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Elke donderdag
marktplein Geitenkamp 9:30 - 17:30 uur

€10,-
Rosendaalsestraat 481, 6824 CL Arnhem

026 - 442 4910   boerma-arnhem.nl

Volg ons op Facebook!

Praktijk voor Yoga, Therapie en Zorg 
Saksen Weimar Kazerne

Lu Jong, Tibetaanse Yoga

Een toegankelijke yogavorm die voor iedereen uitvoerbaar is.
Kleine groepjes (minimaal 3, maximaal 6 deelnemers).

Iedere dinsdagavond om 20.00 uur.
Bij voldoende aanmeldingen ook 

maandags 20.00 en woensdags om 10.00 uur.

Informatie en aanmelding:
www.christiengroenen.nl 

06-25233114

 Yoga op de Saks
Lu Jong, Tibetaanse Healing Yoga

Kleine groepjes, min 3, max 6 deelnemers
nog enkele plaatsen vrij op:

dinsdagavond 19.00:  Lu Jong 1 (voor iedereen)
                          20.30: Lu Jong 2 (voor gevorderden)
woensdagmorgen 10.00: Lu Jong 1 (voor iedereen)

Informatie en aanmelding:

www.christiengroenen.nl                    christiengroenen@gmail.com

06-25233114

Wie zijn de mensen die in de wijk werken?
Wat gebeurt er in de wijk?

Waar kan ik terecht als ik hulp nodig heb?

Lees het op
www.geitenkampnet.nl

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

OP DE HOOGTE     
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Straatmarkt: meedenken over herinrichting

Hoe gaat je eigen straat er in de toekomst uitzien? Be-
woners van de Geitenkamp kunnen daarover meeden-
ken. 

Op zaterdag 25 maart 
is er een straatmarkt in 
de Reestraat. Daar zijn 
proefvakken aangelegd 
met verschillende steen-
soorten. Eerder werd het 
riool vervangen. 

Ook in andere straten 
wordt in de komende ja-
ren het riool vervangen en 
kunnen bewoners mee-
denken over de ontwerpen 
voor hun straat. Welke ver-
harding past het beste in 
de wijk? Waar en hoeveel 
bomen komen er? Of par-
keerplaatsen? De organi-
satoren van de straatmarkt 
zijn op zoek naar wijkbe-
woners die hierover willen 
meedenken.

Tijdens de straatmarkt is te 
zien wat er gebeurt bij ste-
vige regenbuien. Er wordt 
gekeken naar mogelijkhe-
den om de wateropvang 
in voor- en achtertuinen te 
bevorderen.

De straatmarkt in de 
Reestraat is van 13.30 uur  
tot ongeveer 15.00 uur. 
Er is een informatiestand 
over het rioolvervangings-
project. Verhalenvertel-
lers nemen je mee met hun 
verhalen over wijkbewo-
ners. Voor kinderen is er 
een watertafel waarmee 
getoond wordt hoe je met 
hoog water kunt omgaan.
Reden genoeg om langs te 
komen en mee te denken!

Op 26 januari j.l. liep een lange rij kinderen door de wijk. Onder leiding van schatgraver Stefan Papp en doedelzak-
speler Angelo Gougon liepen leerlingen van de Vlindertuin naar de Reestraat om daar hun ‘schatten’ te begraven.

Het was koud die dag. Te 
koud om te werken eigen-
lijk, want vanwege de vorst 
lagen de werkzaamheden 
aan de straat stil. Voor de 
kinderen van de Vlindertuin 
werd echter een uitzonde-
ring gemaakt, zodat zij hun 
‘schatten’ konden begraven. 

Deze schatten bestonden uit 
wensen en ideeën, die de 
kinderen hadden bedacht 
naar aanleiding van het ri-
oolvervangingsproject. Eind 
vorig jaar is dit project in de 
Geitenkamp begonnen.
Eén van de doelstellingen is 
het beperken van waterover-
last tijdens of na zware re-
genbuien. Bewoners van de 
Geitenkamp en de lager ge-
legen wijken hebben immers 
baat bij een goede afvoer 
van het water. 

Lidwin van Grunsven van 
Kunstbedrijf Arnhem raakte 
betrokken bij dit project. 
Zij stelde voor om de kin-
deren van De Witte School 
en De Vlindertuin mee te 
laten denken over het pro-
bleem van de wateroverlast.        
Het gaat tenslotte over hun 
toekomstige wijk!

De leerlingen van De Witte 
School hebben hun ideeën 
vorig jaar al met de wijk 
gedeeld. Op 26 januari kwa-
men de leerlingen van de 
Vlindertuin aan de beurt. 
In hun school presenteerden 
zij aan de aanwezige ouders 
en belangstellenden, waar-
onder projectleider Marcel 
van Hout, hun ontwerpen.
Daarna vertrokken de kin-
deren in een lange stoet 
geleid door Stefan Papp en 

Angelo Gougon richting 
de Reestraat. Daar stonden 
de mannen van Dusseldorp 
met een graafmachine klaar 
om de ideeën van de jeug-
dige wijkbewoners aan de 
Reestraat toe te vertrouwen.

De mooiste ideeën en wen-
sen werden in een koker 
gestopt, die pas over 50 jaar 
(wanneer de riolering op-
nieuw vervangen moet wor-
den) weer naar boven ge-
haald wordt. Verhalen over 
water, door schatgravers 
Stefan Papp en Wim Hilge-
man opgehaald bij bewoners 
van de Bult, zijn samen met 
de schatten van de kinderen 
in de koker gestopt. Daarna 
werd de koker onder toe-
ziend oog van de kinderen 
plechtig onder het zand be-
dolven. 

De ontwerpen die de leer-
lingen van de Witte School 
en de Vlindertuin hebben 
bedacht over mogelijkheden 
om wateroverlast te beper-
ken, zijn samen met kun-
stenaars van HARTenHAVE 
Cultuureducatie uitgewerkt. 
Het resultaat is te zien in het 
informatiecentrum op het 
Schuttersbergplein. Ook de 
verhalen en ideeën van be-
woners zijn daar te vinden.

