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Coördinator gezocht
Iedere woensdagochtend ontmoet een groep ouderen el-
kaar in het Bosnisch Cultureel Centrum in Monniken-
huizen. Zij komen daar niet alleen om een kopje koffi e 
te drinken en een  praatje te maken, maar ook om samen 
aan activiteiten deel te nemen. Deze moeten echter wél 
georganiseerd worden.

In het verleden zijn diverse zaken tot stand gekomen. Uit-
stapjes naar de Beeldentuin in Wageningen, het Open-
luchtmuseum en de Tuinen in Aerdt. Voorlichting over 
babbeltrucs en veiligheid, fysiotherapie, de leefomgeving 
en domotica (zie pag 2).  Ouderen werden betrokken bij 
wijkprojecten als Social Sofa en het door Rob Voerman 
vervaardigde kunstwerk. De drijvende kracht die al deze 
verbindingen wist te leggen, was Ans van Bronckhorst. 
Zij was tot eind 2016 de coördinator van Daadkracht 
in Monnikenhuizen, zoals deze groep zichzelf gedoopt 
heeft. Omdat zij een baan gevonden heeft, moet ze nu 
haar werkzaamheden voor de ouderen beëindigen.

De groep is daarom dringend op zoek naar een nieuwe 
(vrijwillige) coördinator (m/v), die 10 tot 15 uur per week 
wil besteden aan deze functie. Er wordt van je verwacht 
dat je uitstapjes oganiseert aan de hand van ideeën van 
(vaste) bezoekers, creatieve activiteiten regelt en spre-
kers uitnodigt voor voorlichting over maatschappelijke 
ontwikkelingen en gezondheid. Je betrekt en ondersteunt 
de ouderen bij wijkprojecten en helpt ze met het ontdek-
ken van nieuwe initiatieven in de wijk zoals Scala en De 
Beijer dat waren. Ook praktische zaken als het onderhou-
den van een telefooncirkel, het maken van een maande-
lijkse activiteitenagenda, het signaleren van knelpunten 
t.a.v. de WMO en het contact houden met de wijkkrant 
behoren tot de taken van de coördinator. 

Van de vrijwilliger die dit wil doen wordt verwacht dat 
hij of zij aandachtig en empathisch kan luisteren, betrok-
ken en betrouwbaar is en veiligheid kan bieden. Je moet 
kunnen samenwerken, netwerken en je richten op verbin-
ding. Plannen en organiseren en ouderen kunnen motive-
ren en stimuleren is ook van belang. En, last but not least, 
je hebt de nodige humor!

Heb je zin in deze interessante uitdaging?
Mail dan naar Bert ten Dolle,  j.a.tendolle@xmsnet.nl

Wijkkrant voor Geitenkamp, (Nieuw-)Monnikenhuizen, Arnhemse Allee en Saksen-Weimar
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Sfeervolle 
kerstmarkt 

op het 
plein

Op 16 december 2016 was de grote Kerstmarkt op het marktplein. Bewoners van Geitenkamp en Monnikenhuizen 
hebben genoten van een heerlijke gezellige sfeer met veel vertier voor jong en oud.

Voor de kinderen was er genoeg te doen. Er was een grabbelton, waar de 
jonge wijkgenoten een kadootje uit konden halen. De mini-kermis trok ook 
de nodige aandacht en de jeugd kon zich laten schminken. De ezels van 
Zorgboerderij Tokhok verbleven ook op het marktplein en mochten zich op 
de belangstelling van de kinderen verheugen. Voor hen was het een onver-
getelijke middag, waar ze met veel plezier aan deelgenomen hebben.

De kerstmarkt was echter niet alleen voor de kinderen georgani-
seerd. Veel wijkgenoten, maar ook mensen van buiten de wijk, lie-
ten zich zien op deze dag. De kou van die dag werd door de glüh-
wein en de warme lekkernijen met groot gemak getrotseerd. En 
terwijl de schemer langzaam inviel, werd de gezelligheid op het 
plein alleen maar groter. Het vele werk dat organisator Jan Lareman 

erin gestoken had, toonde zich o.a. in optredens van doedelzakspeler Angelo Gougon en Rudolf en zijn elfen. 
Maar het kwam vooral naar voren door de leuke kraampjes met mooie (kerst)artikelen.

Hoogtepunt van de avond was de uitreiking van de prijzen van de loterij. Het wijkteam 
leefomgeving ( foto hieronder) was de hele middag en avond aanwezig om de lootjes in ont-
vangst te nemen. Tevens een goede gelegenheid om kennis te maken met de bewoners van 
de wijken waar ze veel over willen weten. Helaas was het niet voor iedereen duidelijk dat je 

aanwezig moest zijn bij de trekking van de 
lootjes om je prijs in ontvangst te nemen. 
Veel lootjes werden om die reden niet ver-
zilverd, wat voor de organisatie enigszins 
teleurstellend was. De loterij was immers 
bedoeld als gebaar naar de wijk.

Dit alles ten spijt kon er toch teruggekeken 
worden op een geslaagde dag. De eerder 
genoemde gezelligheid maakte dat iederen 
ondanks de kou met een warm gevoel naar 
buiten ging. 
Het is jammer dat er weer een jaar gewacht 
moet worden op de volgende kerstmarkt.



15,99

Wat: Voorlichting over Psychose
Waar: De Beijer, Beijerstraat 13

Wanneer: Maandag 30 januari van 13.30 uur tot 15.30 uur
Voor wie: Wijkbewoners en professionals

(koffi e en thee gratis, toegang vanaf 13.00 uur)

Domotica, ook in Monnikenhuizen
In de toekomst (en ook nu al) zullen senioren steeds langer thuis blijven wonen. 
Daarbij kan gebruik gemaakt worden van Domotica.  

Domotica zijn toepassingen 
van elektronica en huisnet-
werken ten behoeve van 
automatisering in en om de 
woning. Door de inzet van 
domotica kunnen senioren 
langer, prettiger of zelf-
standiger in hun eigen huis 
blijven wonen. Te denken 
valt aan rookmelders, per-
sonenalarmering, valsenso-
ren, automatische verlich-
ting, beeldverbindingen met 
zorgverleners of digitale 
diensten als online bood-
schappen doen of online 
cursussen.

In het symposium van de 
Seniorenraad ‘Hoe senior-
vriendelijk is Arnhem?’ is 
hieraan aandacht besteed. 
Als vervolg hierop voeren 
onderzoekers en studenten 
van de HAN (Hogeschool 
Arnhem-Nijmegen) een
onderzoek uit. Zij houden 
gesprekken en workshops 
met senioren uit Arnhem en 
doen een literatuurstudie. 

Op maandag 29 november 
2016 waren senioren uit 
Monnikenhuizen (alleen-
staanden en echtparen in de 
leeftijd van 70-92) aanwezig 
in het Bosnisch Cultureel 
Centrum. Zij gingen met de 
studenten van de hogeschool 
in gesprek over de nieuwe 
technologie. Vragen als Wat 
weet men nu al van domo-
tica?, Waaraan is behoefte? 
en vooral Hoe kom je weg-
wijs uit al die informatie? 
kwamen aan de orde.

Het onderwerp bleek bij-
zonder te leven: kinderen en 
kleinkinderen willen graag 
dat (groot)ouders bereik-
baar zijn en gebruik maken 
van de moderne hulpmid-
delen.  ‘Maar het moet wel 
eenvoudig te bedienen zijn’  
was een opmerking die vaak 
gehoord werd.

