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Koningsdag
Op donderdag 27 april staat het marktplein van de Gei-
tenkamp in het teken van Koningsdag. 

Van 11.00 tot 16.00 uur zijn er verschillende activiteiten 
voor jong en oud. Voor de kinderen zijn er allerlei leuke 
activiteiten: busje gooien, touw trekken, vishengelen, 
springkussens en een ballenbak zorgen voor het nodige 
vermaak voor de allerkleinsten. Ook is schminkartieste 
Angelina Brands (foto) aanwezig om kinderen (en vol-

wassenen) op te maken. 
Miss Ballon trakteert ons 
op haar ballonkunsten.
Bianca Frieling treedt op 
met haar zelfgeschreven 
Nederlandstalig reper-
toire. Joey en Corné van 
Disco Vortex verzorgen 
de verdere muzikale om-
lijsting. Naast alle leuke 
activiteiten wordt er een 
kleedjesmarkt gehouden. 
Heb jij nog leuke spullen 

in huis die je eigenlijk nooit gebruikt, maar ook niet zin-
loos weg wil gooien? Dan is dit je kans om ervan af te 
komen en er nog geld aan over te houden ook! Het kost 
niets, maar je moet wel zelf een kleedje meenemen en na 
afl oop je eigen spullen weer terugnemen.

In de tent, die op het marktplein komt te staan, zijn kof-
fi e, thee, gebak en frisdrank tegen redelijke prijzen ver-
krijgbaar. Er is Surinaams schaafi js te koop en er is een 
Swi-Ti On Tour (een kraam met allerlei lekkere hapjes).
En snacks zijn te verkrijgen bij de kraam van snack-
bar ‘t Beumertje. Na afl oop van de activiteiten op het 
marktplein wordt er een afterparty gehouden in café ‘t 
Klinkertje.

Koningsdag 2017 wordt georganiseerd door Bert Vos in 
samenwerking met carnavalsgroep De Dolle Klinkers, 
Opbouwwerk Rijnstad, Winkeliersvereniging Geiten-
kamp, 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? Er is nog plek voor meer!
Bel dan naar: Bert Vos, 06-10100281

Jarige speeltuin de Rommelkist pakt groots uit
Precies 40 jaar geleden stond in de toen nog jonge wijkkrant Op De Hoogte te lezen dat er een bedrag van 180.00 
gulden (ongeveer 81.000 euro) beschikbaar gesteld was om de speeltuin bij de Fazantenweg op te knappen. 
Op zaterdag 25 juni 1977 werd de speeltuin feestelijk heropend en werd de naam De Rommelkist een feit.

In de 40 jaar die volgden is 
De Rommelkist een begrip 
geworden. Menig Geiten-
kamper heeft als kind een 
aantal uurtjes op de speel-
tuin doorgebracht. De af-
gelopen maanden heeft een 
groep vrijwilligers zich 
gebogen over de activitei-
ten waarmee Playground 
de Rommelkist haar jubile-
umjaar kon vieren, met een 
verrassend programma als 
gevolg.

Op vrijdag 9 juni is er al-
lereerst een feestelijke re-
ceptie voor genodigden. 
Met het bestuur, medewer-
kers en oudmedewerkers, 
vrijwilligers en betrokken 
buurtbewoners wordt door 
middel van foto, fi lm en ver-
haal teruggekeken op de ge-
schiedenis van de speeltuin. 
Maar er wordt ook vooruit 
gekeken... (deze activiteit is 
i.s.m. Het Activeringsteam)

De dag (of eigenlijk de 
nacht) erna begint het voor 
de jeugd pas echt. Jongeren 
van 16 t/m 24 jaar kunnen 
van 22.00 ‘s avonds tot 10.00 
uur in de ochtend in het MFC 
meedoen met een nach-
telijke voetbalmarathon. 
Omdat niet iedereen gelijk-
tijdig kan voetballen, is er 
ook de mogelijkheid om op 
playstation te spelen, even 
lekker te ontspannen of een 
gezelschapsspel te spelen. Er 
wordt afgesloten met een ge-
zamenlijk ontbijt. (i.s.m. jon-
gerencentrum De Sperwer)

Aan het begin van de zomer, 
op vrijdag 7 t/m zaterdag 
8 juli, zijn de jongere kin-
deren van 7 t/m 12 jaar aan 
de beurt. De kinderen gaan 
overnachten in een blok-
hut van de scouting. Op de 
eerste dag gaan er in het bos 
leuke en spannende activi-
teiten gedaan worden, de 
volgende dag wordt afgeslo-

ten met een leerzaam uitje, 
bv. de dierentuin, een mu-
seum of een workshop. 
(i.s.m. kinderwerk Rijnstad)

Ook na de zomer zijn er in dit 
jubileumjaar nog een aantal 
activiteiten. Op woensdag 
4 oktober (dierendag) zul-
len er op de Rommelkist een 
groot aantal dieren rondlo-
pen die geaaid, gevoerd en 
verzorgd kunnen worden. 
De spelletjes en activiteiten 
van die dag zijn ook hierop 
afgestemd. En er is een die-
renarts aanwezig. Iedereen 
kan zijn of haar huisdier 
meenemen om te laten on-
derzoeken. (i.s.m. Tok Hok, 
Stadsboerderij Presikhaaf, 
Dierenpraktijk en kinder-
werk Rijnstad)

Op zondag 15 oktober 
wordt er een multiculturele 
dag gehouden. Bewoners 
uit de wijk met acht ver-
schillende nationaliteiten 
presenteren hun land met 
hapjes, voorlichting, foto’s, 

gewoonte, tradities etc. in 
een kraam. Live muziek 
of dans uit diverse landen 
is te zien en te horen en bij 
het Rad van Avontuur zijn 
verschillende multiculturele 
prijzen te winnen. Voor de 
kinderen zijn er diverse ac-
tiviteiten. (i.s.m. De 4 Jaar-
getijden)

De afsluiting van het feest-
jaar is op zondag 12 novem-
ber in zwembad Valken-
huizen. Dan wordt het Spel 
zonder Grenzen gespeeld, 
gebaseerd op het populaire 
spelprogramma dat ten tijde 
van de oprichting van de 
Rommelkist populair was. 
Gezinnen uit de wijken Gei-
tenkamp, Arnhemse Allee, 
(Nieuw)-Monnikenhuizen 
en Saksen-Weimar gaan met 
elkaar een sportieve strijd 
aan. Er mogen maximaal 
10 gezinnen meedoen met 5 
tot 8 gezinsleden, waarvan 
minimaal één ouder en mi-
nimaal één kind tussen de 
4 en 12 jaar. De sportieve 

confrontatie bestaat uit een 
stormbaan, een behendig-
heidsparkoers, balspelen, 
spelen waarbij de samen-
werking centraal staat en 
een waterestafette.