Onder leiding van gemeente 
Arnhem worden tijdens het 
project al veel maatregelen 
genomen om de waterover-
last te beperken. Daar wil zij 
de bewoners bij betrekken. 
Om dat te bereiken, wordt 
er  op 25 maart een Straat-
markt georganiseerd in de 
Reestraat (zie kader hier-
naast).

Schat(be)gravers

Zaterdag 15 april
Indisch Paasmenu

reserveren via 
info@scalakoffi esalon.nl

Vrolijke Paasdagen!



15,99

Coop Schuttersbergplein zamelt speelgoed in voor Leger des Heils

Ania Ionanova, assistent-
bedrijfsleider van de Coop 
aan het Schuttersbergplein, 
heeft met succes een speel-
goedinzamelingsactie ge-
organiseerd. Mede dankzij 
de bezoekers en omwonen-
den van de supermarkt is 
er veel speelgoed ingeza-
meld, dat door Esther en 
Mirjam van het Leger des 
Heils enthousiast in ont-
vangst werd genomen. 

Naast al het speelgoed kre-
gen zij ook nog een envelop 
met inhoud van de kleine 
buurtbewoner Deejay. Hij 
heeft de afgelopen week op 
eigen initiatief geld ingeza-
meld bij de Coop.
Ronduit hartverwarmend! 
Het speelgoed en de gift 
zijn bestemd voor kinderen 
die begeleiding krijgen van 
het Leger des Heils.

Spellen voor honden nu ook te huur
Honden zijn erg intelligent. Ze willen niet alleen uitgelaten worden, maar hou-
den ook van een geestelijke uitdaging. Om daar aan tegemoet te komen, zijn er 
allerlei spellen voor honden in de handel. Door middel van ‘puzzels’ wordt de 
intelligentie van de hond getraind. Deze spellen zijn vaak niet goedkoop. John 
van John’s Dierenwereld heeft daar een oplossing voor: spellen kunnen bij hem 
nu ook gehuurd worden.

‘Zo’n spel kost toch een paar 
euro’s’, licht John toe. ‘Dan 
zou het jammer zijn als het 
in de kast belandt, omdat de 
hond het niet leuk vindt. Of 
dat hij (of zij) het spel snel 
doorheeft en het daardoor 
geen uitdaging meer is’.

Het is de bedoeling dat de 
spellen samen met de baas 
gespeeld worden. De baas 
laat zien hoe het moet, de 
hond staat vervolgens voor 
de uitdaging de ‘puzzel’ op 
te lossen.

‘Het samenwerken verste-
vigt tevens de band tus-
sen de baas en zijn trouwe 
viervoeter. Er zijn verschil-
lende moeilijkheidsgraden. 
Een hond snapt misschien 
het ene spel niet en het an-
dere wel. Bijna elk spel kan 
op verschillende manieren 
worden gespeeld. Een kwar-

tier met een spel bezig zijn 
is voor een hond net zo ver-
moeiend als een lange wan-
deling. Als een hond na een 
operatie niet mag rennen, 
kan een spel als therapie 
werken.’

De spellen zijn gebaseerd op 
beloning, er wordt gebruik 

gemaakt van kleine snacks 
of brokjes die de hond lekker 
vindt. ‘Deze zijn uiteraard 
ook bij ons te koop’, besluit 
John met een knipoog.

De spellen zijn per week te 
huur. Dit kan per e-mail, 
telefonisch of in de winkel 
worden verlengd.

Afvalkaravaan en gratis compost  op marktplein
Op 1 april van 10.00 tot 12.00 uur wordt er door leden van het wijkteam leefomgeving 
op het marktplein gratis compost uitgedeeld (op vertoon van uw afvalpas), gemaakt van 
Arnhems GFT-afval. Ook komt de Afvalkaravaan op het marktplein te staan.

De Afvalkaravaan is een 
spel voor kinderen. Hierbij 
moeten ze afval bij de juiste 
afvalstroom plakken. Door 
de verschillende soorten 

afval en de bijbehorende af-
valstroom te koppelen, ont-
dekken ze spelenderwijs wat 
de juiste manier van afval 
scheiden is.

Het wijkteam leefomgeving 
gaat gratis compost uitdelen. 
Compost is 100% biologisch 
en bestaat uit plantaardige 
en groene reststromen be-
doeld als bodemverbeteraar 
voor de tuin. 
Door de toevoeging van 
compost aan de bodem 
wordt de vruchtbaarheid van 
de bodem verhoogd en wor-
den voedingsstoffen voor 
planten opgeslagen. Com-
post houdt daarnaast vocht 
vast waardoor in droge pe-
riodes minder vaak hoeft te 
worden gesproeid.

Koningsdag op het marktplein
Het marktplein van de Geitenkamp staat op donderdag 27 april in het teken van Ko-
ningsdag. Bert Vos is na de door de regenval teleurstellende editie van vorig jaar niet bij 
de pakken neer gaan zitten en heeft het ook dit jaar weer de organisatie op zich geno-
men. Hij wordt daarbij ondersteund door het Opbouwwerk.

Van 11.00 tot 17.00 uur zijn er verschillende activiteiten voor jong en oud. Voor de 
kinderen zijn er springkussens, de kop van Jut en een heuse stoepkrijt-tekenwedstrijd. 
Schminkartiest Angelina Brands is aanwezig om kinderen (en volwassenen) op te ma-
ken. Optredens worden o.a. verzorgd door Martin Hendriks  en Bianca Frieling. En 
er kan nog meer bij! Bert wil het liefst zoveel mogelijk plaatselijk talent op de markt 
hebben. Artiesten, kunstenaars en andere creatievelingen die geïnteresserd zijn kunnen 
hem bellen. (zie tel. nr. aan het einde)

Kleedjesmarkt

Naast alle leuke activiteiten wordt er ook nog een kleedjesmarkt gehouden. Heb jij nog 
leuke spullen in huis die je eigenlijk nooit gebruikt, maar ook niet zinloos weg wil 
gooien? Dan is dit je kans om ervan af te komen en er nog geld aan over te houden ook! 
Je moet wel zelf een kleedje meenemen, maar deelname is gratis.

