolp en zijn elven zijn er 
weer bij. En ho, ho,ho, de 
kerstman is ook aanwezig!

De Geitenkampse invloeden 
ontbreken niet. Schminkar-
tieste Angelina Brand zal 
belangstellenden voorzien 
van een mooie kerstversie-
ring en doedelzakspeler An-
gelo Gougón komt langs om 
een kerstdeuntje te spelen. 

Onder andere Koffi esalon 
Scala en Snackbar ‘t Beu-
mertje zorgen voor de lek-
kere hapjes. Slijterij Van 
Baal verzorgt de glühwein. 
En diverse plaatselijke win-
keliers hebben een kraampje 
op de markt. Kinderen kun-
nen zich vermaken met leu-
ke traditionele spelletjes als 
busje gooien, eendjes henge-
len en touwtje trekken.

Het wijkteam leefomge-
ving  ziet in de kerstmarkt 
een mooie kans om kennis 
te maken met de wijkbewo-
ners. Zij staan ook met een 
kraam op de markt, en daar 
gaat u vast even naar toe! 
Want...

Gratis loterij
Voor de volwassen is er een 
ander spel: de (grats) loterij. 
Onderaan de agendapa-
gina van deze krant vindt 
u een bon die u, voorzien 
van uw naam en adres kunt 
inleveren bij de kraam van 
het wijkteam leefomgeving. 
U maakt  kans op een leuke 
prijs, maar welke dat is blijft 
nog even een verrassing.

Kunstwerk Rob Voerman in Monnikenhuizen
In het plantsoen aan de Zaslaan/ Geelgorslaan staat sinds zaterdag 29 oktober een nieuw kunstwerk. Het beeld is 
gemaakt door Rob Voerman. Hij heeft inspiratie opgedaan tijdens een kunstworkshop op Basisschool de Boomhut. 
Voerman is onder meer bekend van het werk The Exchange. dat tijdens Sonsbeek ‘16 te zien was. 

In het beeld is de geschie-
denis van de wijk terug te 
vinden. Er wordt verwezen 
naar de Garde Grenadiers en  
Jagers die in de voormalige 
Saksen Weimarkazerne ge-
legerd waren. Een raam in 
het beeld doet denken aan 
het oude klooster van Mon-
nikenhuizen. En een bureau 
met stapels papieren houdt de 
herinnering aan de kantoor-
lieden, die ooit de wijk be-
woonden, levend. Het beeld
is overigens niet alleen om 
naar te kijken, je kan er ook 
in spelen en op klimmen. 
De onthulling vond plaats 
in aanwezigheid van de 
Bewonerscomissie Mon-
nikenhuizen, die samen 
met Kunstbedrijf Arnhem 
en woningbouwvereniging 
Portaal het initiatief geno-
men hebben voor het werk.

• Het beeld van Rob Voerman is ook om in te klimmen...: Bert ten Dolle van de 
Bewonerscommissie Monikkenhuizen is uitermate tevreden met het kunstwerk.

Cursussen bij werkplaats De Helling 
In januari 2017 starten er weer creatieve en ambachtelijke 
cursussen bij Werkplaats De Helling, Rozenstraat 49. De 
cursussen zijn overdag, speciaal voor mensen die niet (meer) 
werken en worden gegeven door vakdocenten. 

In de week van 9 januari wordt begonnen met de cursus-
sen glas-in-lood, glas fusion (hierbij worden met stukjes ge-
kleurd glas o.a. kleine sieraden gemaakt), edelsmeden en de 
cursus Byzantijnse schakels (hierbij maak je een armband 
van deze schakels). Eind januari begint de cursus metaal-
draaien en in februari wordt gestart met de cursus hout-
draaien. 

Meer informatie over de kosten, de cursustijden en  hoe aan 
te melden is te vinden op:
www.dehelling-arnhem.nl. of via 026 -4420675. 

Kort nieuws



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

Bij een hartstilstand is reanimeren van levensbelang. De inzet van een AED (Automatische Externe Defi brilator) 
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

Wekelijkse wijkacti viteiten

Inzendingen voor 
Op De Hoogte 

uiterlijk 18 januari 2017 
(verschijningsdatum 7 december 2016)

naar: 
redactie@geitenkampnet.nl

Ingezonden brieven en artikelen zijn welkom en vallen onder verantwoordelijk-

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

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

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

naam en adres bij de redactie bekend zijn. 