Het moge duidelijk zijn: 
Playground de Rommelkist 
was niet van plan haar 40e 
jaargang ongemerkt voorbij 
te laten gaan. In de volgen-
de editie vertellen we meer 
over de geschiedenis van 40 
jaar De Rommelkist.



15,99

Kunstenaars Saksen-Weimer tonen hun werk
In de jonge wijk Saksen-Weimar wordt in het weekend van 13 en 14 mei voor de vierde 
maal Saks Open gehouden. De kunstenaars en ontwerpers die in de voormalige Saksen-
Weimar kazerne wonen, openen dan de deuren.

In de tot woon-werk ateliers 
omgetoverde gebouwen 
van de voormalige Saksen-
Weimar kazerne is veel be-
drijvigheid. Tijdens de Saks 
Open laten meer dan 30 
kunstenaars en ontwerpers 
hun werk zien. Er zijn ver-
schillende disciplines: van 
schilderijen, grafiek, film, 
strips en wandobjecten tot 
sieraden, tassen, boek- en  
interieurontwerp. 

Dit alles is te zien in de ate-
liers, de gangen. de bijge-
bouwen en buiten. De entree 
bevindt zich aan de Monni-
kensteeg 103. Op het terrein 
bevindt zich een Startpunt 
waar u vooraf een beknopte 
indruk kunt krijgen van wat 
er te zien is en waar.  
Aan hongerige bezoekers is 
ook gedacht: gedurende de 
dag zijn er lekkere hapjes 
verkrijgbaar.

De Saks Open begint beide 
dagen om 12.00 uur en ein-
digt om 17.00 uur. 

Het is niet alleen unieke 
kans om kennis te maken 
met het werk van de kunste-
naars en ontwerpers die in 
deze jonge wijk wonen. 
Het is tevens een goede ge-
legenheid om deze bijzon-
dere wijk eens wat beter van 
dichtbij te leren kennen.

Heb je ook al kriebels? Begin op tijd om 
de winterkilo’s kwijt te raken. Dan kun je slank, 

energiek en vol vertrouwen de zomer in!

2beSlim Gewichtscoaching  |  Pauline van Boldrik
Arnhem | 06 19 58 80 40 | 2beslimpauline@gmail.com

In april en mei 
50% KORTING 
op je intake.

‘De gemeente is er óók om te helpen’
Wanneer u hulp of voorzieningen nodig hebt, kunt u met vragen daarover terecht bij 
het sociale wijkteam. Deze teams bestaan uit deskundige coaches voor volwassenen, 
jeugd en gezin. Ze kunnen steun en advies geven bij zorg, opvoeding, welzijn, werk en 
inkomen en schakelen waar nodig specialistische ondersteuning in.

Er bestaat nog veel onduidelijkheid over het werk van de wijkcoaches. Wat heb je aan ze? 
Zijn ze wel geïnteresseerd? Het zijn tenslotte toch gemeenteambtenaren...

Het zijn veelgehoorde opmerkingen, die geen goed beeld geven van de inzet van de wijkcoa-
ches. Een wijkbewoner, die om redenen van privacy anoniem wil blijven, vertelt: 
‘De wijkcoaches hebben mij geholpen om weg te gaan bij een organisatie waar ik geen 
vertrouwen in had. In het begin ging het moeizaam, maar ze hebben me laten zien dat de 
gemeente er niet alleen is om je in de weg te zitten, maar ook om te helpen.Ze waren erg 
betrokken met mijn toekomst en welzijn. Ze namen de tijd voor me en luisterden naar me 
en ik werd serieus behandeld. Nu gaat het beter met me. Ik woon op een fijne plek en ga 
weer met een opleiding beginnen. Door de wijkcoaches heb ik meer vertrouwen gekregen 
in gemeentelijke instanties.’

Heeft u zorg of voorzieningen nodig, of heeft u vragen over 
werk of opleiding? 
Wijkcoaches Gemma Hassing en Monic Seigers van het 
team Arnhem-Noord Oost houden iedere dinsdag van 12.30 
uur tot 14.00 uur spreekuur in De Beijer (Willem Beijer-
straat 13). Samen met u gaan zij kijken welke ondersteuning 
nodig is en hoe deze te organiseren is.

De vrolijke bingonootjes

‘Welkom, welkom allemaal, welkom, welkom in de zaal’. De gezon-
gen welkomstgroet waarmee op 1 april de bezoekers van de bingo in 
De Beijer werden verwelkomd, bracht de sfeer er goed in. Vanaf deze 
maand zijn ‘De vrolijke Bingonootjes’ zoals de groep vrijwilligers die 
de bingo organiseren zichzelf spontaan genoemd heeft, begonnen met 
een bingo in de Beijer. Iedere laatste zaterdagmiddag van de maand 
om 14.00 uur zijn er leuke prijzen te winnen. Maar het gaat natuurlijk 
vooral om die gezelligheid. En die winst is bij aanvang al binnen!

Toekomstvisie op het Marktplein
Op 1 juni 2016 zijn bezoekers van het Marktplein bevraagd naar hun mening over het 
Marktplein. In het voormalige winkelpand van opticiën/drogist Berndsen konden ze 
vertellen wat ze nu van het plein vinden en wat er in hun ogen zou moeten gebeuren. 
Het leek even stil te zijn, maar achter de schermen werd er, mede aan de hand van de 
antwoorden van de bewoners, hard gewerkt aan een toekomstvisie die het toch al fraaie 
Marktplein nog mooier en gezelliger moet maken.
 
Eigenlijk bestaat het Markt-
plein helemaal niet. Het 
plein dat in de volksmond al 
decennia zo wordt genoemd, 
heeft als officiële straatnaam 
‘Geitenkamp’.

De winkeliersvereniging 
Geitenkamp, Gemeente 
Arnhem en de woningcor-
poraties Vivare, Portaal en 
Volkshuisvesting zetten zich 
al jaren in voor een goed lo-
pend Marktplein. 
Alle betrokken partijen vin-
den het plein van groot be-
lang voor Arnhem én voor 
de Geitenkampers. Ze wil-
len zich nadrukkelijk inzet-
ten voor een levensvatbare 

toekomst. Die is er als bele-
ving en ontmoeting centraal 
komen te staan, met goede 
trekkers op het plein en met 
een winkelaanbod dat is af-
gestemd op de wensen van 
de bewoners.

Het Marktplein heeft een 
duidelijke ontmoetingsfunc-
tie voor Geitenkampers. Met 
name oudere Geitenkam-
pers doen er hun (dagelijks) 
rondje - of rondjes! - winkels 
en kopen bewust lokaal, ook 
vanwege beperkingen in de 
mobiliteit. Het is daarom 
van belang dat de winkels 
voor dagelijkse benodigd-
heden in stand blijven.  