Koningsdag 2017 wordt mede mogelijk gemaakt door carnavalsgroep De Dolle Klin-
kers, Opbouwwerk Rijnstad, Winkeliersvereniging Geitenkamp, van de Berg Transport 
en Café ‘t Klinkertje.

Wil jij iets doen tijdens Koningsdag 2017 of wil je met een kleedje op de markt staan?
Bel dan naar: Bert Vos, 06-10100281

Na vele, vele jaren...

Bovenstaande foto uit 1927 toont de firma G.A. Boerma Manufacturen. Na meer dan 
90 jaar heeft de tegenwoordige woonspecialist de wijk verlaten. 
In het voormalige winkelpand zit sinds 1 maart zorgverlener Icare.
Boerma is verhuisd naar de Rosendaalsestraat 481 in de naburige wijk Klarendal. 

Paas-workshop in Het Gulden Bloemetje
Op woensdag 5 april en donderdag 6 april wordt om 20.00 uur in Het Gulden Bloemetje 
een paas-workshop gehouden. 

Onder deskundige begelei-
ding van Amanj en Gesine 
(foto) gaan deelnemers een 
vrolijk paasbloemstuk in el-
kaar zetten. Het belooft een 
gezellige en creatieve avond 
te worden. 
De kosten voor deze avond 
zijn €35,00 (dat is inclusief 
de materiaalkosten, een hap-
je en een drankje). Aanmel-
den voor de workshop kan 
in de winkel aan het markt-
plein bij Gesine of Amanj.



Boekenmarkt in De Beijer
Zaterdag 25 maart, de eerste dag van de 82e Boekenweek, 
is er in De Beijer (Willem Beijerstraat 13) een tweedehands 
boekenmarkt.

Van 12.00 tot 16.00 uur kun je lekker snuffelen tussen de 
vele boeken. Filosofi e, kinderboeken, detectives, doktersro-
mans, wetenschappelijke boeken, reisverhalen: je kunt het 
zo gek niet bedenken of je ziet het liggen tussen de vele boe-
ken die voor enkele euro’s te koop worden aangeboden. 
De ideale manier om je verzameling uit te breiden!

Ophaaldag GFT 
Vanaf maart haalt SUEZ (voorheen SITA) weer één keer 
in de twee weken uw GFT-afval op. U vindt de actuele 
ophaalgegevens van uw adres in de digitale afvalwijzer.
Op www.arnhem.nl/gft leest u meer informatie over 
groente-, fruit- en tuinafval.

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

Proef onze eigengemaakte soep

2e liter Halve Prijs
(bij inlevering van deze advertentie)

Voor al uw dierbenodigdheden

gaat u naar
Nu ook

hondenspellen te huur

Offi ciële opening van De Beijer nu een feit
Op 2 februari is De Beijer offi cieel geopend. Het pand aan de Willem Beijerstraat 13 was al een paar jaar een ont-
moetingsplek in de wijk, toen het medio 2016 gehuurd werd door de RIBW (Regionale Instelling Begeleid Wonen).

Het voormalige thuishonk van SWOA kwam door de ver-
huizing van deze organisatie naar het MFC zonder huurder. 
Samen met fotografe Elly Elshof van Reloved werd het pand 
in gebruik genomen door Het Koffi eKafee (toen nog alleen 
bestaande uit Annet Tomasini en Carla Taal). Al vrij snel 
ging Vitale Verbindingen maandelijks activiteiten uitvoe-
ren in het buurtcentrum. En vorig jaar ontstond Kunst op 
De Bult op deze plek. Dankzij de gezellige huiskamersfeer 

werd de Beijer een geliefde ontmoetingsplek. Medio 2016 
werd het pand gehuurd door de RIBW (Regionale Instel-
ling voor Beschermd Wonen), die er een inloop voor haar 
cliënten begon. Nu is, na maanden voorbereiding en ver-
bouwingen, De Beijer offi ciëel geopend door het RIBW. Dit 
gebeurde met een onthulling van een namenbord en korte 
presentaties door de RIBW, het Koffi eKaffee, Fyschiothe-
rapie Locus en Vitale Verbindingen.

• De Beijer wordt tijdens de openingsspeech voor geopend verklaard. Jos Visser (manager RIBW) en Annet Tomasini 
(coördinator De Beijer) (respectievelijk 2 en 3 van rechts) luisteren toe.

Gouden huurder in het zonnetje gezet
Begin februari ging de vlag uit op de Dr. Schaepmanlaan. De Omnia-vlag welteverstaan, want de woningcorporatie 
feliciteerde mevrouw Toke van Der Heide (79) met haar gouden jubileum als huurder van Omnia. 

In 1967 kwam zij met haar man Piet in de knusse woning waar ze nu nog steeds woont. ‘We woonden aanvankelijk in de 
Rosendaalseweg, maar wilden daar weg. Per toeval kwamen we iemand tegen die in de Dr. Schaepmanlaan woonde, maar 
graag naar onze straat wilde. Een woningruil lag voor de hand’. De voormalige apotheekmedewerkster woont nog steeds 
met plezier in haar woning. ‘Het is een rustige, nette buurt om te wonen. Dat was toen zo en is eigenlijk nog steeds niet 
veel veranderd.’ Omnia beloonde de trouwe huurder met een heerlijke taart én een cheque ter waarde van één maandhuur.

... in MFC De Wetering
Evenals vorig jaar word er ook dit jaar om de twee weken 
op vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur een bingo gehouden 
in MFC De Wetering (uitgezonderd de zomervakantie). De 
kosten zijn € 3,50 per plankje. Vanaf 13.30 kunt u al in de 
zaal terecht. De data voor de komende twee maanden zijn:
10 maart, 24 maart, 7 april en 21 april.