Colofon
Op De Hoogte is een onafhankelijk wijkblad voor Geitenkamp, (Nieuw) 
Monnikenhuizen, Arnhemse Allee en Saksen Weimar en verschijnt dit 
jaar 8 keer.

Eindredactie en vormgeving: Mark Ormel
Tekstbijdragen: Henk de Kruyff, Mark Ormel, Petra & Margreet
Fotografie: Joost Meijer, Riënne Wopereis en ingezonden

Advertentiebeheer: advertenties@geitenkampnet.nl

Financiëel beheer: Stichting Playground De Rommelkist

Druk: DKZET Offsetrotatie Hapert; oplage: 4.200

Informatie en klachten bezorging: 
bezorgingodh@geitenkampnet.nl

Redactie:  redactie@geitenkampnet.nl; tel. 06-24734823

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

Inloop in MFC De Wetering
Op maandagmiddag organiseren SWOA en Stichting Rijn-
stad een ontmoetings- en spelletjesmiddag voor alle wijkbe-
woners. Deze middag vindt wekelijks plaats in de ontmoe-
tingsruimte van MFC De Wetering van 14.00 uur tot 16.00 
uur. U bent van harte welkom om een kopje koffi e of thee te 
drinken of een spelletje te spelen. 
Misschien wilt u wel meer doen en zelf ook als vrijwiligger 
meehelpen? Dat kan natuurlijk ook!

Meld dit dan via mail aan s.gurses@rijnstad.nl,
of loop even het MFC binnen.

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

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



Zaterdag 10 december
10.15-12.15uur: Toonhoogte 80 (Kunst op de Bult) (De 
Beijer). Repetitie van het koor Toonhoogte 80.

Maandag 12 t/m vrijdag 16 december

Een week vol Winterse activiteiten. Voor een overzicht van 
activiteiten zie www.geitenkampnet.nl of vraag ernaar bij 
de balie van MFC De Wetering

Dinsdag 13 december
19.30-21.30 uur Gezellige Kerst-workshop (Het Gulden 
Bloemetje). Samen maken we het ideale kerststukje. Kos-
ten €35,00; inclusief een hapje en een drankje en de mate-
riaalkosten (ook op donderdag 15 december)

Donderdag 15 december
19.30-21.30 uur Gezellige Kerst-workshop (Het Gulden 
Bloemetje). Samen maken we het ideale kerststukje. Kos-
ten €35,00; inclusief een hapje en een drankje en de mate-
riaalkosten. (ook op dinsdag 13 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 16 december:

16.00 uur 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 het gratis lot onderaan deze pagina!

zie ook de facebookpagina
Kerstmarkt Geitenkamp Arnhem vrijdag 16-12-2016 

Zaterdag 17 december
12.00-15.00 Kerstviering in De Beijer. (KoffieKaffee). Met 
knutselactiviteiten, glühwein en om 14.00 uur een optre-
den van Toonhoogte 80. Willem Beijerstraat 13.
12.00-17.00 uur SuperSpeeldag (Speelstoet i.s.m. Play7) 
MFC De Wetering, Bonte Wetering 89. Spelletjes, knutse-
len en andere activiteiten met als thema Superhelden. Voor 
kinderen van 4 tot 13 jaar. 
Inschrijven via www.speelstoet.nl

Maandag 19 december
18.00-21.00 Eat & meet (RIBW, Vitale Verbindingen, Indigo 
& Het Koffie Kaffee) De Beijer, Willem Beijerstraat 13. 
Wil jij weten wat er allemaal gebeurd in de Beijer? En wie je 
waarvoor kunt vragen? Tijdens een lekkere maaltijd kunt u 
de medewerkers leren kennen. En voor de niet mee-eters: 
ook na de maaltijd kunt u vragen stellen. Gratis entree!
Inschrijven (niet verplicht): hetkoffiekaffee@gmail.com

Vrijdag 23 december
18.00-21.00 uur: Kerstdiner verzorgd door Eet en/of kook 
mee in het MFC (Activeringsteam). MFC De Wetering. Maal-
tijd voor wijkbewoners. Kosten €3,00; kinderen t/m 12 jr 
(onder begeleiding)  €2,00. Opgeven kan via ATGKOKEN@
hotmail.com of aan de balie van MFC De Wetering. Wees 
snel, want vol + vol.
Meld eventuele allergieën of andere zaken vooraf, dan 
wordt daar rekening mee gehouden.