De wat jongere Geitenkam-
perrs en, mensen die er pas 
enkele jaren wonen voelen 
zich iets minder afhankelijk 
van de winkels op het plein. 
Voor hen is vooral beleving 
en ontmoeting belangrijk. 
Horeca speelt daarbij on-
miskenbaar een rol. 
Bewoners van omliggende 
wijken bezoeken de Geiten-
kamp vanwege de markt of 
het dorpsachtige karakter 
van het plein.

De komende tijd gaan er 
veranderingen plaats vin-
den op het plein. Sommigen 
daarvan kunnen opgaan 
in het gemeentelijke riole-
ringsproject. Maar de inde-
ling van het plein gaat ook 
veranderen. En de karakte-
ristieke kenmerken van het 
plein worden beter naar vo-
ren gebracht. Het plein zal 
hiermee een gezelligere uit-
straling krijgen en daarmee 
ook aantrekkelijker zijn om 
te verblijven.

Wat de beoogde veranderin-
gen op het plein gaan wor-
den, leest u in de komende 
editie(s) van Op De Hoogte. 

Foto: Rob Chevalier
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Buurtbewoners welkom bij Meet & Eat

In de Beijer wordt op maandag 15 mei voor de tweede keer 
een Meet & Eat georganiseerd. Het enthousiasme over de 
vorige editie was groot en smaakte bij alle betrokkenen naar 
meer. Het principe van de Meat & Eat is eenvoudig: tijdens 
een gezellige, gratis maaltijd worden buurtbewoners geïn-
formeerd over de werkzaamheden van professionals en vrij-
willigers in de wijk. .
Dit keer stellen het wijkteam leefomgeving en Vitale Ver-
bindingen zich voor. De organisatie is in handen van Vitale 
Verbindingen, Het Koffi e Kaffee en Indigo en de maaltijd 
wordt door het Activeringsteam Geitenkamp gemaakt. 
Wil je meer weten over wat er in de wijk gebeurt? Of heb je 
gewoon zin in een lekkere maaltijd? 
Houd dan maandag 15 mei van 17.30-20.30 vrij in je agen-
da en kom naar De Beijer, Willem Beijerstraat 13.

Rectifi catie
In de vorige edite zijn in het artikel over Het Groen-
te Gilde (Duurzaam tuinieren op playground de 
Rommelkist met het Groente Gilde) enkele fouten 
geslopen. In de digitale versie van deze krant zijn 
deze fouten verbeterd. Wilt u het artikel lezen zoals 
het bedoeld was?
Kijk dan op www.geitenkampnet.nl onder het kopje 
wijkkrant

Groente Gilde ook op dinsdag
Vanaf eind april is Het Groente 
Gilde ook op dinsdagavond 
actief. Vanaf 18.30 kan er ge-
werkt worden in de moestuinen 
die op playground de Rom-
melkist staan (naast MFC De 
Wetering). Helpende handen 
zijn welkom, dus kom gezellig 
meedoen. Na afl oop wordt er 
gezamenlijk een kopje thee ge-
dronken. Op zaterdagmiddag 
vanaf 15.30 wordt er natuurlijk 
ook in de moestuin gewerkt. 

‘t regent, ‘t regent.....

Het was een spetterend spektakel op zaterdag 25 maart in de Reestraat. Tijdens de Straatmarkt werden twee plens-
buien nagebootst. Eerst over een gedeelte van de straat, waar nog de oude straatstenen lagen. Hier stroomde het 
water in een razend tempo naar beneden.  Vervolgens over een gedeelte waar nieuwe straatstenen waren geplaatst. 
Daar stroomde het water de grond in! Hiermee werd het effect van de ‘andere’ straatstenen meteen duidelijk.

In de Geitenkamp wordt de komende jaren het riool vervan-
gen. Dit geeft meteen de mogelijkheid om maatregelen te 
treffen, die andere, lagergelegen gebieden behoeden voor 
wateroverlast na een hoosbui. De noodzaak daarvan is vorig 
jaar nog gebleken. Regenwater dat na een zware regenbui 
van de bult naar beneden was gestroomd, was er mede de 
oorzaak van dat de lager gelegen wijk Molenbeke onder wa-
ter kwam te staan. Om dat in de toekomst te voorkomen, 

moet de afvoer van het regenwater op hoger gelegen gebie-
den als de Geitenkamp worden aangepakt. En het liefst in 
samenspraak met de bewoners. 
Tijdens de Straatmarkt konden bewoners hun ideeën en ge-
dachten over de aanpak van de wateroverlast vertellen. 

In de komende edities zullen wij u uiteraard op de hoogte 
houden van het resultaat hiervan.

‘Door het tattooëren heb ik heel Europa gezien’
Aan de Schuttersbergweg zit sinds enige tijd een nieuwe tattooshop: Gadjo Tattoo. De naam is afkomst uit de zigeu-
nerwereld, de term wordt gebruikt om buitenstaanders aan te duiden die niet tot de gemeenschap behoren, maar wel 
ermee verbonden zijn. 

Prem Traanman is al meer 
dan 35 jaar tattooëerder. 
Op zijn vijftiende ging de 
jonge Tukker - hij is gebo-
ren in Hengelo - de zee op. 
Hierdoor kreeg hij als snel 
zijn eerste tattoo. Het zou 
nog een kleine 10 jaar duren 
voordat hij zelf besloot het 
vak te leren. Hij verbleef op 
dat moment in India.. Daar 
zag hij hoe iemand op straat 
er zijn geld mee verdiende. 
‘Dat wil ik ook’, was zijn 
gedachte. Het was immers 
een goede manier om de rei-
zen die hij graag maakte, te 
bekostigen. Zo gezegd, zo 
gedaan. In die tijd hoefde je 
alleen maar wat apparatuur 
te hebben en inkt en je kon 
jezelf tattoo-artist noemen.. 
(dit betekent overigens niet 
dat Prem niet weet wat hij 
doet; hij is een GGD-gecer-

tifi ceerd tatooëerder, wat 
inhoudt dat hij veiligheid en 
hygiëne hoog in het vaandel 
staan).

Prem hield altijd van reizen. 
Met een woonwagen heeft 
hij al tattooërend door heel 
Europa gezworven. ‘Ik heb 
heel Europa gezien, hield 
van het nomadenbestaan’. 
Acht jaar geleden stopte hij 
ermee en ging in Hongarije 
wonen. 
Door de liefde kwam hij uit-
eindelijk weer in Nederland 
terecht en besloot hij zijn 
oude vak weer op te pakken. 
Eerst in Brummen, en sinds 
enige tijd dus aan de Schut-
tersbergweg op de Geiten-
kamp. Zo heeft Prem weer 
een nieuwe gemeenschap 
gevonden waarmee hij zich 
verbonden kan voelen.