Welkomstbijeenkomst
Woon je pas in de wijk en heb je geen idee wat er allemaal te 
doen is? Weet je niet wie de mensen zijn die je voortdurend 
bezig ziet? Kom dan op woensdag 15 maart naar MFC De 
Wetering. Daar organiseert het Activeringsteam op verzoek 
van de woningcorporaties een welkomstbijeenkomst voor 
bewoners die nieuw zijn komen te wonen op de Geitenkamp, 
Monnikenhuizen, Arnhemse Allee en Saksen Weimar.
De bijeenkomst is van 16.30u tot 18.00u. 
Actieve bewoners, vrijwilligers en professionals uit de wijk 
staan klaar om zich voor te stellen en de nieuwelingen te  
vertellen wat zij doen in de wijk. Daarmee is de bijeenkomst 
niet alleen een goede gelegenheid om een beeld te krijgen 
van wat er in de wijk gebeurt, maar kom je misschien ook 
nog wel op ideeën om zelf ergens aan deel te nemen. 
Redenen genoeg om op woensdag 15 maart de wijk en de 
mensen die erin actief zijn beter te leren kennen!

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



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

Maandprogramma Vitale Inloop Geitenkamp
Wekelijks wordt op maandagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur in de Beijer de Vitale Inloop Geitenkamp gehouden. Dat 
gebeurt iedere week met een andere activiteit. De entree is gratis, net zoals de koffi e en de thee.

Op 13 maart wordt er een 
creatieve inloop gehouden. 
Onder leiding van Nieky 
van der Kroon gaan er 
doosjes versierd worden met 
behulp van servetten. 

Er zijn materialen aanwezig, 
maar zelf meenemen mag 
natuurlijk ook...

Een week later, op 20 maart,
is mindfulness het thema.
Er wordt ingegaan op de 
betekenis van mindfulness 
en de herkomst ervan. Een 
wijkbewoonster zal een 
door middel van een korte 
presentatie en een kleine de-
monstratie deelnemers laten 
beleven wat mindfulness is.

27 maart volgt een voor-
lichting over zelfbeschadi-
ging. Een pittig onderwerp, 
maar wel een probleem 
waar mensen en hun omge-
ving last van kunnen heb-
ben. Een ervaringswerker 
uit de wijk vertelt haar ver-
haal over zelfbeschadiging 
en het herstel hiervan. Bij 

deze voorlichting zal ook 
een professional aanwezig 
zijn.

Op 3 april tenslotte wordt de 
Vraagbaak georganiseerd. 
Hier kunt u terecht met al 
uw vragen over pc, telefoon, 
laptop, instanties, hulp en 
ervaringsdeskundigheid.

Inzendingen voor 
Op De Hoogte 

uiterlijk 7 april 2017 
(verschijningsdatum 19 april 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.

Redactie: Mark Ormel, Ilona Hoogendijk, Willemijn Jansen
Eindredactie en vormgeving: Mark Ormel 
Tekstbijdragen: John Blanken, Ilse Beers, Ilona Hoogendijk, 
Mark Ormel, Jeanette Sanders, Willem van Santen
Fotografie: Ingezonden en redactie
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 vragen over de bezorging: 
tel: 026-3772020 
mail: 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
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. 
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 12.30 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.
12.15-14.00 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, 
Rosendaalseweg 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)
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
15.00-16.00 Broodvoorziening (EcoVrede) 
MFC De Wetering. Playground de Rommelkist
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)
15.30-17.00 Tuinieren met het Groente Gilde, 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

Tip de redactie!
In de wijkkrant proberen wij u zoveel mogelijk op de hoog-
te 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



Vrijdag 10 maart
14.00-16.00 uur: Bingo (SWOA) MFC De Wetering. Zaal 
open 13.30. Kom gezellig meedoen. Prijs per plankje € 3,00

Zaterdag 11 maart
13.00-15.00 uur: Dansvoorstelling (Circus op de bult, Kids 
Dance & The Wheeldancers) MFC De Wetering. Gezamen-
lijk optreden van de kinderen van Kidsdance en Circus op 
de Bult en de dansers van The Wheeldancers. Entree gratis.

Dinsdag 14 maart
20.00-+/- 22.30 uur: Bewonersoverleg MFC De Wetering. 
Openbaar overleg over wijkzaken. Toegankelijk voor alle 
wijkbewoners.

Woensdag 15 maart
7:30-21:00 uur: Verkiezingen (Staat der Nederlanden).
Laat uw stem niet verloren gaan! In één van de stemlokalen 
in de wijk (of daarbuiten) kunt u gratis uw stem uitbrengen 
op de partij van uw voorkeur. Bent u verhinderd? Geef dan 
een machtiging aan iemand die u met uw stem vertrouwt.

 
Woensdag 15 maart
16.30-18.00: Welkomstbijeenkomst nieuwe bewoners 
(Activeringsteam) MFC De Wetering. Welkomstbijeenkomst 
voor nieuwe bewoners die kennis willen maken met actieve 
bewoners, vrijwilligers en professionals uit de wijk.

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

Zondag 19 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  20 maart
13.00-16.00:  De Stamtafel, thema Mindfulness (Vitale 
Verbindingen) De Beijer, Willem Beijerstraat 13.
Mindfulness is hip. Maar wat kun je ermee? Inclusief een 
korte workshop van een wijkbewoonster op basis van haar 
eigen ervaringen.
Koffie, thee en entree gratis.

Donderdag 23 maart
19.30 uur: Filmavond (KoffieKaffee) 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 woensdag via hetkoffiekaffee@gmail.com

Vrijdag 24 maart
14.00-16.00 uur: Bingo (SWOA) (MFC De Wetering). Zaal 
open 13.30. Kom gezellig meedoen. Prijs per plankje € 3,00
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 maart via 026-3772020 of aan de balie van 
MFC De Wetering.
Meld eventuele allergieën of andere zaken vooraf, dan 
wordt daar rekening mee gehouden.