De aanwezigen hebben een 
nuttige bijdrage geleverd  
aan de gids De Domotica-
gids die zelfstandig wonen 
makkelijker maakt.  
De verwachting is dat de 
HAN deze digitale gids eind 
februari 2017 zal uitbrengen.

Domotica komt van het Latijnse woord domus 
(huis) en -tica (het achtervoegsel voor toegepaste weten-
schap, denk aan informatica, robotica). 

Ineke’s Koffie Kaffee
iedere dinsdag van 10.00-14.00

Om 12.00 uur een lekker tussendoortje!
@De Beijer,

Willem Beijerstraat 13

Van verantwoord afvallen naar bewust genieten
Pauline van Boldrik (48) is Cambridge Weight Plan consulent. Per 1 januari  is ze haar 
eigen praktijk begonnen onder de naam 2BeSlim Gewichtscoaching. Deze is gevestigd 
in het Paramedisch Centrum Druckpunt (Druckerstraat 16) in de wijk Geitenkamp. 
Wij vroegen ons af wat haar beweegt en wat het Cambridge Weight Plan inhoudt.

Pauline heeft met haar gezin 
9 jaar in Griekenland ge-
woond waar ze gezamenlijk 
een prachtig restaurant run-
den. Sinds 2012 woont ze 
weer in Nederland. ‘Het le-
ven in de horeca is stressvol 
en de onregelmatige werk-
tijden zorgen ervoor dat je 
op verkeerde tijden (teveel) 
eet. In die jaren in Grie-
kenland zijn er ongemerkt 
steeds meer kilo’s bijgeko-
men. Eenmaal in Nederland 
had ik grote plannen, ik 
wilde minder eten en meer 
sporten. Dat bleek voor mij 
best lastig. Ik had behoefte 
aan iemand die mij hierin 
steunde. Daarom ben ik met 
het Cambridge Weight Plan 
gestart. Dit stappenplan is 
fl exibel en helpt op een ma-
nier die het beste past bij 
mijn leefstijl. Ik ben daar 11 
kilo mee afgevallen. Ik was 
al overtuigd van dit type di-
eet maar na mijn persoonlij-
ke ervaring was ik helemaal 
om.’ 

Eind 2016 volgde Pauline 
een intensieve training bij 
Cambridge Weight Plan.
Nu is ze een gecertifi ceerd 
Cambridge Weight Plan 
consulent. ‘Ik wil graag mijn 
eigen ervaring delen met 
een ieder die wil afvallen en 
aan een gezonde leefstijl wil 
werken. Het aantal kilo’s dat 
je wilt afvallen maakt niet 
uit. Het gaat erom waar jij 
je goed bij voelt! Cambridge 
Weight Plan is bewezen ef-
fectief als het gaat om suc-
cesvol afvallen en aanslui-
tend een gezond gewicht te 
behouden. De smaakvolle 
maaltijdvervangers bevat-
ten alle vitaminen en mine-
ralen die nodig zijn voor een 
uitgebalanceerde maaltijd 
bij gewichtsverlies. In het 
stappenplan leer je gaande-
weg om de balans te vinden 
met gevarieerde voeding en 

de juiste manier van bewe-
gen. Tijdens het intakege-
sprek bespreek ik de moti-
vatie, medische achtergrond 
en iemands persoonlijk ver-
haal. Allemaal belangrijke 
ingrediënten om vervolgens 
het persoonlijke programma 
samen te stellen.’

Pauline is op afspraak aan-
wezig van maandag t/m 
vrijdag. De wekelijkse be-
geleiding (weegmoment) is 
gratis, voor het intakege-
sprek en de afslankproduc-
ten die je afneemt, moet wel 
betaald worden. 

Wil je meer informatie en/of een afspraak maken: 
06 19588040

2BeSlimPauline@gmail.com

Weet jij wat een psychose is?
Elk jaar ontstaat bij 1 op de 10.000 inwoners van Nederland in de leeftijd van 15 tot 45 
jaar een eerste psychose. Een psychose is een ingrijpende ervaring voor betrokkenen 
zelf maar zeker ook voor hun omgeving.

Psychoses heb je in verschillende gradaties en ontstaan vaak onder druk. Daarbij geldt dat 
wat voor de één overweldigend is, voor de ander niet zo veel voor hoeft te stellen. Er zijn 
mensen die denken dat er ‘hogere machten’ in het spel zijn en anderen die ‘alleen’ maar de 
overtuiging hebben dat iedereen met ze bezig is. De lichtere vorm van psychose is tijdelijk 
en met steun van de omgeving te verhelpen.

Op maandagmiddag 30 januari organiseren ervaringswerkers Janite Brands en Mark    
Ormel van Vitale Verbindingen een voorlichtingsmiddag over psychose in de Beijer. Zij 
gaan in op de omstandigheden die een psychose kunnen veroorzaken en hoe de signalen te 
herkennen zijn. Ook gaan zij in gesprek over de verschillende vormen van lichte psychoses 
en hoe je daar mee om kan gaan. Een ervaringsdeskundige uit de wijk vertelt wat de invloed 
hiervan is geweest op het dagelijkse leven en wat geholpen heeft om er mee om te gaan. 

Als je een psychose hebt gehad, heb je gewoon een toekomst. Dat is de boodschap die je 
moet horen, als je met psychose wordt geconfronteerd. Niet dat het om een ernstige psychi-
atrische hersenziekte gaat, vol met negatieve verwachtingen en doemscenario’s. Vier op de 
vijf mensen herstellen ervan. Het is niet gemakkelijk maar het kan. Wat je nodig hebt, is 
hoop en optimisme. En je omgeving ook.



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

Vincentrum ook vrijdag open
Vanaf 6 januari dit jaar is Het Vincentrum ook iedere 
vrijdagmiddag geopend. De winkel aan de Roosen-
daalseweg 758 is daarmee nu 4 dagen per week te bezoe-
ken (di, do, vr: 13.30 tot 16.30 uur; za: 10.00-12.30 uur).

Het doel van Stichting het Vincentrum is om goederen  
in te zamelen, die vervolgens in de winkel worden ver-
kocht tegen een redelijke prijs. Met de opbrengst hier-
van worden kleinschalige projecten in binnen- en bui-
tenland (mee)gefi nancierd.
De winkel wordt beheerd door vrijwilligers, die hiervoor 
geen enkele vergoeding ontvangen en er daardoor voor 
zorgen dat verreweg het grootste deel van de opbrengst 
aan goede doelen besteed kan worden.
Goederen die worden ingezameld zijn vooral kleding, 
TV- en audio-apparatuur, kleinmeubelen, servies, 
huishoudelijke apparatuur, computers, boeken etc. 
Het Vincentrum geeft hiervoor geen vergoeding.

Goed gekleed het nieuwe jaar in

Het gaat goed met de Heeren van de Zee. De sympathieke 
visverkopers staan iedere donderdag met hun wagen op het 
marktplein om hun combinatiepakketten, visloempia’s en 
zelfs complete maaltijden te verkopen. 
Dat ze dat goed doen, bleek niet alleen uit de hoge score bij 
de haringtest van het Algemeen Dagblad vorig jaar, maar 
blijkt ook uit de grote schare trouwe klanten die wekelijks 
langskomen om een lekker en gezond visje te eten. Dat moet 
gevierd worden, dachten de Heeren, en aldus geschiedde. 
Ze gaven zichzelf nieuwe bedrijfskleding kado. En omdat 
ze daar enigszins verheugd over zijn, willen ze dit bij deze 
graag met de wijk delen. 