Breng komt met nieuwe service
Eind 2015 werd buslijn 8 opgeheven. Er was daardoor geen 
directe route meer vanuit Geitenkamp en Monnikenhuizen 
naar Presikhaaf. Om dit op te vangen komt Breng met een 
nieuwe service: de Breng Flex. De nieuwe vervoersservice 
is voor iedereen uit de wijk die gebruik wil maken van fl exi-
bel vervoer. Je bepaalt zelf wanneer en bij welke halte je 
opgehaald wilt worden en waar je wilt uitstappen. Je kunt 
kiezen uit alle haltes van de voormalige lijn 8. Daarnaast 
zijn er extra (virtuele) haltes of buurtbushaltes.

Breng Flex kan gereserveerd worden via een gratis app op 
de mobiele telefoon of door te bellen naar 088-6000965 (lo-
kaal tarief). Een rit kost € 3,50 en geldt alleen in Arnhem. 
Meer informatie over de nieuwe service is te vinden op 
www.geitenkampnet.nl en op www.brengfl ex.nl 

• Prem Traanman

Foto: Rob Chevalier

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

Inzendingen voor 
Op De Hoogte 

uiterlijk 26 mei 2017 
(verschijningsdatum 7 juni 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, Riënne 
Wopereis
Eindredactie en vormgeving: Mark Ormel 
Tekstbijdragen: Ilona Hoogendijk, Serge Metselaar, Mark Ormel, Petra 
& Margreet en ingezonden.
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Contact:  redactie@geitenkampnet.nl; 
                tel. 06-24734823 (ma t/m vr: 10.00 tot 18.00 uur)
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

Computer café in De Beijer
Vitale Verbindingen is in De Beijer gestart 
met een Computer Café. Iedere woensdag-
middag van 13.30 tot 15.30 uur staat Arnoud 
Siegers klaar om u te helpen met uw vragen 
over het gebruik van computers, e-mail, social

 media en mobiele telefonie.  
Het Computer Café is bedoeld voor mensen 
die meer willen weten over de gebruiksmo-
gelijkheden van de digitale snelweg. Voor re-
paratieverzoeken en technische vragen is de 
inloop niet bedoeld. 
Koffi e en thee zijn gratis.

Internationaal Dansen in Valkenhuizen
Iedere maandagochtend wordt er in Dans-
zaal Valkenhuizen (Beukenlaan 15) van 
10.00 tot 11.30 door de Recreatieve Sport-
vereniging Vredenburg (RSVV) Interna-
tionaal Dansen 55+  aangeboden. Hierbij 
worden diverse stijlen gedanst en het is 
voor elk niveau toegankelijk.
Het is handig om makkelijk zittende kle-
ding aan te hebben. Verder is binnen-
schoeisel verplicht, maar het hoeven niet 
speciale dansschoenen te zijn. 
Tussendoor is er een (koffi e)pauze.

U kunt drie keer vrijblijvend meedoen voor 
u besluit lid te worden. Deze dansles be-
hoort tot het aanbod van RSVV. De vereni-
ging biedt diverse sportactiviteiten aan op 
recreatief niveau door heel Arnhem voor   
€15,95 per maand. Voor dit bedrag kunt u 
onbeperkt deelnemen aan het aanbod bin-
nen uw leeftijdscategorie. Als u in het bezit 
bent van de GelrePas kunt u voor de helft 
van dit bedrag sporten.

Contact en info: 06-2136 3673

Maandag 
 9.00-11.00 Speelmorgen (Rijnstad). MFC De Wetering 
Voor kleuters van 1,5 tot 2,5 jaar. €1,00.
 9.30-10.30 Tai Chi (Budosport) Opstandingskerk, Roosen-
daalseweg 505
10.00-11.30 Internationaal dansen. (RSVV) Danszaal 
Valkenhuizen, Beukenlaan 15. Voor 55+. Dansen o.l.v. Mary 
Ketelaars. Contact en info: 06-2136 3673
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
14.00-17.00 Inloop 10+ (Rijnstad) De Sperwer, met van
14.00-15.00 Youth Point, voor informatie en vragen
16.00-17.00 Voetbal School 6-9 jaar (Sportbedrijf Arnhem; 
Vitesse Betrokken). Playground de Rommelkist. 
17.00-18.00 Voetbal School 10-12 jaar (Sportbedrijf Arn-
hem; Vitesse Betrokken). Playground de Rommelkist. 
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
18.30-19.30 Samen Gezond Verder (Sportbedrijf Arnhem) 
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 Koffi e Kaffee De Beijer. Met van
10.00-12.00 Hondadvies. door Erna van Wallene
14.00-17.00 Open inloop o.b.v. vrijwilligers, 13 t/m 24 jr. 
(Rijnstad) Jongerencentrum De Sperwer. met van
15.00-16.00 Youth Point, voor informatie en vragen
14.30-16.00 De Bakfi ets, 4-12 jr (Rijnstad) De Vlindertuin 
15.30-16.30 Tienerinloop, 10-14 jr (Rijnstad; Sportbedrijf 
Arnhem) 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
18.30-20.30 Tuinieren met het Groente Gilde, Playground 
de Rommelkist
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
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
13.30-15.30 Computer Café (Vitale Verbindingen; Kof-
fi eKaffee) De Beijer. 
14.00-16.00 Wijkinstuif, 4-12 jaar (Sportbedrijf Arnhem; 
Rijnstad) De Wetering/Playground de Rommelkist. € 1,00. 
14.00-17.00 Open Inloop, 10-24 jaar (Rijnstad) Jongeren-
centrum De Sperwer
16.00-18.30 Kookclub (Rijnstad) JC De Sperwer. 11-24 
jaar. Opgeven vóór 14.30 uur. Kosten €2,50
18.00-19.00 Yoga 50+  (Budo Sport) Sportcentrum Valken-
huizen, Beukenlaan 15
18.00-19.30 Sport- en speluitleen, 4-12 jaar (Sportbedrijf 
Arnhem). Playground de Rommelkist.
18.30-21.30 Soosavond, 12-24 jaar (Rijnstad) De Sperwer
19.00-20.00 Youth Point, voor informatie en vragen
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
19.30-22.00 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
16.00-18.30 Kookclub (Rijnstad) JC De Sperwer. 10-24 
jaar. Opgeven vóór 14.30 uur. Kosten €2,50
18.30-21.30 Inloop 12-24 jaar (Rijnstad) De Sperwer, met
18.30-19.30 Moeder koffi e-uurtje & kids knutsel, €1,00
20.00-21.00 Youth Point, voor informatie en vragen