Zaterdag 25 maart
10.00-17.00 uur: Open Dag De Groene Kamer, Zaslaan 54.
Doe gratis een Health-check en meer in de praktijk van 
Jeanette Sanders. info: reiki@degroenekamer.info
12.00-16.00 uur Boekenmarkt (De Beijer). Verkoop van 
tweedehands boeken. Uitzonderlijke curiositeiten, pockets, 
doktersromans en literatuur voor een zachte prijs.

Zaterdag 25 maart (vervolg)
13.30-15.00: Straatmarkt (Gemeente Arnhem) Reestraat.
In de Reestraat wordt een straatmarkt gehouden waar be-
woners van de wijk mogen meedenken over de de ontwer-
pen voor herinrichting. (zie voorpagina)

Maandag 27 maart
13.00-16.00: Voorlichting over zelfbeschadiging. (Vitale 
Verbindingen) De Beijer, Willem Beijerstraat 13. Zelfbe-
schadiging is geen makkelijk onderwerp om over te praten. 
Maar dat maakt het niet minder nodig. Een ervaringswerker 
uit de wijk vertelt haar verhaal. 
Entree, koffie en thee gratis.

Vrijdag 31 maart
20.00: Korenconcert (Kunst op de Bult) Opstandingskerk, 
Roosendaalseweg 505. Drie koren uit de wijk  (Toonhoogte 
80, Verre Buren en het Theehuiskoor) geven een gratis con-
cert. Na afloop consumpties voor een zachte prijs.

Zaterdag 1 april
10.00-12.00 uur: Afvalkaravaan en Compostactie (Ge-
meente Arnhem) Marktplein. Op het Marktplein delen af-
valcoaches gratis compost uit, gemaakt van Arnhems GFT 
afval. Kinderen kunnen meedoen aan de Afvalkaravaan.
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 2 april 
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.

Donderdag 6 april
19.30 uur: Filmavond (KoffieKaffee) 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 woensdag via hetkoffiekaffee@gmail.com

Vrijdag 7 april 
14.00-16.00 uur: Bingo (SWOA) (MFC De Wetering). Zaal 
open 13.30. Kom gezellig meedoen. Prijs per plankje € 3,00

Zaterdag 8 april
14.00-16.00 uur: Workshop van Fysiotherapie Locus (Lo-
cus) De Beijer. Entree € 3,50. 

Zondag 9 april
19.30-21.00: Stadsverlichting (Groene Kamer). Zaslaan 54. 
Je kunt in stilte mediteren in De Groene Kamer, Gratis. Meld 
je aan via: reiki@degroenekamer.info, tel: 06 5162 7790

Donderdag 13 april
De jaarlijkse herdenking van de slachtoffers die tijdens 
de Tweede Wereldoorlog gevallen zijn. Waarnemend bur-
gemeester Boele Staal 
zal erbij aanwezig zijn. 
De exacte tijd en het 
programma worden 
bekend gemaakt via 
www.geitenkampnet.
nl, de facebookpagina 
van Geitenkampnet en 
via flyers in de wijk. De 
locatie is het Larikshof.

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
• MFC De Wetering (tweemaal), Bonte Wetering 89
• Druckpunt Fysiotherapie, Druckerstraat 16
• Coöp, Schuttersbergplein 13
• Sportcentrum Valkenhuizen, Beukenlaan 15

Agenda en informatie
HET WIJK-ABC

Bewonersoverleg Geitenkamp, (Nieuw) Monnikenhui-
zen en Arnhemse Allee. Contactpersoon Paul Nuiver :
tel: 06-50233894,  p.nuiver@rijnstad.nl

De Beijer
Willem Beijerstraat 13,
tel: 026-3655292  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

SUEZ  (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
johanna.sinnema@arnhem.nl, tel. 026-3774489
tiny.wouters@arnhem.nl, tel. 026-3773542

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



‘Als je meedoet, leer je de wijk kennen’
Achsa Timmers woont in Monnikenhuizen. Ze werkt als creatief coach, zowel indivi-
dueel als voor groepen. Maar ze is bij velen vooral bekend als een actieve vrijwilliger, 
die op veel plekken in de wijk haar creatieve talent inzet.

Achsa is geboren in Vars-
selder, een klein dorpje in de 
Achterhoek nabij de Duitse 
grens. Ze heeft de studie so-
ciaal cultureel werk en cre-
atieve therapie afgerond. Op 
dit moment begeleidt ze als 
creatief coach mensen met 
een persoonsgebonden bud-
get aan huis. Het gaat dan 
vooral om mensen die om 
wat voor reden ook niet in 
staat zijn om de activiteiten 
buiten hun eigen woning te 
verrichten. Ook is Achsa sa-
men met kunstenaar en er-
varingsdeskundige Miriam 
Kuijpers begeleider van het 
Wijkatelier (ontstaan uit 
een initiatief van de RIBW, 
meer hierover op www.wijk-
atelier.nl).

Vier jaar geleden kwam Achsa in Monnikenhuizen te wonen. Ze zag een oproep voor het 
wijktheater Kamp en Geit en besloot mee te doen. ‘Ik woonde net hier en wilde de mensen 
leren kennen. Toen ik de oproep zag, sprak dit mij meteen aan. Ik hou van creativiteit en 
ben door Kamp en Geit als het ware de wijk ingerold. Ik heb hierdoor de creatieve mensen 
in de wijk leren kennen.’

Het bleef niet bij Kamp en 
Geit. Ze leerde het H80-fes-
tival kennen en ging zich be-
zig houden met de creatieve 
invulling van de traditionele 
H80-Parade. Bij Mooi op 
het Plein was ze aanwezig 
als verhalenverteller voor de 
kinderen. En bij veel andere 
activiteiten is Achsa achter 
de schermen actief om sa-
men met anderen creatieve 
ideeën uit te werken.