1 liter erwtensoep 
+ kampioen rookworst 

(grof of fi jn)
samen € 5,95 

(zie uitleg hiernaast)

Noti ti eblokacti e bij gildeslager
(zie ook de advertenti e hiernaast)

Tijdens de Kerstmarkt zijn er door sla-
gerij van Egmond noti ti eblokjes uitge-
deeld. 
In die noti ti eblokjes staan diverse aan-
biedingen vermeld, die de slager dit jaar 
heeft . Door nu het uit het noti ti eblok 
het blad te scheuren waar de aanbie-
ding van de advertenti e hiernaast op 
staat (te vinden bij week 3) en deze in 
te leveren, kunt u gebruik maken van 
deze lekkere acti e. 

Hondadvies in De Beijer
Erna de Kruyff van Hondadvies is vanaf dinsdag 31 januari 
iedere ochtend van 10:00 en 12:00 uur aanwezig tijdens Het 
Koffi eKaffee in De Beijer. Mensen die vragen hebben over 
hun hond zijn van harte uitgenodigd om kennis te komen 
maken. Ook kun je  je laten informeren over de werkwijze 
van Erna en de mogelijkheden met betrekking tot privé- of 
groepslessen en privé- of groepsworkshops. 
Honden zijn welkom, mits ze aangelijnd zijn en zich sociaal 
gedragen naar mensen en andere honden.

Meer informatie is te vinden op www.hondadvies.nl. 
Je kunt ook een mail sturen naar info@hondadvies.nl of op 
dinsdagochtend langskomen  (Willem Beijerstraat 13).

Kort nieuws

en je
beweegt 
weer! fysiolocus.nl

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

Fysiotherapie 
met een 
positieve draai

Tip de redactie!
In de wijkkrant proberen wij u zoveel mogelijk op de 
hoogte te houden van alles wat er in de wijk gebeurt. 
Dat gaat niet vanzelf, daar hebben wij uw hulp bij nodig!
Gebeurt er iets in uw omgeving waarvan u denkt ‘dat is 
leuk voor de wijkkrant!’, of kent u een iemand met een 
bijzonder verhaal? Wilt u iets organiseren of heeft u een 
bijzondere ervaring met een leuke activiteit?

Laat het weten via
redactie@geitenkampnet.nl

of bel 06-24734823

Op maandagavond 19 december troffen wijkbewoners én beroepskrachten elkaar in de Beijer. Vitale Verbindingen, 
Het Koffi eKaffee, Indigo en de RIBW hadden de handen ineengeslagen om een Meet & Eat te organiseren.  

Het idee was even simpel als 
doeltreffend: organiseer een 
gratis maaltijd voor iedereen 
die in de wijk woont of werkt 
en laat mensen onder het 
genot van het heerlijke eten 
kennismaken met elkaar. 
Het Activeringsteam werd 
benaderd om de maaltijd te 
bereiden, in samenwerking 
met het Koffi eKaffee. 

Supermarkt Coöp toonde 
zich van haar sociale kant 
door frisdrank en snoep ter 
beschikking te stellen. 

Voor het inhoudelijke deel 
van de avond waren Vitale 
Verbindingen en Indigo ver-
antwoordelijk.

De opzet was origineel: bij 
binnenkomst in De Beijer 
kregen de bezoekers een 
post-it sticker uitgereikt, 
waarop ze hun naam en hun 
rol(len) in de wijk konden 
opschrijven. Deze briefjes 
konden zij dan opplakken, 
zodat iedereen meteen van 
elkaar wist wat hij of zij 
deed. 
Tijdens de maaltijd zelf, die 
uit drie gangen bestond, 
konden de deelnemers aan 
de hand van kaartjes met 
vragen elkaar leren kennen. 
Na iedere gang werd er ge-
wisseld, zodat de aanwezi-
gen met meerdere mensen 
het contact aangingen. Dit 
leverde mooie gesprekken 
op, telkens in wisselende sa-
menstellingen. 

Bijzonder waren ook de pre-
sentaties die tijdens het eten 
werden gehouden. 
Sabine, vrijwilligster bij Het 
Koffi eKaffee, vertelde over 
de werkzaamheden die zij 

verricht tijdens de diverse 
activiteiten die vanuit De 
Beijer worden georgani-
seerd.

Vitale Verbindingen (Janite 
en Mark) en Indigo (Renate) 
presenteerden zich aan de 
hand van een ijsberg. De ge-
dachte erachter is dat je bij 
een ijsberg alleen ziet wat 
er boven het water uitsteekt, 
maar niet wat er onder de 
oppervlakte verborgen is. 

Zo werkt dat bij mensen 
ook. Janite, Mark en Renate 
vertelden een persoonlijk 
verhaal waarmee zij dit il-
lustreerden. De reacties over 
deze onverwachte openheid 
waren meer dan positief en 
leverden weer nieuwe stof 
op voor interessante ge-
sprekken aan tafel. 

De Meet & Eat mag als een 
geslaagde avond beschouwd 
worden, die in meerdere op-
zichten naar meer smaakt. 

Open dag
Op donderdag 2 februari is 
er een nieuwe kans om ken-
nis te maken met het RIBW 
en de andere gebruikers van 
De Beijer.  
Van 15.00 tot 19.00 uur 
wordt dan offi ciëel stil-
gestaan bij het feit dat de 
RIBW haar intrede in het 
pand heeft genomen. Dat 
hiermee enige tijd gewacht 
is, had vooral te maken met 
de aanpassingen die nog 
moesten plaatsvinden. Deze 
zijn nu afgerond. Ook op 
deze dag zullen de diverse 
betrokken partijen een korte 
presentatie en toelichting 
geven bij de activiteiten die 
zij in De Beijer organiseren. 

Wil je alsnog kennismaken 
met De Beijer, of misschien 
wel gewoon even kijken hoe 
de inrichting is geworden, 
kom dan ‘s-middags langs 
in de Willem Beijerstraat 
13. Koffi e, thee, hapjes en 
drankjes staan klaar!

Verrassende gesprekken tijdens een heerlijke maaltijd



Wekelijkse wijkactiviteiten Agenda en informatie

Kinderzwerfboek opent zwerfstationOp woensdagmiddag 23 september opent kinderwerk Rijnstad bij MFC De Wetering een ‘Kinderzwerfboek-station’. Bij een zwerfstation kunnen kinderen en ouders gratis kinderboeken lenen. Ook kunnen er gebruikte kin-derboeken gebracht worden boeken om, voorzien van een zwerfsticker (verkrijgbaar bij de balie van het MFC), uit zwerven te sturen. Het Kinderzwerfboekstation zal elke woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur geopend zijn, tijdens de wijkinstuif. Contactpersoon: Muriël Winter, kinderwerker Rijnstad.Kinderzwerfboek is een initiatief van het Natio-naal Fonds Kinderhulp. Lezen is erg belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Kinderen die lezen, gaan gemid-deld drie jaar langer naar school. Hierdoor hebben ze later meer kans op een goede toekomst. Maar lezen is vooral ook erg leuk en ontspannend. Kin-derzwerfboek wil daarom alle kinderen de mogelijkheid bieden om leuke boeken te lezen. Het idee van Kinder-zwerfboek is simpel: kinderboeken met een zwerfsticker worden overal achtergelaten. Kinderen mogen ze gratis meenemen om te lezen, ze moeten ze daarna weer laten zwerven.Meer informatie: www.kinderzwerfboek.nl

Inzendingen voor 
Op De Hoogte 

uiterlijk 24 februari 2017 
(verschijningsdatum 8 maart 2017)

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 de wijken 
Geitenkamp, (Nieuw) Monnikenhuizen, Arnhemse Allee en Saksen 
Weimar en verschijnt dit jaar 8 keer.