Vrijdag
10.00-14.00 Het Koffi e Kaffee (De Beijer)
14.00-17.00 Inloop, 11-24 jaar (Rijnstad), De Sperwer, met
15.00-16.00 Youth Point, voor informatie en vragen
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

Zaterdag
10.00-14.00 Het Koffi e Kaffee (De Beijer).
13.00-14.00 Sporty instuif, 7-12 jaar, (Sportbedrijf Arn-
hem). Playground de Rommelkist
14.30-17.00 Sport- en speluitleen, 4-12 jaar (Sportbedrijf 
Arnhem). Playground de Rommelkist.
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



Donderdag 20 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 21 april 
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 19 april 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 22 april 
12.00-15.00 uur: Kledingmarkt. (KoffieKaffee) De Beijer. 
Kom goede en betaalbare tweedehands kleding en accesoi-
res kopen of verkopen. Info: hetkoffiekaffee@gmail.com

Dinsdag 25 april
20.00-+/- 22.30 uur: Bewonersoverleg. MFC De Wetering. 
Openbaar overleg over wijkzaken. Toegankelijk voor alle 
wijkbewoners.

Donderdag 27 april
11.00-16.00 uur: Koningsdag. Kleedjesmarkt en activitei-
ten voor jong en oud op het Marktplein.

Zaterdag 29 april 
14.00-16.30 uur: Bingo in De Beijer. De Beijer. Met live mu-
ziek. Prijs per boekje € 3,00

Zondag 30 april 
10.30-12.30 uur: Buurtkerk Geitenkamp. MFC De Wete-
ring. 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 1 t/m vrijdag 5 mei
In het kader van de Lenteweek vinden er op diverse loca-
ties in de wijk leuke activiteiten plaats.Met o.a. op
woensdag 3 mei, 15.00-17.00 Lentekriebels in MFC De We-
tering. Diverse workshops voor jong en oud. Een gezellige 
afsluiting met lekkere hapjes. 
Meer info volgt via www.geitenkampnet.nl en de facebook- 
pagina van Het Activeringsteam. 

Donderdag 4 mei
19.30 uur: Filmavond (KoffieKaffee) De Beijer. Start film om 
19.45 uur: Meer info:  hetkoffiekaffee@gmail.com. 
Entree €2,00; Maaltijd vooraf voor € 4,50; aanmelden uiter-
lijk woensdag via hetkoffiekaffee@gmail.com

Vrijdag 5 mei 
14.00-16.00 uur: Bingo (SWOA) MFC De Wetering. Zaal 
open 13.30. Kom gezellig meedoen. Prijs per plankje € 3,00

Zaterdag 6 mei
17.30-20.30 uur: Samen Eten MFC De Wetering.
Maandelijkse buurtmaaltijd voor bewoners van Geiten-
kamp, (Nieuw) Monnikenhuizen, Arnhemse Allee en Paas-
berg. Omdat samen eten en elkaar ontmoeten gezellig is.
Kosten €2,50. Tel.: 06-11091183   info@sameneten.net

Donderdag 11 mei
10.30-12.00 uur:  Kunstcafé 55+ (Kunstbedrijf) De Beijer. 
Met Riënne Wopereis. Meer informatie: 026-4432138 of 
06-30733789 of hetkoffiekaffee@gmail.com.

Zaterdag 13 en zondag 14 mei
12.00-17.00 uur: Open Saks.  Monnikensteeg 103.
Saksen Weimar presenteert zich. De kunstenaars die in de 
gebouwen wonen tonen hun werk(plaats) aan de wijk. Een 
gezellige kunstmarkt voor iedereen én een mooie gelegen-
heid om deze bijzondere wijk te leren kennen..  
Koffie, thee, soep, Italiaanse hapjes en taartjes aanwezig.

Zondag 14 mei
10.30-12.30 uur: Buurtkerk Geitenkamp. MFC De Wete-
ring. 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
19.30-21.00 uur: Stadsverlichting (Groene Kamer). Zaslaan 
54. Voor iederieen die in stilte wil mediteren. Gratis. Meld 
je aan via: reiki@degroenekamer.info, tel: 06 5162 7790
 
Maandag 15 mei
17.30-20,30 uur: Meet & Eat (Vitale Verbindingen, Indigo, 
Wijkteam Leefomgeving & Het Koffie Kaffee) De Beijer. 
Gratis bijeenkomst waarbij buurtbewoners tijdens een 
maaltijd kennis kunnen maken met actieve wijkvrijwilligers 
en professionals. Onder het motto ‘Waar doen we het voor’ 
stellen het Wijkteam Leefomgeving en Vitale Verbindingen 
zich voor aan de wijk. 
Aanmelden gewenst:  hetkoffiekaffee@gmail.com.
 
Donderdag 18 mei
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 19 mei 
14.00-16.00 uur: Bingo (SWOA) (MFC De Wetering). Zaal 
open 13.30. Kom gezellig meedoen. Prijs per plankje € 3,00

Maandag  22 mei
13.00-16.00:  De Stamtafel (Vitale Verbindingen) De Beijer, 
Willem Beijerstraat 13. Koffie, thee en entree gratis.

Donderdag 25 mei t/m zondag 28 mei 
Muziek, theater, dans.... vier dagen lang is stadspark Hoogte 
80 het decor voor creatievelingen van binnen en buiten de 
wijk. Do, vrij, zat van 12.00 tot 22.00 uur, zondag van 12.00-
22.00 uur. De Parade vertrekt op donderdag 25 mei om 
11.45 uur vanaf MFC De Wetering.

Vrijdag 26 mei
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 24 mei 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 27 mei
8.00. uur Tour voor MS. Voor meer informatie zie artikel 
elders in deze krant. 
14.00-16.30 uur: Bingo in De Beijer. De Beijer. Met live mu-
ziek. Prijs per boekje € 3,00

Zondag 28 mei
10.30-12.30 uur: Buurtkerk Geitenkamp. MFC De Wetering 

Maandag 29 mei
13.00-16.00: Voorlichting (Vitale Verbindingen) De Beijer, 
Willem Beijerstraat 13. Onderwerp wordt nog bekend ge-
maakt. Entree, koffie en thee gratis.

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 12.30-14.00 uur: De Beijer (Willem Beijer-

straat 13)
• woensdag:  13.30-15.00 Drie Gasthuizen (Rosen-

daalseweg 485). Elke oneven week.
www.zodoenwehetinarnhem.nl
 
Wijkteam Leefomgeving Arnhem Noord-Oost
John Wijnbergen, Marlies Hallingse, Johanna Sinnema 
en Tiny Wouters

 noord-oost@leefomgevingarnhem.nl

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



Annie is geboren in Rotterdam en kwam 
door de Tweede Wereldoorlog in Arnhem 
terecht. Zij heeft in de Zweedse noodwo-
ningen in Alteveer gewoond, totdat deze in 
1968 werden afgebroken. Sindsdien woont 
ze in de Spechtstraat.