‘Het is voor mijzelf leuk om te zien hoe divers mensen zijn in wat ze kunnen en wat ze leuk 
vinden. Daar krijg ik een positief gevoel van’, beschrijft Achsa haar ervaringen in de wijk. 
‘Ik vind het belangrijk dat creatieve initiatieven door kunnen blijven gaan en het geeft ener-
gie om daaraan bij te dragen. Het is super leuk om te zien hoeveel mooie ideeën en creatieve 
mensen er zijn in de wijk’

Health Check tijdens open dag De Groene Kamer  
 
Op 26 februari stond Jeannette Sanders op de Huishoudbeurs in Amsterdam.  
Zij gaf daar aan belangstellenden een Health Check. Binnenkort doet ze dat ook in 
haar TuiNa massage praktijk De Groene Kamer.  
Zaterdag 25 maart houdt ze open dag  aan de Zaslaan 54, van 10.00 tot 17.00 uur. 
  
Hoe werkt dat, een Health Check?
De Health Check die Jeannette geeft vindt zijn oorsprong in de traditionele Chinese genees-
kunde. Ze maakt gebruik van de tong-pols diagnose. Het voelen van de pols is namelijk een 
belangrijk hulpmiddel om een juist beeld van iemands gezondheid te krijgen. Even belang-
rijk is het bekijken van de tong. Deze vormt een plattegrond die het lichaam weerspiegelt.
 
Demonstratie TuiNa massage om 14.00 uur 
TuiNa massage komt net als acupunctuur uit China. Al meer dan tweeduizend jaar wordt 
TuiNa beoefend in Chinese ziekenhuizen. Jeannette werkt met verschillende massagetech-
nieken in combinatie met  cupping, moxa en guasha.
Meridianen en acupunctuurpunten worden gestimuleerd, waardoor de energiestroom weer 
gelijkmatig door het lichaam beweegt. TuiNa is geschikt voor alle chronische klachten, 
maar ook als je niet goed in je vel zit, pijn hebt of slapeloze nachten.
 

Wie is Jeannette Sanders?
‘Ik ben werkzaam geweest als producent in de kunst- en cultuursector, maar ook in de kinder- 
opvang en in de zorg. Ik woon al jaren met veel plezier op de Geitenkamp. Ik heb hier zelfs 
een moestuin en zing in het Toonhoogte 80-koor.
Al 15 jaar beoefen ik Reiki, al wist ik toen nog niet dat ik later de Mastertraining zou volgen. 
Voor mij is Reiki een levenswijze die ik dagelijks in de praktijk breng. Je wordt er gelukkiger 
en gezonder van. In 2010 opende ik mijn praktijk in de Zaslaan. 
Eerst alleen met Reiki, nu alweer twee jaar in combinatie met TuiNa massage therapie.’
 
Wat doet Jeannette nog meer? 
Iedere tweede zondag van de maand van 20,00 tot 21.00 uur is er de mogelijkheid om in de 
Groene Kamer een stiltemeditatie bij te wonen (hiervoor graag aanmelden). Er zijn geen 
kosten aan verbonden. Ook kun je bij Jeannette Reiki-cursussen volgen (Gelrepashouders 
krijgen korting). Meer informatie hierover staat op www.degroenekamer.info

Tijdens de open dag krijg je de kans om je pols en tong te laten onderzoeken en zo meer te 
weten te komen over jouw interne landschap. En natuurlijk krijg je tips om je gezondheid 
optimaal in balans te houden. Voor de open dag is aanmelden gewenst, maar niet verplicht.

Wil je weten wat meridianen zijn? Ben je benieuwd wat cupping, moxa of guasha inhoudt?
Kom dan op 25 maart naar de open dag van de Groene Kamer!

Aanmelden voor meditatie of open dag kan via reiki@degroenekamer.info

• Jeannette Sanders (rechts) tijdens de Huishoudbeurs in Amsterdam

Herfsttheater zoekt redacteur website en medewerker publiciteit

Na het succes van het eerste Herfsttheater GEITenBult in november 2016 is de project-
groep Herfsttheater achter de schermen al weer stilletjes bezig met de editie van 2017. 
Om er ook dit jaar samen weer een succes van te maken is de projectgroep op zoek 
naar vrijwilligers voor de functies:

1.       Redacteur voor de website, de facebookpagina en het twitteraccount 
Je bent handig met facebook en twitter en vindt het leuk om stukjes voor de website te 
schrijven. Tot de zomer denk je mee met het verder opzetten en inhoudelijk verbeteren 
van deze platforms en na de zomer heb je voldoende tijd om het beheer van de website, 
facebook en twitter voor je rekening te nemen.

2.       Medewerker Publiciteit
Als medewerker Publiciteit heb je een belangrijk aandeel in het opstellen van het Publi-
citeitsplan en in de praktische uitvoering daarvan. Je hebt een vlotte pen en babbel en 
bent in staat om een wervend verhaal in de lokale media te krijgen.

Heb je belangstelling neem dan contact met ons op via 
herfsttheater@kunst-op-de-bult.nl

Doe mee met Achsa
Over twee maanden staat het H80-festival weer voor de deur. Traditioneel 
wordt deze ingeluid met een Parade door de wijk. Het thema van de Parade is 
‘van riool naar fontein’. Met dit thema wordt verwezen naar het rioolvervan-
gingsproject waarmee de gemeente Arnhem begonnen is. De Parade wordt 
voorbereid door Achsa Timmers. Maar dat kan zij niet alleen! Zij is daarom op 
zoek naar mensen die mee willen helpen met de aankleding van de Parade. 
Helpende handjes, meedenkers, meehelpers, iedereen is welkom. Dus: 

creatieve mensen uit de wijk, sta op en doe mee!

Je kunt je aanmelden bij Achsa via achsatimmers@yahoo.nl

Uniek korenconcert in Opstandingskerk
Op vrijdag 31 maart om 20.00 treden drie koren uit de wijk op in de Opstandingskerk 
aan de Roosendaalseweg 505. De entree is gratis. 