Eindredactie en vormgeving: Mark Ormel
Tekstbijdragen: Pauline van Boldrik, Ans Bronkhorst, 
Ilona Hoogendijk, Henk de Kruyff, Willemijn Jansen, Mark Ormel, 
Petra & Margreet
Fotografie: Ingezonden en redactiearchief
Redactie:  redactie@geitenkampnet.nl; tel. 06-24734823

Advertentiebeheer: advertenties@geitenkampnet.nl

Financiëel beheer: Stichting Playground De Rommelkist
Druk: DKZET Offsetrotatie Hapert; oplage: 4.200

Informatie en klachten bezorging: 
bezorgingodh@geitenkampnet.nl

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

Het        van uw wijk!

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

Wekelijkse wijkacti viteiten

Geschiedenis van de Geitenkamp geniet veel aandacht
Op donderdag 12 januari j.l. vond voor de tweede keer het  Kunstcafé 55+ plaats in De Beijer. Het onderwerp, Geitenkamp, ont-
staan en ontwikkeling, sloeg aan: ruim 65 mensen hebben de lezing van Michiel den Dulk bezocht. Zij konden horen hoe de archi-
tectuur van de wijk wordt bepaald door de karakteristieke tuindorpstijl uit de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw: grote overstekken, 
bijzondere aandacht voor entreepartijen en het gebruik van horizontale lijnen kenmerken deze stijl. Daarbij gevoegd zijn decora-
tieve elementen uit de Amsterdamse School als siermetselwerk, smeed- en beeldhouwwerk en de toepassing van glas in lood.

De muzikale omlijsting was in handen van L’Eau Vive, een muzikaal duo met Gerda Reijnders op trekzak en Marinus Jansen op 
trompet.

Het volgende Kunstcafé 55+ wordt op 9 maart gehouden. Ook dan zal er een lezing zijn met muziek. Het thema is nog niet bekend. 
Voor meer informatie: 026-4432138 of 06-30733789 of hetkoffi ekaffee@gmail.com• Dr. Wagenaarstraat in 1920. 

Maandag 
 9.00-11.00 Speelmorgen (Rijnstad). MFC De Wetering 
Voor kleuters van 1,5 tot 2,5 jaar. €1,00.
Aanmelden bij Songül Gürses, tel. 06-46440591.
 9.30-10.30 Tai Chi (Budosport) Opstandingskerk, Roosen-
daalseweg 505
10.45-11.45 Tai Chi (Budosport) Opstandingskerk, Roosen-
daalseweg 505
11.00-12.00 Broodvoorziening (EcoVrede) De Beijer, Wil-
lem Beijerstraat 13. 
12.00-13.00 Open Eettafel (SWOA)
13.00-13.30 Computerinloop (SeniorWeb) MFC De Wete-
ring. Voor hulp bij technische problemen
13.00-16.00 Vitale inloop (Vitale Verbindingen) De Beijer.
Ontmoeting en informatieve bijeenkomst
13.00-15.30 Biljarten (SWOA) De Duiventil, Konijnenweg
14.00-15.00 Tai Chi (Budosport) Opstandingskerk, Roosen-
daalseweg 505
14.00-16.00 Ontmoeting- en spelletjesmiddag (SWOA, 
Rijnstad). MFC De Wetering
15.30-17.00 Tienerinloop, 10-14 jr (Rijnstad) De Sperwer
16.00-17.00 Voetbal School 6-9 jaar (SportInArnhem; Vi-
tesse Betrokken). Playground de Rommelkist. 
17.00-18.00 Voetbal School 10-12 jaar (SportInArnhem; 
Vitesse Betrokken). Playground de Rommelkist. 
18.30-19.30 Waterpolo, 7-11 jaar (SportInArnhem; ENC 
Arnhem). Sportcentrum Valkenhuizen. €1,00,
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, 18 jr e.o. (SportInArnhem) 
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. Gezellige in-
loop met een kopje koffi e en om 12.00 een lekker hapje.
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 (SportInArnhem) MFC 
De Wetering
15.30-17.00 Meidenclub, 7-12 jr. (Rijnstad) MFC De Wete-
ring.  Kosten € 1,00

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 (SportInArnhem; Rijn-
stad) De Wetering/Playground de Rommelkist. € 1,00. 
14.00-17.00 Inloopmiddag (Koffi eKaffee) De Beijer. 
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+. (SportInArnhem) MFC
19.30-22.00 Volleybal, 16 jr e.o. (SportInArnhem) Sport-
centrum 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 (Sport-
InArnhem). Playground de Rommelkist
16.00-17.00 Kids Dance, 4-12 jaar. (SportInArnhem 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 (SportInArnhem) 
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
19.30-21.30 WijkAtelier (SportIn Arnhem)

Zaterdag
10.00-14.00 Het Koffi e Kaffee (De Beijer).
13.00-14.00 Sporty instuif, 7-12 jaar, (SportInArnhem) 
Playground de Rommelkist
14.00-17.00 Sport- en speluitleen, 4-12 jaar (SportInArn-
hem)
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

 
Telefoon (ma-vr 9.00-17.00): 
06 1944 6950 / 026 377 2233
06 2611 4266 / 026 377 2036

www.sportinarnhem.nl
 eibert.leusink@arnhem.nl



Donderdag 26 januari
19.30 uur: 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 27 januari
17.30-19.30 uur: Eet en/of kook mee in het MFC (Active-
ringsteam). MFC De Wetering. Maaltijd voor wijkbewoners. 
Kosten €3,50; kinderen t/m 12 jr (onder begeleiding)  €2,50. 
Opgeven vóór 25 janari via 026-3772020 of aan de balie van 
MFC De Wetering.
Meld eventuele allergieën of andere zaken vooraf, dan 
wordt daar rekening mee gehouden.

Maandag 30 januari 2017
13.00-16.00 uur: Voorlichting over Psychose (Vitale Ver-
bindingen) De Beijer. Een psychose, wat is dat eigenlijk? En 
hoe ga je met iemand om die het heeft? Of: wat heb je no-
dig als je er zelf mee worstelt? Over deze vragen gaan we 
met elkaar in gesprek. Koffie en thee gratis.