Annie onderneemt nog veel. Ze zwemt bij 
Valkenhuizen en sport bij Physique. Ze be-
zoekt de Beijer, gaat iedere maand naar 
Samen Eten in MFC de Wetering en gaat 
iedere woensdag koffie drinken bij Daad-
kracht. Voor de zaterdagmarkt of een lek-
ker visje loopt Annie regelmatig naar het 
marktplein. Samen met een vriendin maakt 
ze gebruik van de NS dagkaarten om door 
het land te toeren. En op maandagavond 
speelt ze Rummikub met haar vriendinnen!

Het H80 festival is voor Annie ieder jaar 
een hoogtepunt. Ieder jaar gaat ze er sa-
men met een vriendin naar toe om te ge-
nieten van de gezelligheid, een kopje koffie 
en soms ook van een mooie voorstelling.

Guus werd in Zandvoort geboren. Zij woon-
de in Den Haag voordat zij in 1964 naar 
Monnikenhuizen kwam. Sindsdien woont 
Guus in de Beukenlaan. Het is nog steeds 
een heerlijke plek om te wonen, vindt ze.

Tot aan haar huwelijk werkte Guus als dok-
tersassistente. Destijds moest een vrouw 
haar baan opzeggen als ze ging trouwen, 
iets wat tegenwoordig niet meer denkbaar 
is. Ze werd actief als vrijwilligster. Voor de 
kerk, als voorleesmoeder op school, maar 
vooral als secretaris van de EHBO-afdeling. 
Dit heeft ze 35 jaar gedaan.
Guus geniet iedere dag van het zelfstandig 
wonen, het huis, de tuin en de prachtige 
omgeving. Ze is een vertrouwd gezicht bij 
Daadkracht en gaat ook gezellig mee met 
de Daadkracht-uitjes. 

Iedere eerste zaterdag van de maand is 
Guus in MFC De Wetering. Dan prikt ze ge-
zellig een vorkje mee met de buurtmaal-
tijd, die door Samen Eten verzorgd wordt.

Bep is geboren in Leiden en heeft daarna 
in Den Haag gewoond. In 1958 kwam ze 
in Arnhem terecht. Net als Annie woonde 
ze enige tijd in de Zweedse noodwoningen. 
Sinds 1971/72 woont ze in de Merelstraat. 

Bep heeft een nieuwsgierige en onderne-
mende geest. Ze wandelt regelmatig en 
reist vaak met de bus of trein. Dit doet ze 
met een maatje uit de Geitenkamp, maar 
ook veel alleen. Ze maakt ook graag ge-
bruik van de boodschappenbus. Ideaal en 
gezellig, beoordeelt ze.
Bep is een trouwe bezoeker van Daad-
kracht. Lang had ze hier de verantwoor-
delijkheid voor het maken van 3D-kaarten. 
Deze worden naar elkaar verstuurd tijdens 
verjaardagen of bijzondere gelegenheden.
Sinds kort heeft een andere creabea deze 
taak op zich genomen. 

Ook Bep gaat iedere maand naar Samen 
Eten, waar ze geniet van de heerlijke maal-
tijd die met zorg voorgeschoteld wordt.

Henk is een echte Arnhemmer. Hij is ge-
boren in Arnhem Zuid en kwam 35 jaar 
geleden naar de bult. Hij woont nu in de 
Creutzbergstraat, na eerst elders in de wijk 
gewoond te hebben.

Henk is werkzaam geweest in de grafische 
wereld, waar hij als specialisme handboek-
binden had. Na zijn pensioen ging hij be-
wust vrijwilligerswerk doen, om niet in het 
spreekwoordelijke zwarte gat te vallen. 
Hij is als vrijwilliger betrokken bij Daad-
kracht en doet dit tot op de dag van van-
daag met veel plezier. Ook bezoekt Henk 
wekelijks een oudere met dementie om de 
mantelzorger te ontlasten. En sinds kort 
verzorgt hij middagen met klassieke mu-
ziek voor mensen met dementie. ‘Wat er 
dan gebeurt is heel bijzonder’.

Zo nu en dan pakt Henk zijn oude beroep 
weer op en bindt hij een boek in elkaar. 
En hij knutselt nog volop in en rondom het 
huis. Genoeg te doen voor deze bezige bij!

Henk van Den Berg,
68 jaar

Bep van Donkelaar,
86 jaar

Guus Renssink,
83 jaar

Annie van Dijk,
81 jaar

Een kwartet aan wijkgenoten
In deze nieuwe rubriek worden mensen uit de wijken Geitenkamp, (Nieuw) Monnikenhuizen, Arnhemse Allee en Saksen Weimar geportretteerd door fotografe 
Riënne Wopereis. Bekende en minder bekende wijkgenoten, die met elkaar in verbinding staan. Dat kan zijn omdat ze hetzelfde beroep uitoefenen, omdat ze vrijwil-
liger zijn bij een zelfde instelling, in hetzelfde gebouw actief zijn of op een andere manier met elkaar verbonden zijn, zoals bij onderstaande personen het geval is. 
Zij zijn allen deelnemers van Daadkracht in Monnikenhuizen, een groep mensen die iedere woensdag bij elkaar komt in het Bosniak Centrum in Monnikenhuizen.

Bridgen is méér dan een ‘simpel’ kaartspelletje....
Iedere donderdagmiddag vanaf 12:45 wordt er gebridged in De Burcht, de recreatieruimte van De Drie Gasthuizen. Wat is daar nu bijzonder aan, zult u zich wellicht afvragen. 
Verslaggevers Ilona Hoogendijk en Mark Ormel deden dat ook en lieten zich verbazen....

Het bridgen staat onder de 
professionele leiding van 
Cootje en Theo Smeltink.  
Bekende namen en gezich-
ten in het Arnhemse, want 
zij hebben meer dan 29 jaar 
restaurant Trianon gerund in 
Sonsbeek.  Drie jaar geleden 
hielden ze het voor gezien. 
Ook in Trianon werd er wat 
af gebridged. Geen verras-

sing dus dat we het echtpaar 
Smeltink dan ook hier weer 
tegen komen. We waren iets 
te laat en het eerste potje 
was al van start gegaan. Er 
heerste een sfeer van op-
perste  concentratie aan de 
verschillende tafeltjes. Het 
is niet gebruikelijk dat er tij-
dens het spel wordt gespro-
ken. Partners hebben van te-

voren afspraken met elkaar 
gemaakt, oftewel conventies 
om even in bridgetermen te 
spreken! 