Het optreden is een initiatief van Kunst op de Bult. In de Opstandingskerk komt vanwege 
de akoestiek het fraaie gezang van de betrokken koren nog beter tot zijn recht. De koren 

die gaan optreden zijn Toon-
hoogte 80 ( foto), onder lei-
ding van Mirjam van Wijk, 
het Theehuiskoor, onder 
leiding van Saskia Regte-
ring en het koor Verre Bu-
ren, dat onder leiding staat 
van José Brands. Het optre-
den zal rond 22.00 uur weer 
afgelopen zijn.

In de pauze en na afloop zijn 
voor een redelijke prijs con-
sumpties verkrijgbaar.



Circus op de Bult, Wheeldancers en Kidsdance geven bijzonder optreden
Zaterdag 11 maart vindt er een bijzonder optreden plaats in MFC De Wetering. Kinderen van Circus op de bult en 
Kidsdance zullen gezamenlijk optreden met de dansers van The Wheeldancers. 

Dit alles zal plaats vinden 
in de gymzaal. De voor-
stelling begint om 13.00 
uur en is vrij toegankelijk. 
Na de voorstelling is er een 
pauze waarna de kinderen 
de verschillende disciplines 
uit kunnen proberen: cir-
cus, dans en zelfs dansen in 
een rolstoel. Om 15.00 uur 
eindigt het programma De 

choreografie wordt verzorgd 
door Andrea Hoexum.

Iedere dinsdagavond oe-
fenen de dansers van The 
Wheeldancers in de theater-
zaal van het MFC. Zij doen  
mee aan wedstrijden, nati-
onaal en internationaal. Er 
zijn dansparen waarvan bei-
den in de rolstoel zitten en 

dansparen waarbij een van 
de partners in een rolstoel 
zit. De dansen variëren van 
Rumba, Salsa en klassiek tot 
modern.

Iedere vrijdagmiddag oefe-
nen kinderen in de leeftijd 
van 4 tot 14 jaar in de gym-

zaal van MFC De Wetering. 
Ze leren er kunsten in de 
trapeze, doeken, acroba-
tiek, bal lopen fietsen op een 
eenwieler, jongleren, koord-
dansen en nog veel meer. 
Regelmatig verzorgen zijn 
optredens in de wijk of daar-
buiten. 

Circus op de bult 
www.circusopdebult.nl 

Vrijdagmiddag 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
Contact: 

circusopdebult@gmail.com of Ilse: 06-24936113

The Wheeldancers
Dinsdagavond in de theaterzaal van MFC De Wetering

Contact: 
nikky75@ziggo.nl of Nikky: 06-13543641

Even voorstellen: Jeffrey Neijs
Sinds 14 februari is Jeffrey Neijs namens Rijnstad be-
gonnen als ambulant jongerenwerker op de Geitenkamp.

Jeffrey was van 2012 tot 2016 actief als jongerenwerker 
in Rotterdam en vanaf 2016 tot heden als pedagogisch 
medewerker in Den Haag. Ook was hij in Rotterdam 
enige tijd radiodeejay bij jongerenzender FunX Media, 
waar hij het programma The Future presenteerde.
‘Ik zal actief in de wijk aanwezig zijn, contact leggen 
met de jongeren, maar ook met buurtbewoners. Ook ben 
ik te vinden in jongerencentrum De Sperwer. waar jon-
geren leuke en leerzame activiteiten kunnen doen.
Bij mij of het team kunnen ze terecht voor coaching en 
begeleiding. Ik kijk er naar uit om aan de slag te gaan’. 

Vragen? Mail naar j.neijs@rijnstad.nl

MFC De Wetering

Duurzaam tuinieren op playground de Rommelkist met Het Groente Gilde
De lente gaat weer bijna beginnen. Voor Kim Lagerweij en Lizette Boomgaard van het Groente Gilde betekent dit dat zij iedere zaterdagmiddag aan de slag gaan met de moestuinen.

Kim Lagerweij is alweer 
ruim tweeëneenhalf jaar 
bezig met het Groente 
Gilde. Op het terrein van 
playground de Rommelkist 
onderhouden zij de moes-
tuinbakken, waar jonge 
en oude wijkbewoners aan 
mee kunnen helpen. Kim is 
ook schrijfster van het boek 
‘De stad ontkiemt’, waarin 
stadsboeren uit heel Neder-
land hun verhaal vertellen.
‘De liefde voor de natuur 
zat er bij mij vroeg in. Op 
Texel, waar ik opgegroeid 
ben, hielp ik als klein meisje  
mijn ouders in de volkstuin. 
Ik vond dat toen al heel leuk 
om te doen’, vertelt Kim.

Doordat Kim in Arnhem 
de studie grafische vormge-

ving ging volgen, kwam zij  
op de Geitenkamp terecht. 
Zij begon in 2014 met Joeri 
Meliefste het Groente Gilde 
en won daarmee in 2014 de 
4e plaats bij de Arnhemse 
wijkprijs. In september van 
dat jaar werden samen met 
Robert van Vessem de eerste 
moestuinbakken geplaatst.
De Geitenkamp was een 
openbare moestuin rijker!
Joeri is ondertussen ver-
trokken bij het Groente Gil-
de, maar Kim hoeft het niet 
alleen te doen: ze krijgt aar-
dig wat hulp van kinderen 
en buurtbewoners. En meer 
hulp is altijd welkom.

Voor Kim was het een logi-
sche stap om met het Groen-
te Gilde te beginnen ‘Zelf 

heb ik geen tuin, ik woon 
in een bovenwoning. Maar 
ik hou wel van tuinieren. Ik 
was ook bezig aan een boek 
over stadsboeren. Zo ont-
stond langzaam het idee om 
iets dergelijks op de Geiten-
kamp op te zetten’

Kims passie voor de natuur 
blijkt ook uit haar levens-
stijl. ‘Ik eet biologisch en 
koop zoveel mogelijk lokale 
producten. Ik verplaats mij 
met de fiets of het openbaar 
vervoer en maak gebruik 
van groene stroom.’ Ook in 
haar werk speelt duurzaam-
heid een belangrijke rol. Met
Het Groente Gilde wil ze 
mensen inspireren tot het 
zelf verbouwen van groente 
en kennis hierover versprei-

den. Kom gerust een kijkje 
nemen of een handje helpen 

wellicht op zaterdagmiddag 
van 15.30 tot 17.00. Gezellig 

in de pauze een kopje thee 
drinken mag natuurlijk ook!