Donderdag 2 februari
15.00-19.00 uur: Opening/Open Dag De Beijer (RIBW, Het 
KoffieKaffee, Vitale Verbindingen). Willem Beijerstraat 13.
Op deze Open Dag presenteert de RIBW zichzelf als de nieuwe 
gebruiker van het pand. Samen met de andere partijen ver-
tellen zij wat er allemaal te doen is in de Beijer.
19:15-21:30 uur: Theater: Beweging in Theater (Kunst Op 
De Bult) MFC De Wetering. Welke rol speelt beweging in 
theater, hoe belangrijk is non-verbale communicatie eigen-
lijk? In deze 10-lessenreeks onderzoeken cursisten dat met 
elkaar. Aanmelden kan via
 http://kunst-op-de-bult.nl/theater/

Zaterdag 4 februari
10.15-12.15 uur: Toonhoogte 80 (Kunst op de Bult) (De 
Beijer). Repetitie van het koor Toonhoogte 80.
13.00-16.00 uur: Repair Café  (De Beijer). Voor het repare-
ren van kleine huishoudelijke spullen e.d. Entree gratis.
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

Zondag 5 februari 
10.30-12.30 Buurtkerk Geitenkamp. MFC De Wetering. 
Een gezellige buurtkerk voor en door Geitenkampers. 
Samen brunchen, praten en vieren. Iedereen is welkom, 
wat je ook gelooft. Respect voor elkaar is het uitgangspunt.

Maandag  6 februari
19:15-21:30 uur: Repetitie korte voorstelling (Kunst op de 
Bult) De Beijer. Een familie die van onder naar boven klimt... 
zag ik daar een rat?

Donderdag 9 februari
19.30 uur: 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

Donderdag 16 februari
19:15-21:30 uur: Theater: Beweging in Theater (Kunst Op 
De Bult) MFC De Wetering. Welke rol speelt beweging in 
theater en hoe belangrijk is non-verbale communicatie? In 
deze 10-lessenreeks onderzoeken cursisten dat met elkaar. 

Zaterdag 18 februari
10.15-12.15 uur: Toonhoogte 80 (Kunst op de Bult) (De 
Beijer). Repetitie van het koor Toonhoogte 80.

Zondag 19 februari 
10.30-12.30 Buurtkerk Geitenkamp. MFC De Wetering. 
Een gezellige buurtkerk voor en door Geitenkampers. 
Samen brunchen, praten en vieren. Iedereen is welkom, 
wat je ook gelooft. Respect voor elkaar is het uitgangspunt.

Maandag  20 februari
19:15-21:30 uur: Repetitie korte voorstelling (Kunst op de 
Bult) De Beijer. Een familie die van onder naar boven klimt... 
zag ik daar een rat?

Donderdag 23 februari
19.30 uur: 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 24 februari
17.30-19.30 uur: Eet en/of kook mee in het MFC (Active-
ringsteam). MFC De Wetering. Maaltijd voor wijkbewoners. 
Kosten €3,50; kinderen t/m 12 jr (onder begeleiding)  €2,50. 
Opgeven vóór 22 februari via 026-3772020  of aan de balie 
van MFC De Wetering.
Meld eventuele allergieën of andere zaken vooraf, dan 
wordt daar rekening mee gehouden.

Donderdag 2 maart
19:15-21:30 uur: Theater: Beweging in Theater (Kunst Op 
De Bult) MFC De Wetering. Welke rol speelt beweging in 
theater, hoe belangrijk is non-verbale communicatie eigen-
lijk? In deze 10-lessenreeks onderzoeken cursisten dat met 
elkaar. 

Zaterdag 4 maart
10.15-12.15 uur: 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

Zondag 5 maart 
10.30-12.30 Buurtkerk Geitenkamp. MFC De Wetering. 
Een gezellige buurtkerk voor en door Geitenkampers. 
Samen brunchen, praten en vieren. Iedereen is welkom, 
wat je ook gelooft. Respect voor elkaar is het uitgangspunt.

Maandag  6 maart
19:15-21:30 uur: Repetitie korte voorstelling (Kunst op de 
Bult) De Beijer. Een familie die van onder naar boven klimt... 
zag ik daar een rat?

Donderdag 9 maart
10.30-12.00 uur:  Kunstcafé 55+ (Kunstbedrijf) De Beijer. 
Meer informatie: 026-4432138 of 06-30733789 of
hetkoffiekaffee@gmail.com.
19.30 uur: 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

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

Kondig ook uw activiteit aan!

Stuur een mail naar:
redactie@geitenkampnet.nl

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, vr: 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



Een sociale hond door Doggydating
Met de app DoggyDating maken baasjes en honden een afspraak om samen een rondje om te lopen. 
Maandelijks worden er 110 duizend dates geïnitieerd, alleen in Nederland. 
De app bestaat sinds 2014 en is al bijna 50 duizend keer gedownload. 

DoggyDating is een app én een website voor hondeneige-
naren. In de app kan je afspreken voor hondenwandelingen 
met andere baasjes. Alle losloopgebieden van Nederland 
staan erin. Het maken van een afspraak gaat eenvoudig 
via de smartphone. Willemijn Jansen uit Monnikenhuizen 
maakt regelmatig gebruik van de app om een DoggyDate 
te maken voor haar trouwe viervoeter Chico. Zij vertelt hoe 
zij in aanraking kwam met DoggyDating.

‘Je kent ze vast wel, van die kleine hondjes die tegen alles 
en iedereen tekeer gaan. Kleine keffertjes, die vast te veel 
worden verwend door hun baasje... Dat dacht ik ook, tot 
ik zelf zo’n kleine keffer in huis nam. Toen leerde ik dat er 
achter dat geblaf een bang en onzeker hondje schuil ging. 
Hoe beter ik Chico leerde kennen, hoe beter ik begreep 
wat hij nodig had. Hij moest gewoon nog leren dat andere 
honden helemaal niet eng zijn.

Wat we daarvoor nodig hadden waren honden en baasjes 
die zich niet lieten afschrikken door Chico’s geblaf. Maar 
tijdens het uitlaten kwamen we die maar zelden tegen. Ik 
had geen idee hoe ik ervoor kon zorgen dat Chico meer po-
sitieve ervaringen op kon doen. Totdat een buurvrouw van 
iets verderop me tipte over een facebook-pagina waarop 
wandelingen voor kleine honden werden georganiseerd. 
Via die pagina kwam ik in contact met iemand die me ver-
telde over een app, ‘DoggyDating’. Met die app kun je af-
spreken met andere baasjes en hun honden om samen te 
gaan wandelen.

Dat was precies wat ik zocht. In maart 2016 gingen Chico 
en ik op onze eerste ‘Doggydate’. Voor ons beiden een 
spannend moment. Chico ging niet alleen met een groepje 
onbekende honden spelen, ik ging ook met een groepje on-
bekende mensen wandelen. Het bleek een heel geslaagde 

ervaring, want dit waren honden en baasjes die zich niet 
lieten afschrikken door Chico’s geblaf. En het positieve ef-
fect daarvan kon ik al direct merken. Chico reageerde al 
minder heftig op kleine hondjes, en wilde soms zelfs even 
snuffelen. Als één doggydate al zoveel invloed kon hebben, 
wat zou dan het effect zijn van nóg een? Of meerdere? 

Nu, zo’n 20 doggydates verder, kan ik zeggen dat het een 
geweldig positief effect heeft gehad. Chico blaft een heel 
stuk minder naar andere honden. Hij is rustiger, zelfverze-
kerder en meer ontspannen geworden. Dat hoor ik ook van 
anderen terug. En laatst vertelden mede-doggydaters me 
dat ik zelf ook in positieve zin veranderd ben. We blijven 
doorgaan met Doggydaten, want Chico vind grote honden 
nog steeds erg spannend. Maar ook omdat het gewoon 
leuk is om te doen.’ 

Ben je nu geïnteresseerd geworden in Doggydating? 
Download dan gratis de app in de AppStore of Google Play. 

Liever geen app? Word dan lid van de facebook-groep 
‘Honden wandelgroep Arnhem e.o.’