Maar wat maakt bridgen 
nou zo leuk?!   We besloten 
om maar eens aan een tafel-
tje te gaan zitten om het spel 
te aanschouwen. Het werd al 
snel voelbaar duidelijk dat 
wij de concentratie verstoor-
den. Gelukkig waren er de 
wissels die meer ruimte bo-
den om met de deelnemers 
in gesprek te komen. 

Kees van Vliet begon al op 
zijn 17e met bridgen  en dat 
is wel uniek te noemen. ‘In 
de loop der jaren is het spel 
enorm gewijzigd, maar het 
leukste aan bridgen is toch 
wel de variëteit’ zegt Kees. 
‘Iedereen kan het, je hoeft er 
niet super intelligent voor te 
zijn, maar je moet wel goed 
kunnen tellen en de waarden 
van de kaarten kennen. Het 
is ook nog eens goed voor 

je geestelijke gezondheid,  
want het traint je denk- en 
geheugenvermogen’. 

Henk Kegge uit Velp vertelt 
dat de bridgeclub Monnik-
kenhuizen een heel belang-
rijk sociaal aspect voor hem 

heeft. Henk is tot twee keer 
toe weduwnaar geworden. 
‘Mijn buurvrouw bridget en 
zo ben ik met dit spel in aan-
raking gekomen. Een jaar 
geleden las ik een adverten-
tie in de wijkkrant en ik heb 
me toen aangemeld.  Het 

bridgen heeft mij door moei-
lijke tijden heen geloodst. 
Hier heb ik nieuwe mensen 
leren kennen met gedeelde 
passie voor het bridgen, 
waardoor ik niet in een iso-
lement ben geraakt’.

Iedere donderdag van 12.45-16.15 Bridge 
De Burcht, Drie Gasthuizen, Rosendaalseweg 485, tel. 026-7024664; 

Heeft u zin om mee te doen of wilt u bridge-les? Neem dan contact op via
 theocootje@gmail.com; www.bridgeclub-arnhem-monnikenhuizen.nl

• Cootje en Theo Smeltink



Hoogte 80 Festival is weer een beetje van de wijk
Van donderdag 25 t/m zondag 28 mei wordt de negende editie van het Hoogte 80 Festival gehouden in het gelijknamige stadspark. 
Tal van artiesten komen naar de bult om vier dagen lang hun talenten te laten zien. De inbreng van de wijk is groter dan in voorgaande jaren. Er komt zelfs weer een tent!

Het begint met de Parade...
In samenwerking met cultuurmakelaar Lidwin van Gruns-
ven van Kunstbedrijf Arnhem ontwikkelde Stichting Kunst 
op de Bult het programma voor de wijk. Zoals ieder jaar 
opent de Parade het Hoogte80 Festival. Op donderdag 25 
mei (Hemelvaartsdag) vertrekt een bonte stoet acteurs, mu-
zikanten, steltlopers, zangers én wijkbewoners vanaf MFC 
De Wetering richting het festivalterrein. Het thema van de 
Parade sluit aan bij het wijkthema: ‘Van wateroverlast naar 
waterpret, 1000 fonteinen in de Geitenkamp’. De komende 
twee jaar wordt de riolering in de wijk vernieuwd, maar stel 
dat er niets gedaan zou worden en de stortbuien worden he-
viger, wat dan? De parademakers lieten zich inspireren:

‘Hevige regenval, het riool stroomt over, huizen lopen 
onder, een familie en een buitenwijker onderaan de bult 
vluchten hun huis uit. Tijdens de tocht naar boven, waar 
het droog en veilig is, vluchten koorleden van Toonhoogte80 
met de familie en de buitenwijker mee, redders van het Cir-
cus op de Bult houden de vlucht in toom. Op sommige plaat-
sen stopt de stoet even om uit te rusten en laten het koor, de 
acteurs, of de circuskinderen zich horen en zien’. Iedereen 
is welkom om mee te vluchten en zich te laten horen door 
mee te zingen of muziek te maken met speciale regenbuizen. 
Komt allen naar MFC De Wetering en help met het gooien 
van reddingsvesten en zwembanden, zing mee, maak mu-
ziek en vlucht mee. De Parade begint om 11.45; een kleine 45 
minuten later wordt met de aankomst op het festivalterrein 
het H80 Festival geopend.

Vanaf dat moment barst het theaterspektakel los. Oude be-
kenden en nieuwe gezichten zullen vier dagen lang de bult 
bevolken (het programma is te vinden in de te verschijnen 
festivalkrant).

De tent is er weer!
Nieuw dit jaar, terug van weggeweest eigenlijk, is de Bult-
tent. (voorheen de Geitenbreierstent). In deze tent zal een 
scala van talent uit de wijk haar kunsten vertonen. Er staan 
diverse muziek-, circus- en theatervoorstellingen op het pro-
gramma. Naast enkele reprises van GEIT&BULT gaan er 
2 theatervoorstellingen in première: Gefrituurde Hond en 
En Roodkapje zei….  Elke middag van 17.15 tot 18 uur is er 
een Open Podium. Dus kun je zingen, dansen of goochelen, 
maak je muziek of wil je een gedicht voordragen, meldt je 
aan! Dit kan via hetkoffiekaffee@gmail.com of op het ter-
rein bij de Knusse Keet (waar het KoffieKaffee gebruik van 
maakt). De beschikbare tijd hangt af  van het soort optreden 
en het aantal deelnemers.

Maar er is meer te doen in de Bult-tent. Dagelijks zijn er 
voor jong en oud korte inspirerende workshops op het ge-
bied van dans, theater en circus van aanbieders uit de wijk. 
De beeldende workshop sluit, net als de Parade en de ver-
halen van de Schatgravers (zie verder) aan op het wijkthe-
ma ‘Van wateroverlast naar waterpret, 1000 fonteinen in 
de Geitenkamp’. Op donderdag, vrijdag en zondagmiddag 
kun je onder leiding van de keramiste Kristine Ram aan het 
werk; Maak uw eigen waterdoorlatende stoeptegel; de tegels 
worden na afloop gebakken en krijgen een plek in de wijk.

De verhalen uit de wijk gaan de wijk door
Schatgravers Stefan Papp en Wim Hilgeman brengen het 
theater de wijk in. Tijdens het festival trekken zij met een 
bouwkeet door de wijk. Onderweg en in de straten wor-
den de verhalen gespeeld en verteld door de Schatgravers 
en wijkbewoners. Deze rijdende voorstelling is tot stand 
gekomen tijdens de werkzaamheden voor de vernieuwing 
van het riool in de wijk. De Schatgravers ‘liepen mee met 
de werkmanneń  en gingen met de Bultbewoners in gesprek 
over hun straat, hun tuin en hun wel en wee. De voorstelling 

is een compilatie van deze verhalen in een rondgang door de 
wijk van 45 minuten. De tocht voert langs de stortbui in de 
Reestraat, de postduiven in de wijk en de verborgen tuinen. 
Kom genieten van deze authentieke verhalen en schatten in 
de wijk. Deze voorstelling is tot stand gekomen op initiatief 
van de gemeente Arnhem en het Kunstbedrijf Arnhem. De 
theatrale toer begint op donderdag om 15.00 en 16.30 uur en 
op vrijdag, zaterdag en zondag om 13.30, 14.45 en 16.00 uur. 