Zaterdag 7 januari 2017
10.15-12.15uur: Toonhoogte 80 (Kunst op de Bult) (De 
Beijer). Repetitie van het koor Toonhoogte 80.
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

Donderdag 12 januari 2017
10.30-12.00 uur Kunstcafé 55+ (Kunstbedrijf) De Beijer. 
Onderwerp: Architectuur in de Geitenkamp. 
Meer informatie: 026-4432138 of 06-30733789 
of  hetkoffiekaffee@gmail.com.

Maandag 16 januari 2017
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.

Agenda en informatie

Kerstmarkt Loterij   Vrijdag 16-12-2016  
Deze bon inleveren op de kerstmarkt bij 
de stand van het wijkteam leefomgeving. 
Marktplein/Geitenkamp 

Omstreeks 19.00 uur zal er een hoofd-
prijswinnaar bekend gemaakt worden 

Naam:                                                  

Adres:                                                  

Tel. Nr.                                                 

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



Hoofdkantoor Thuiszorg Groot Gelre naar woonzorgcentrum Drie Gasthuizen verhuisd
 
 
Het hoofdkantoor van Thuiszorg Groot Gelre is binnen Arnhem verhuisd van de Wichard van Pontlaan 139 naar woonzorg-
centrum Drie Gasthuizen aan de Rosendaalseweg 485, waar de Arnhemse thuiszorgorganisatie al een thuiszorgpost had 
gevestigd. Sinds 2011 maakt Thuiszorg Groot Gelre onderdeel uit van DrieGasthuizenGroep.
 
Voor de bestaande cliënten is er op het eerste gezicht niets veranderd, aldus directeur Karin Reesing: ‘Onze cliënten be-
vinden zich in Arnhem en de elf omliggende gemeenten en zullen van deze verhuizing weinig merken. We zijn nog altijd 
bereikbaar op hetzelfde nummer en onze wijkteams blijven gevestigd in de buurt.’
De verhuizing biedt de cliënt vele voordelen: ‘Mensen wonen vaker en langer thuis. Daarom zal er vaker en meer zorg thuis 
worden gegeven. Hierbij kun je denken aan begeleiding, hulp bij huishouden, wijkverpleging en particuliere zorg. En mocht 
het toch nodig zijn, dan kan de cliënt terecht in één van de woonzorgcentra van DrieGasthuizenGroep. Alle zorg bij één 
organisatie is wel zo vertrouwd en persoonlijk.’

Thuiszorg Groot Gelre maakt onderdeel uit van DrieGasthuizenGroep in Arnhem, een woonzorgorganisatie met zes woon-
zorglocaties, zeven appartementencomplexen en een groot aanbod aan zorg en dagbesteding. Daarnaast kun je bij Extra 
Services terecht voor bijvoorbeeld de maaltijdservices, wasservice of klusservice en biedt ParaGo medische specialismen 
op het gebied van complexe gezondheidsproblematiek.
 
Thuiszorg Groot Gelre is bereikbaar op hetzelfde telefoonnummer: 026-3639223.

Herfsttheater GeitENBult, het fotoverslag
Op de valreep binnengekomen, de foto’s van diverse voorstellingen die dit jaar tijdens het herfsttheater GeitENBult werden gespeeld.

Twaalf afbeeldingen uit iets minder voorstellingen,
Geen beschrijvingen van de scenes, die soms gingen over de gevolgen van dementie voor de leefomgeving, het afscheid van een wijkdichter betekende of verhaalde 

over de bedreiging van internet voor kleinere winkels.
De tijd ontbrak om dit bij iedere scene goed uitgezocht te krijgen.

In de eerste editie van volgend jaar blikken we nog één keer terug op de eerste editie van GeitENBult en wordt er wellicht al voorzichtig vooruitgekeken...