Het positieve effect van DoggyDating

Doordat de honden samen aan een wandeling be-
ginnen ontstaat er een roedel (in mensentaal zou-
den we het een groep of community noemen). Dat is 
heel belangrijk voor honden, die net als wij behoefte 
hebben aan vriendschappen met gelijkgestemden. 
Samen kunnen ze heerlijk hun energie kwijt en na 
afloop hebben de baasjes een intens tevreden hond 
die tijdens een tukje alle inspanningen, emoties en 
indrukken van de DoggyDate gaat verwerken.

Chico (derde hond van links, vooraan) gaat met zijn nieuwe vriendjes op stap

40 jaar de Rommelkist
Playground de Rommelkist bestaat dit jaar 40 jaar. 
Dit laten de medewerkers natuurlijk niet zo maar 
geruisloos aan ons voorbij gaan. 
Er is daarom een werkgroep in het leven geroepen.

De werkgroep bestaat nu uit 4 buurtbewoners. Er wordt nog 
naar 2 à 3 mensen gezocht om de groep compleet te maken. 
Belangstellenden kunnen hierover contact opnemen met 
Dirk Leenders, coördinator van de activiteiten rondom 40 
jaar Rommelkist.(gegevens onderaan dit artikel)

Onder de naam Feestcommissie Rommelkist gaat de werk-
groep de komende maanden aan de slag om een fantastisch 
feestprogramma te realiseren. Het idee is om een vijftal acti-
viteiten/evenementen te organiseren die in het verleden zijn 
georganiseerd door de Rommelkist, al dan niet in samen-
werking met andere partijen. 

Er is in het verleden natuurlijk erg veel georganiseerd. Ei-
genlijk te veel om op te noemen, maar om een handje te 
helpen hier een greep uit deze activiteiten:
Kerstboomverbranding, schaatsbaan, carnaval, bezoek aan 
musea of pretpark, zeepkistenrace, Spel zonder Grenzen, 
Sinterklaasfeest met optocht, Koningsdagfeest, Mega wa-
terdagen, Sporttoernooien , thema middagen zoals indianen 
of western dag , Huttenbouwproject, Dierenmiddag, Multi-
culturele dag, Fietsen met picknick, afvalproject, zwemmen, 
survival/bootcamp , zomerkamp, Hoogte 80-loop

De werkgroep wil graag weten welke activiteit jij terug wil 
zien in het programma. Jong en oud kan hierin zijn wensen  
aangeven. Nieuwe ideeën zijn ook van harte welkom.
Vul onderstaande bon in en lever deze vóór 14 februari in 
bij playground de Rommelkist.

Namens de werkgroep ,
Dirk Leenders, Coördinator 40 jaar Rommelkist
Tel.: 06- 26114266; mail: Dirk.leenders@arnhem.nl

40 jaar De Rommelkist
Naam : ……………………………..
Adres: …………………………. Nr. : ….
Postcode : ……. ……
Telefoon : …. ……………………

O Ik heb belangstelling om mee te helpen in de werkgroep .
    Graag even contact met mij opnemen.

O Ik zou graag dat het volgende evenement of activiteit
    opgenomen wordt in het feestprogramma van 40 jaar  
    Rommelkist 
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
..........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

Inleveren vóór 14 februari op playground de Rommelkist.
Geopend: maandag t/m zaterdag van 10.00 - 17.00 uur .

Verandering
(column)

Het is weer het begin van een nieuw jaar. Maar is het wer-
kelijk een nieuw jaar? We vierden Oud en Nieuw op de-
zelfde manier als vorig jaar. Feestgedruis en drama gin-
gen hand in hand. De kruitdampen stegen op en staken 
het gemiddelde slagveld in Syrië naar de kroon. Na Oud 
en Nieuw pakten we ons leven weer op om verder te gaan 
waar we zo half december waren gebleven.

Toch, een nieuw jaar. Voor mij is er veel veranderd in 2016. 
En die verandering zet door in 2017, maar dat is op per-
soonlijk vlak. Ik zal u er niet mee vermoeien. Alhoewel, 
iedereen staat wel eens voor een verandering en ik heb wel 
iets heel wezenlijks geleerd in 2016: veranderen is een vak!

Om werkelijk je leven bij de strot te grijpen en te zeggen: 
‘Ik ga het anders doen’ vergt meer dan alleen het voor-
nemen. Het vergt de diepgewortelde overtuiging dat je de 
verandering wilt. Het vergt een plan. En het vergt kennis. 
Kennis van het proces ‘verandering’.

Zo’n proces kun je niet alleen doorlopen. In mijn geval 
doorloop ik het samen met mijn vrouw. Onze grote ver-
andering is namelijk dat we samen een vakantieplek voor 

mensen met honden gaan opzetten. Niet alleen een plek 
waar je honden mee naar toe mag nemen, maar een plek 
waar ze werkelijk welkom zijn! Waar je onbezorgd vakan-
tie kan vieren. Het is een ambitieus plan. 

Om van dat plan realiteit te maken, hebben we zelf niet vol-
doende kennis van het proces ‘veranderen’. Dus net zoals 
je naar de kapper gaat om je haar te laten knippen, hebben 
we ook voor deze make-over een professional ingescha-
keld. Een verandercoach. We zijn nu ruim een jaar op weg 
met verandercoach Frans-Willem, en ik zou niet weten wat 
we zonder hem zouden moeten.

Voor ons wordt het dus echt een nieuw jaar. En voor jullie, 
zeer gewaardeerde lezers? Hoe staat het met jullie goede 
voornemens? Veranderen, het is best lastig hè? Maar als 
het lukt, is er bijna geen beter gevoel te bedenken. Als ik 
echter één nieuwjaarstip mag geven is het deze: laat een 
professional je helpen bij je verandering, dan is de kans op 
succes vele malen groter.  Gelukkig nieuwjaar!

Henk de Kruyff

• Een memorabel moment in de geschiedenis van 40 
jaar De Rommelkist: Richard Krajicek opent de 
naar hem genoemde playground



Toets je theatertalent bij Kunst op de Bult
Bijna een jaar geleden alweer ontstond Kunst op de Bult, een initiatief van enthousi-
aste bewoners van de wijken Geitenkamp en Monnikenhuizen. Er gebeurde veel in 
dat jaar: het koor ToonHoogte80 repeteert tweewekelijks, filmavond, koffiekaffee’s en 
crea-avonden worden gehouden en het Herfsttheater GeitEnBult werd uitgevoerd. 
Nu is het tijd voor een nieuwe activiteit bij Kunst op de Bult: theaterlessen.

Na het succes van GeitEn-
Bult vonden de initiatief-
nemers het doodzonde om 
dat theaterbloed een jaar 
in de koelkast te zetten. Zij 
gingen in overleg met zo’n 
twintig wijkbewoners om 
erachter te komen waar hun 
behoefte op theatergebied 
lag. Hieruit kwamen drie 
wensen naar boven: een kort 
stuk maken, inzicht over be-
weging in theater en impro-
visatielessen.

In januari is gestart met de voorbereidngen voor het maken van een kort toneelstuk. De 
deelnemers komen tweewekelijks op maandagavond bij elkaar in de Beijer om hiervoor te 
repeteren. Eind mei wordt de voorstelling ten tonele gebracht. 