• Kim Lagerweij 



Schuttersbergplein 13
Geitenkamp - Arnhem

geopend 

op zondag 

12:00-18:00 uur

Adverteren 
in 

Op De Hoogte? 

Mail naar: 
advertenties@

geitenkampnet.nl
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

FIETSSUCCES
Rijwielhandel

dinsdag t/m vrijdag 13.00 - 18.00 uur
zaterdag 9.00 - 17.00 uur

Openingstijden:

Schuttersbergweg 22A, 6823 KJ Arnhem
T. 026 - 4433415   M. 06 - 25470824

Marc Lamers, een gepassioneerde ambachtelijke kunstschilder
door Ilona Hoogendijk

Vandaag ben ik thuis bij Marc Lamers , de 56 jarige Arnhemse kunstschilder , opgegroeid in Klarendal en momenteel woonachtig op de Arnhemse Allee met zijn vriendin en 
zijn twee Mechelaars. Al bij binnenkomst vielen mij de mooie schilderijen aan de wand op . Gepassioneerd vertelt Marc bij ieder schilderij welke materialen hij ervoor had 
gebruikt en welke techniek hij had toegepast. Het werd mij meteen duidelijk dat ik hier te maken heb met nog een echte ambachtelijke schilder, die zijn vak zeer goed verstaat 
en deze uitoefent met heel veel liefde en passie!

Onder het genot van een 
heerlijk vers gezet bakje 
koffi e spreken we verder:
‘Ik tekende en schilderde 
als kind al’ vertelt Marc. ‘Ik 
bleek er erg goed in te zijn, 
want toen ik 13 jaar was 
won ik een landelijke teken-
wedstrijd. Ik beschik over 
een aangeboren talent. 

Mijn opa en vader waren 
beiden kunstschilders. Ik 
bracht veel tijd door in 
het atelier van mijn opa 
en zo heb ik de ambachte-
lijke kneepjes van het vak 
geleerd, zoals bijv. de ‘ei-
tempera’-techniek uit de 

Middeleeuwen. Dit is een 
schildermethode om een 
emulsie van ei te vermengen 
met pigmenten en deze als 
onderschildering te gebrui-
ken. Verf maakte mijn opa 
met pigmenten die werden 
fi jn gemalen met een vijzel 
en een stolp en vervolgens 
werd deze gemengd met 

medium (een mengsel van 
oplosmiddel en bindmiddel, 
red.) om de verf vloeibaar te 
maken. Ik maak nog steeds 
gebruik van deze techniek, 
alleen doe ik dat nu met 
olie of acrylverf. Toch kan 
ik zeggen dat ik het schil-

dersvak mezelf heb aange-
leerd. Ik heb boven rijen 
boeken over verschillende 
schilderstechnieken. Het is 
ook gewoon doen en uitpro-
beren. Dit vak leer je door 
veel te experimenteren en te 
kijken naar het werk van an-
dere kunstenaars. Als kind 
was ik een groot fan van 
Rien Poortvliet en later het 
werk van Rembrandt. Frans 
Hals en Carel Willink, dat 
zijn mijn inspiratiebronnen.

Toch ben ik In 1979 naar 
de Kunstacademie gegaan, 
meer onder druk van mijn 
ouders die vonden dat ik een 
‘echt’ vak moest leren. Deze 
heb ik niet afgemaakt. Ik ben 
gaan werken als reclamete-
kenaar, om in ieder geval 
een stabiel inkomen te gene-
reren. In mijn vrije tijd was 
ik altijd aan het schilderen, 
want dat deed ik natuurlijk 
het liefst. Ik verkocht ook 
niet onaardig, zodat ik in 
1981 besloot om voor mezelf 
te beginnen als kunstschil-
der’. 

Het werden gouden jaren 
voor Marc, want zo vervolgt 
hij trots: ‘Ik schilderde op 

verschillende tentoonstellin-
gen in Duitsland en ik mocht 
voor een KPN commercial 
voor glasvezel een heel 
groot schilderij ontwerpen’.

Marc’s werk is realistisch en 
veelzijdig. Je kan het zo gek 
niet bedenken of hij maakt 
er een prachtig schilderij 
van, vaak aan de hand van 
fotos: portretten van men-
sen en dieren, stillevens, 
bedrijfspanden, old-timers 
etc., maar hij maakt bijvoor-
beeld ook wandschilderijen. 
Marc is ook heel sportief. ‘Ik 
houd erg van dieren en de 
natuur . Op mijn mountain-
bike cross ik graag door de 
Arnhemse bossen, wat mij 
inspireert voor het schilde-
ren’. 

Mocht je langs zijn huis lo-
pen en je hoort hardrock 
muziek dan weet je dat hij 

aan het werk is, hij is dan he-
lemaal in zijn element. Ook 
veel van zijn idolen heeft hij 
vastgelegd op het doek; on-
der andere zijn recentelijk 
overleden idool Rick Parfi tt 
van Status Quo, een mees-
terwerk, dat hij onlangs 
heeft verkocht aan een grote 
fan in Engeland.

Altijd al een echte ‘Marc 
Lamers’ in huis willen 
hebben? Neem een kijkje op 
zijn website
www.dekunstschilder.nl 
of op zijn Facebook pagina 
Kunstschilder Marc Lamers 
en informeer naar de mo-
gelijkheden; hij werkt in 
opdracht en geheel naar de 
wens van de opdrachtgever.

• Marc Lamers in zijn atelier