Foto’s: Joost Meijer

Wie o wie?
Dat was de vraag die een voorbijganger zich stelde toen ze de 
vernielingen aan het kunstwerk op Hoogte 80 aanschouwde. 
‘Zoiets doe je toch niet...?’
We zijn het helemaal met haar eens en roepen eventuele ge-
tuigen op dit te melden.



Tijdens het jaarlijkse Muziek bij de buren op 11 december 
vinden er drie optredens plaats in de wijk Geitenkamp.

Het betreft de artiesten Lola’s Dice, een band die een 
unieke combinatie van rock, funk, pop, en jazz speelt 
(J.P. Troelstrastraat 31; 13.15-13.45 u; 14.45-15.15 u; 
16.15-16.45 u), de Crooked Clerks, die een dwarse mix 
van eigen nummers en covers van bands als Crosby, 
Stills, Nash & Young, Eagles, Allman Brothers en Fleet-
wood Mac brengt (St. Josephstraat 32; 13.30-14.00 u; 
15.00-15.30 u; 16.30-17.00 u) en Salsaband Salero, een 
veertienkoppige salsaband die met veel plezier swingende 
Cubaanse en Zuid-Amerikaanse muziek speelt in de tra-
ditie van Buena Vista Social Club. (Willem Beijerstraat 
13, 14.00-14.30 u; 15.30-16.00 u; 17.00-17.30 u). 
De toegang tot de optredens is gratis.

Meer informatie is te vinden op 
arnhem.muziekbijdeburen.nl. 
Daar staan ook de optredens in andere wijken vermeld.

Circus op de bult blijft bezig
Circus op de bult bestaat alweer bijna 7 jaar. Ieder vrijdagmiddag wordt er door de kinderen geoefend in de gymzaal van 
MFC De Wetering (Bonte Wetering 89). Je kan er leren steltlopen, op een bal lopen, jongleren met bordjes, doekjes, ringen 
en de diabolo, akrobatiek en nog veel meer. 

Regelmatig verzorgt het kindercircus optredens in de wijk. 
Zo waren ze eind oktober aanwezig bij de opening van het 
kunstwerk aan de Geelgorslaan en speelden ze een maand 
later mee in de herfsttheaterroute van Geit en Bult.

De lessen worden verzorgd door een ervaren circusartiest.
Je kan langskomen voor een proefles op vrijdagmiddagen in 
de gymzaal van MFC De Wetering.

14.45 – 15.45 uur voor 4-8 jarigen
15.45 – 17.00 uur voor 8 jaar en ouder

Kosten € 2,50 per les te voldoen in 4 termijnen per jaar. 
Houders van een GelrePas betalen € 0,25 indien ze geen an-
dere culturele cursus reeds vergoed krijgen. 
Contact: 
circusopdebult@gmail.com of Ilse Beers: 06-24936113

Van wateroverlast naar waterpret
Op donderdag 1 december hebben de leerlingen van De Witte School aan wethouder Ine van Burgstede hun oplossin-
gen voor de wateroverlast in de wijk Geitenkamp gepresenteerd. Alleen het vervangen van het riool biedt namelijk 
geen oplossing voor de waterproblemen die de wijk kent bij de heftige regenbuien. Samen met kunstenaars hebben 
de kinderen ontwerpen voor de toekomst gemaakt: van wateroverlast naar waterpret.
 
De Witte School is als eer-
ste school in de wijk begin 
november gestart met het 
project Schatgraven, 1000 
Fonteinen. In de Geiten-
kamp ervaren bewoners veel 
overlast bij de “hoosbuien” 
zoals we die de laatste jaren 
steeds vaker zien. ‘Waarom 
niet van de nood een deugd 
maken?’, was de gedachte 
van cultuurmakelaar Lidwin 
van Grunsven van Kunstbe-
drijf Arnhem . Zo ontstond 
het idee voor het project 
voor de scholen in de Gei-
tenkamp, waarbij leerlingen 
meedenken en een creatieve 
oplossing verzinnen voor dit 
grote probleem in de wijk, 
maar eigenlijk ook voor de 
hele stad.