De cursus Beweging in Theater wordt in MFC De Wetering gegeven. De cursus is bedoeld 
voor iederen die bewegingstechnieken wil aanleren om zijn of haar spel wil verbeteren. 
Hierbij wordt ook ingegaan op de rol van non-verbale communicatie. Het lijf is het uitgangs-
punt: loop je anders als je vanuit je neus loopt? (hint: ja dat doe je). Ook wordt er gekeken 
naar het effect van vertraging en versnelling. De start is op donderdagavond 2 februari 
van 19.15 tot 21.30 uur en bestaat uit 10 tweewekelijkse lessen. De kosten bedragen € 50,00 
per 10 lessen. 

Degenen die zich willen verdiepen in improvisatie, kunnen vanaf woensdag 8 februari in 
De Beijer terecht voor de improvisatielessen. Ook deze lessen worden tweewekelijks gege-
ven en kosten € 50,00 per 10 lessen. 

Er is dus genoeg uit te voeren op theatergebied de komende 
maanden. 
Als jij ook theaterbloed hebt of wel eens eerste stapjes wilt 
zetten op theatergebied, kijk dan op de website voor meer 
informatie en schrijf je in!

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

Het Herfsttheater deed bewoners verlangen naar meer

Foto: Joost Meijer

Geitenkampse huiskamers bieden podium aan Arnhemse muzikanten
11 december 2016 was het zover; hét huiskamerfestival Muziek bij de Buren vond plaats in Arnhem. Huiskamers veranderden in kleine concertruimtes en iedereen kon luisteren 
naar bijzondere optredens van Arnhemse muzikanten.

Voor wie Muziek bij de Buren niet kent: één keer per jaar stellen bewoners hun woonkamer ter beschikking aan een muziekband. Op deze dag zijn uiteenlopende muziekgenres 
te beluisteren, zoals jazz, klassiek, folk, wereldmuziek, rock, pop, electronische muziek. Kortom voor iedereen wat wils. Je kunt verschillende muziekroutes volgen in de stad en 
de optredens zijn allemaal gratis te bezoeken. Het doel hiervan is dat je niet alleen kennis maakt met de muzikanten, maar ook met de stad en haar gastvrije bewoners. Muziek 
bij de Buren is gestart in 2013 in Arnhem en dat werd meteen een groot succes. In 2014 volgden Deventer, Ede, Enschede, Hengelo, Meppel, Nijmegen, Wageningen en Zwolle. 
Dit jaar waren er voor het eerst optredens op de Geitenkamp. De kersverse verslaggeefster Ilona Hoogendijk had de eer om er een verslag over te schrijven voor Op De Hoogte.

‘Met schrijfblok, pen, came-
ra en een paraplu - want het 
regende - begaf ik mij ietwat 
zenuwachtig, maar opge-
togen die bewuste middag 
naar de St. Josephstraat 32, 
waar de Crooked Clerks zou 
spelen. Deze uit vier perso-
nen bestaande band met een 
westcoast sound vertolkt 
volgens de aankondiging 
het motto let the good tones 
roll en speelt een combi van 
eigen nummers en covers. 
Ik had er zin in. Het make-
laarsbord Muziek bij de Bu-
ren hing buiten aan de gevel 
en de muziek was buiten al 
te horen. Een aardige me-
vrouw liet me binnen en er 
was nog één stoel over, alsof 
ze me verwachtte. Ongeveer 
14 mensen waren aanwezig, 
waaronder één bekende. Ik 
werd nieuwsgierig opge-
nomen, maar verder was 
er volop aandacht voor de 
band, die zichtbaar plezier 
had in hetgeen ze deed. Het 
werkte aanstekelijk.
Je zag de mensen genieten, 
voorzichtig meedeinen en 
mee tikken met handen en 

voeten op het ritme van de 
muziek. Het ene heerlijke 
nummer na het andere volg-
de , maar iedereen bleef net-
jes zitten.

Geheel anders ging het er 
toe in de Beijer. Bij bin-
nenkomst werd ik meteen 
onder de voet gelopen door 
een swingende enthousiaste 
heer die met zijn partner 
de salsa aan het beoefe-
nen was. Ik belandde van 
de westcoast in een Cari-
bisch feestje. Salsaband 
Solero trad op, een maar 
liefst 12-koppig gezelschap. 
Hoewel het buiten regende, 
bevonden we ons binnen in 
zonnige sferen. Een tropisch 
drankje maakte het af. Men-
sen zwierden door de Beijer, 
lachten, waren vrolijk en in 
de pauze volop met elkaar in 
gesprek. Zeer voldaan keer-
de ik die middag huiswaarts. 
Ook op straat werkte het 
door. Mensen die net uit de 
Beijer kwamen of bij een 
optreden waren geweest van 
Crooked Clerks en even los 
waren van de dagelijkse be-

slommeringen vertelden en-
thousiast elkaars bevindin-
gen en dansten huiswaarts. 
Het smaakte duidelijk naar 

meer en het beoogde doel 
van Muziek bij de Buren was 
bereikt, ook hier bij ons op 
de Geitenbult.

Wat zou het geweldig zijn 
als er volgend jaar nog meer 
huiskamers ter beschikking 
worden gesteld op de Geiten- 

kamp. Eén ding is dan ze-
ker: ik ben dan weer van de 
partij en hopelijk u ook!’

Ilona Hoogendijk

Huismuziek Arnhem organiseert muzikale workshop
Huismuziek Arnhem is een vereniging van en voor amateurmusici. De leden 
bespelen een instrument, hebben een aantal jaren les gehad en kunnen zelfstan-
dig een muziekstuk instuderen. Bij Huismuziek Arnhem richten zij zich onder 
leiding van enthousiaste èn deskundige dirigenten op het samenspel. 

Binnen de vereniging komen 
ensembles van 10 à 14 leden 
12 keer per seizoen (septem-
ber t/m april) bij elkaar. Zij 
musiceren onder leiding van 
een vaste dirigent meestal 
1 keer in de 2 à 3 weken op 
een vast dagdeel. Verder or-
ganiseert de vereniging een-
malige evenementen. Deze 
bijeenkomsten staan niet al-

leen open voor eigen leden 
maar ook voor mensen van 
buiten de vereniging.

Elk jaar organiseert Huis-
muziek Arnhem een mu-
zikale workshop. Dit jaar 
staat de workshop in het te-
ken van de componist Franz 
Schubert. Onder leiding van 
dirigent Reinout Godschalk 

worden delen van Schuberts 
Vijfde Symfonie ingestu-
deerd. 

Schubert was pas negentien 
toen hij in het najaar van 
1816 de charmante Vijfde 
Symfonie schreef. Het werk 
doet aan Mozart denken, 
maar heeft een melodieuze 
inslag die het stempel van 
Schuberts eigen persoon-
lijkheid draagt.

De workshop wordt gehou-
den op 11 en 25 maart in 
de Opstandingskerk aan 
de Rosendaalseweg 505 te 
Arnhem. De aanvang is om 
11.00 uur en het eindigt om 
17.00 uur. 
Alle instrumenten zijn wel-
kom en de muziek wordt di-
gitaal toegestuurd. Opgave 
zo spoedig mogelijk bij het 
secretariaat van Huismuziek 
Arnhem onder vermelding 
van naam, telefoonnummer , 
e-mail-adres en instrument. 
De kosten bedragen voor 
niet- leden € 47,50 en voor 
leden € 42,50. De prijs is in-
clusief koffie, thee en soep. 

Voor aanmelding en info: 
secretariaat Huismuziek 
Arnhem:  
arnhem@huismuziek.nl of 
tel.: 026-3612252.

• Crooked Clerks verzorgt een plezierig optreden in een huiskamer in de St. Josephstraat
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Fotograaf: Jaro van Meerten

Soms moet u voor afval betalen bij het afvalbrengstation. 
Kies dan voor pinnen. 
Welk afval is gratis en voor welke afvalsoort moet u betalen?  
Kijk op www.arnhem.nl/afvalbrengstations

OOk bij de 
afvalbrengstatiOns

Pinnen 
ja graag

Eten met Petra & Margreet
Ja, Petra & Margreet worden dit jaar echt 50! Ze voe-
len zich echter 70 na een decembermaand met te veel 
drank en eten. Tijd voor goede voornemens, maar ja, 
eind januari 2017 zijn ze die al weer vergeten. Daarom 
gewoon weer ouderwets gezond en normaal eten. 
Maar natuurlijk wél makkelijk …

Ovenschotel met aardappels, gehakt en groenten

Ingrediënten (voor 4 niet te grote eters):

• 300 gram gehakt
• 450 gram aardappelschijfj es
• 125 gram champignons
• klein blikje tomatenpuree
• paprikapoeder
• 1 ui
• ½ blikje maïs
• 75 gram ontbijtspek
• 1 courgett e
• handje geraspte kaas
• peper en zout 

Verwarm de oven voor op 200 graden. Hop, het spek 
in de pan en na een paar minuten de gesnipperde ui 
erbij. Daarna het gehakt toevoegen en dit lekker rul 

bakken. (Rul bakken is een product bakken in een pan 
waarin voortdurend geroerd wordt zodat het een los ge-
braden geheel wordt.) Doe dan de aardappelschijfj es in 
een ovenschaal en besprenkel die met een beetje olie, 
wat peper en wat zout.

Zet de aardappels 10 minuten in de oven.

Voeg dan de champignons, de tomatenpuree en wat  
paprikapoeder toe aan het gehakt.

Snijd de courgett e in kleine blokjes en voeg deze met 
de maïs toe aan het gehakt. Haal de ovenschaal uit de 
oven en schep het gehaktmengsel door de aardappels. 
Bestrooi het geheel met kaas en zet het tenslott e nog   
20 minuten in de oven. 

Lekkâh!

Persoonlijke ontwikkeling in een rustige omgeving
Sinds oktober 2016 bevindt zich in de voormalige school aan de Ds. Bechtlaan Juuls Atelier. Er wordt dagbesteding 
geboden aan mensen met psychische problematiek zoals o.a. autisme en Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). 
Kleinschalig, op een prikkelarme locatie met deskundige begeleiding op maat.

Ieder mens kan in een psychose raken, te maken krijgen met 
hersenletsel of andere psychische en/of sociale problemen. 
Dat wil niet zeggen dat je dan niet meer meetelt. Je verdient 
respect en je bent iemand. Kijk ook eens naar je talenten 
in plaats van je beperkingen. Bij Juuls Atelier kun je deze 
talenten verder ontwikkelen in een veilige en rustige omge-
ving. Hierdoor word je gelukkiger, maak je weer deel uit van 
de maatschappij en kun je zelfs weer wat betekenen voor die 
maatschappij (participatie). Onder professionele begeleiding 
van Juul Hogeling en op een wijze die past bij je talenten en 
niveau ga je één of meer dagdelen aan het werk.

‘Ik zie geen cliënt met allerlei beperkingen, maar een mens 
die respect verdient, met mogelijkheden en talenten, zo 
omschrijft Juul kort haar visie. Ze is vormgever van Juuls 
Atelier en zeer betrokken bij de doelgroep. Zij heeft veel 
ervaring, o.a. als coördinator en oprichter van Kunstportaal 
in Arnhem, een dagbestedingproject met diverse ateliers in 
opdracht van de RIBW. Zij heeft o.a. de opleiding voor Crea-
tieve Therapie aan de Kopse Hof in Nijmegen gevolgd en de 
Hoge School voor Beeldende Kunsten in Arnhem afgerond. 
Daarnaast heeft zij zich geschoold in de Psychopathologie 
(RIBW) en Niet Aangeboren Hersenletsel ( Professionals in 
NAH).  In haar atelier biedt ze mensen met talent structuur, 
sociale contacten, inspiratie (doordat er in de voormalige 
school meerdere kunstenaars actief zijn, kom je tot nieuwe 
ideeën)  en kunstzinnige activiteiten waardoor mensen sta-
bieler en gelukkiger worden en zo weer participeren in de 
maatschappij. Daarbij daagt zij je uit het beste uit jezelf te 
halen. Als het aansluit op de talenten en interesses van de 
deelnemers, zoekt ze opdrachten bij derden: particulieren, 
bedrijven, wijken, gemeente. Opdrachten die uitgevoerd 
kunnen worden door de deelnemers zelf als zij dat willen. 
Bijvoorbeeld, illustreren van kinderboeken, ontwerpen van 
logo’s, ideeën bedenken en/of uitvoeren voor de wijk, etc.

Deelnemers aan de dagbesteding hebben een indicatie bege-
leiding groep nodig en een PGB. Na aanmelding via e-mail 
volgt een kennismakingsgesprek en intakegesprek. In het 
kennismakingsgesprek komt de deelnemer vrijblijvend een 
kijkje nemen in het atelier met of zonder begeleider voor een 
eerste indruk. Vervolgens volgt een intakegesprek, waarin 
besproken wordt wat de deelnemer wil doen en ontwikke-
len; tevens maken we afspraken over startdatum, aantal dag-
delen, e.d. In het zorgcontract leggen we de afspraken vast.

‘Bij Juuls Atelier ben je even geen cliënt maar deelnemer, 
kunstenaar, vormgever. Je werkt niet in een instelling maar 
kleinschalig in een atelier. Het atelier is rustig, ruim en licht 
en is omgeven door een mooi gebied bij Hoogte 80 in Arn-
hem. Jij bent de spil waar het om draait, je hebt zelf de regie. 
Jij bepaalt waar je aan wilt werken en wat je belangrijk 
vindt.Juuls Atelier wil je daarbij coachen. En wie weet durf 
je het aan om nieuwe uitdagingen aan te gaan? Jouw ideeën 
zijn welkom, samen zijn we sterk.’, vervolgt Juul Hogeling.

Naast de dagbesteding geeft Juul ook workshops, schilder- 
en tekenlessen aan wijkbewoners. Iedere woensdagmiddag 
is er het kinderatelier. De openingstijden zijn wisselend: 
maandag van 9.00 tot 16.30 uur, dinsdags van 9.00 tot 15.00 
uur, woensdag en donderdag van 12.30 tot 17.00 uur en vrij-
dags van 19.00 tot 21.00 uur. In het weekend is de werk-
ruimte gesloten.

Juul kan zeker tot eind dit jaar in het pand blijven (de school 
is verkocht aan een projectontwikkelaar die er woningen wil 
bouwen, red). Hoe het daarna verder gaat, hangt mede af 
van de ontwikkelingen rondom het schoolgebouw.

Juuls Atelier
Ds. Bechtlaan 1 6823 CA Arnhem,
Website: www.juulsatelier.nl
Mail: juulhogeling@gmail.com
Telefoon: Juul Hogeling: 06 38343985

• Juuls Hogeling