Na een bezoek aan de Tiend-
weg waar de problemen met 
de oude riolering het grootst 
zijn, luisterden de leerlin-
gen naar de verhalen die 
schatgravers Stefan Papp 
en Wim Hilgeman op straat 
hadden gehoord. Vieze 
verhalen over verstopte en 
overstromende riolen, spec-
taculaire verhalen over om-
hoog spuitende putdeksels, 
maar ook mooie verhalen 
uit de straat over een duif 
van 1,5 miljoen. Daarna 
gingen de kinderen samen 
met de kunstenaars van 

HARTenHAVE Cultuur-
educatie aan het werk en be-
dachten ze oplossingen voor 
dit steeds groter wordende 
probleem. De bovenbouw 
ontwierp fonteinen voor op 
het marktplein, de midden-
bouw maakten ontwerpen 
voor tuinen en wadi’s en de 
onderbouw bouwde een wa-
terbaan voor het schoolplein 
en maakte waterdoorlatende 
stoeptegels. Een schat aan 
ideeën voor de wijk waar-
mee de bewoners geïnspi-
reerd worden ook mee te 
denken over de toekomst en 
inrichting van de wijk. 

De presentatie van de plan-
nen vond plaats in de Fokke 
Noordhofstraat. Stefan en  
Wim vertelden in de grote 
kuil de mooiste verhalen 
over water die ze opgedoken 
hebben. Hier hebben de kin-
deren ook hun ontwerpen 
voor de toekomst gepresen-
teerd. Om niets verloren te 
laten gaan en goed te bewa-
ren voor de toekomst, heb-
ben de leerlingen de schat 
met plannen voor de wijk 
diep onder de grond begra-
ven, bij de nieuwe riolering. 
De mannen van Dusseldorp 
gebruikten hun grote kraan 
om hen daarbij te helpen. 
Als dan de straat over 50 
jaar opnieuw wordt openge-

broken voor de vervanging 
van de riolering, weten alle 
bewoners dat de kinderen 
van De Witte School als 
eerste de plannen hebben 
bedacht voor de nieuwe Gei-
tenkamp.

In januari gaat De Vlinder-
tuin aansluiten bij het pro-
ject en starten ook zij met 
het bedenken van plannen,

In het informatiecentrum 
op de Schuttersbergweg 
(de voormalige wijkwinkel) 
heeft wethouder Ine van 
Burgstede samen met de 
leerlingen de expositie ge-
opend. De resultaten zijn te 
zien in het projectpunt van 
de gemeente aan de Schut-
tersbergweg 27. Iedere dins-
dag geopend tussen 15.00 en 
17.00 uur.

De tijd dat alleen de jeugdigen en volwassenen naar de disco 
gingen, ligt achter ons: sinds kort kunnen ook de jongste 
kinderen naar de disco. In Jongerencentrum De Sperwer 
wordt namelijk sinds kort iedere maand een Kinderdisco 
georganiseerd. Tegen betaling van slechts één Euro mogen 
kinderen van 0 (!) tot 12 jaar meedoen aan deze gezellige 
disco-avond. De eerstvolgende discoavond wordt gehouden 
op 14 december, van 18:30 tot 19:30 uur voor de kinderen 
van 0 tot 6 jaar en van 19:00 tot 20:00 uur voor de kinderen 
van 6 tot 12 jaar. 



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
De Geitenkampse veertigers Petra & Margreet (bijna 
50) hebben weer een lekker en makkelijk te maken 
recept voor je. De beide oudere meiden zijn dol op de 
laatste twee maanden van het jaar, want dat betekent 
gevulde speculaas, chocola, kerstkransjes en vooral 
véél glühwein op de talloze kerstmarkten die ze bezoe-
ken. Daarom een makkelijk en licht tussendoortje voor 
deze twee schransers! 

Sandwich met kaas, sla, ui en zongedroogde tomaatjes

Benodigdheden voor twee sandwiches:

3 boterhammen
handje sla
halve ui
2 eetlepels pesto
2 eetlepels mayonaise
3-4 zongedroogde tomaatjes
2 plakken kaas

Snij de ui in ringen, de zongedroogde tomaatjes in stuk-
jes en meng in een bakje de mayonaise met de pesto. 
Besmeer de twee boterhammen met de pesto-mayo-
naise. Beleg de ene boterham met een plak kaas en de 
ui. Gooi hier de volgende boterham met de pesto-ma-
yonaise op en beleg deze boterham met een plak kaas, 
een handje rucola en de stukjes zongedroogde tomaat. 
Leg de laatste boterham op de sandwich en snijd de 
sandwich schuin doormidden. Prik eventueel nog een 
prikkertje in de sandwich zodat ‘ie bij elkaar blijft. Klaar 
in ongeveer 10 minuten en 23 seconden. Nassen!

Voedingswaarde per persoon
Kcal: een paar
Eiwit: weinig
Koolhydraten: best wel wat
Vet: valt reuze mee
Vezels: een paar

O ja, uiteraard zien jullie Petra & Margreet opde Gei-
tenkampse Kerstmarkt. Vrijdag 16 december van 12.00 
tot 20.00 u.

‘Ik geniet ervan om hier te leren’
Kumar Poot is een veelzijdig mens. De restauranteigenaar, die sinds een jaar met Enjoy & Learn in de wijk zit, is be-
geleidt ook jongeren die net een beetje extra nodig hebben bij hun stage in de horeca. Dat doet hij in zijn eigen zaak.

Eén van de jongeren die bij 
Kumar een stegeplek heeft 
gevonden,  is Melvin. Hij 
is 16 jaar en woont op de 
Tiendweg, een kleine vijf 
minuten lopen van het res-
taurant. Melvin volgt een 
opleiding aan de Groen-
horst Velp, een kleinschal-

lige vmbo en mbo. Het is 
een sfeervolle school, waar 
iedereen elkaar kent. 
Melvin volgt een studie in 
de richting VAP, wat staat 
voor Verwerking Agrari-
sche Producten. Eenvoudig 
gezegd houdt dit in dat hij 
leert om kok te worden. 

‘Het is leuk om bij en met 
Kumar te werken’, vertelt 
Melvin over zijn stagebe-
geleider. ‘Ik had hier vorig 
jaar, in mijn tweede jaar, 
ook al stage gelopen. Toen ik 
dit jaar weer een stageplek 
nodig had, ben ik opnieuw 
langsgegaan. Ik mocht met-
een weer beginnen.’ 

Enjoy & Learn is voor Mel-
vin een makkelijke stage-
plek. ‘Het is dichtbij, dat is 
prettig en ik leer hier heel 
veel. Je doet van alles hier, 
van groente snijden tot vlees 
marineren. Ik ga er altijd 
met plezier naar toe en de 
woensdag (de dag waarop 
Melvin bij Enjoy & Learn 
werkt) is de leukste dag van 
de week geworden voor mij’.

Werken in de horeca leek 
voor de Geitekampse tiener 
in eerste instantie niet van-
zelfsprekend; hij heeft een 
lichte vorm van autisme. 
‘Daar houdt Kumar natuur-
lijk wel rekening mee, maar 
ik krijg geen voorkeursbe-
handeling. Ook wanneer ik 
iets verkeerd doe, dan is het 
gewoon verkeerd. En dat 
wordt dan goed uitgelegd’. 

Sinds de derde klas van het 
VMBO wist Melvin zeker 
dat hij kok wilde worden. 
‘Ik hield altijd wel van ko-
ken, maar door de tv-pro-
gramma’s van Jamie Oliver 
kwam ik erachter hoe leuk ik 
het vond. Dit heeft ertoe ge-
leid dat ik meer in die rich-
ting ben gaan denken. En ik 
bedenk nu ook zelf recepten, 
maak mijn eigen desserts en 
meer van die dingen.’

Melvin denkt niet dat zijn 
autisme hem daarin tegen-
houdt. ‘Ik weet hoe ik met 
lastige momenten moet om-
gaan en weet ook waar de 
grenzen liggen. Het liefste 
wil ik zelf ook een zelfstan-
dige kok worden, misschien 
wel zelfs ooit leiddinge-
vende. De grote droom is 
natuurlijk chef-kok. Maar 
dan moet ik wel eerst de 
opleiding op MBO-niveau 
gaan doen, en zover is het 
nog niet.

Wie nog van Melvins kun-
sten wil genieten moet ech-
ter wel opschieten: eind de-
cember eindigt de stage van 
de jonge kok in restaurant 
Enjoy & Learn,

• Melvin in de keuken bij Enjoy & Learn!