Heerlijk eten op de zondagochtend
Het wijkontbijt ontbreekt natuurlijk ook niet dit jaar. Want 
naast alle drukte rondom het festival is een moment van rust 
en ontspanning zeer welkom. De gezamenlijke maaltijd op 
de zondagochtend weet ieder jaar weer deze functie te ver-
vullen. Nadere informatie over het opgeven hiervoor wordt 
later bekend gemaakt.

Hoogte 80-Festival
donderdag 25 t/m zondag 28 mei

12.00-24.00 uur, zondag tot 22.00 uur

Foto: Frans Schneider

Vierde Tour voor MS vanaf SV De Paasberg
De groeispurt die de Tour voor MS het afgelopen jaar doormaakte, van amper honderd 
naar bijna driehonderd deelnemers, liet zien dat de eerder gedane aanpassingen goed 
hebben uitgepakt. De laatste evaluaties vertelden verder dat de start/finish-plek aan de 
T-splitsing Monnikensteeg/Burgemeester Bloemersweg weliswaar mooi was, maar niet 
centraal genoeg lag. Vandaar dat er gezocht werd naar een andere start/finish-locatie. 
Deze werd gevonden bij SV De Paasberg aan de Vondellaan 121. 
Ook organisatiepartner van het eerste uur Sportbedrijf Arnhem, in de persoon van Dirk 
Leenders, gaat mee naar de nieuwe plek. Er is daarmee een ijzersterke driehoek gesmeed.

‘Geweldig’, was de dank-
bare reactie van Marcel van 
Domselaar, initiatiefnemer 
van de Tour voor MS als 
Goede Doelentourtocht. 
Marcel heeft zelf Primair 
Progressieve MS. Hier is nog 
geen enkel medicijn tegen. 

Om het onderzoek daarnaar 
te financieren wordt de Tour 
voor MS georganiseerd.

De Tour voor MS 2017 ver-
trekt zaterdag 27 mei a.s. 
vanuit de accommodatie van 
SV de Paasberg. Er is sprake 

van drie routes 30 km re-
creanten, ook voor E-bikers 
(vertrek om 10.00 uur), 70 
km en 115 km tourfietsers 
(vertrek tussen 8 en 10 uur.) 
Kantine, douchegelegenheid 
en fietsenstalling van SV de 
Paasberg zijn ter beschik-
king gesteld van de Tour. 
Inschrijven voor de tour 
voor MS kan via 
www.tourvoorms.nl

Het jeugdbestuur van SV 
de Paasberg organiseert in 
samenwerking met Sport-
bedrijf Arnhem rond het 
middaguur een sponsorloop 
waarvan de opbrengst even-
eens ter beschikking wordt 
gesteld aan het onderzoek 
naar een medicijn tegen Pri-
mair Progressieve MS. Op-
geven voor de sponsorloop 
kan bij de Rommelkist.

Vakantieactiviteiten 2017
De komende week hebben de kinderen van de wijk een weekje vrij van school. Ze hoeven 
zich echter niet te vervelen. Sportbedrijf Arnhem en Kinderwerk Rijnstad hebben allerlei 
leuke acitviteiten georganiseerd voor de spelende jeugd.

Maandag 24 april, 14.00-16.00 uur: Guerilla Gardening (7 t/m 12 jaar) €1,00
De Geitenkamp wordt een stukje mooier gemaakt! De kinderen gaan bloemzaad bom-
men maken en gaan op zoek naar lelijke plekjes in de wijk die opgefleurd kunnen worden. 

Woensdag 26 april, Bezoek Tokhok (tijd volgt bij opgave) (4 t/m 6 jr) €1,00
Dieren aaien, verzorgen, plantjes kweken en nog veel meer. 

Woensdag 26 april, Bezoek Manege (tijd volgt bij opgave) (7 t/m 12 jaar) €1,50
Tijdens het bezoek aan de manege kom je alles te weten over paarden en gaan de kinderen 
paardrijden en paarden verzorgen.

Donderdag 27 april, Koningsdag op het Marktplein, 11.00-16.00 uur
Vandaag even geen activiteiten vanuit de Rommelkist, maar niet getreurd! Op het Markt-
plein zijn allerlei leuke activiteiten voor de kinderen.

Vrijdag 28 april, Bounz Arnhem, 13.00-16.00 uur (7 t/m 12 jaar). €1,50
Springen en bewegen op spectaculaire trampolines.

Zaterdag 29 april, Sport- en speluitleen, 13.00-16.00 uur (alle leeftijden)
Aan de slag met rollend materiaal! Zoals steps, skates, waveboard, skelters, rolschaatsen 
en Spectaculaire Air runners.

Voor alle activiteiten (behalve donderdag en zaterdag) is de Playground de Rommelkist 
(Fazantenweg 2a) het vertrekpunt. Hier kun je je tot 21 april opgeven. 

Meer informatie bij
Dirk Leenders (Sportbedrijf Arnhem): 06-26114266 (maandag t/m vrijdag)
Renske Luijmes (Kinderwerk Rijnstad): 026-3772012 (dinsdag en woensdag)• Adri van der Poel (SV De Paasberg), Dirk Leenders (Sport-

bedrijf Arnhem) en Marcel van Domselaar (Tour voor MS)



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

‘Ze stak haar tong bij hen allemaal in hun mond’
Op zaterdag 18 maart was het zover; veertien mensen gingen vanuit Kunst op de Bult gezamenlijk naar On 
The Road van toneelgroep Oostpool met een fl inke korting. Een mix van mensen die vaker naar het toneel 
zijn gegaan tot aan mensen die voor het eerst in hun tweeënzeventig jaar het theater bezoeken.

On The Road is gebaseerd 
op het gelijknamige boek 
van Amerikaanse schrijver 
Jack Kerouac (1922-1969). 
Samen met Allen Ginsberg 
en William S. Burroughs 
vormde hij de harde kern 
van de Beat Generation, een 
gezelschap van invloedrijke 
schrijvers dat in de jaren 50 
en 60 van de vorige eeuw 
bekendheid verwierf. 
On The Road vertelt het ver-
haal van een vriendengroep 
op zoek naar het intense le-
ven. De dynamische band 
tussen de spelers vormt het 
hart van deze reis.

De bezoekers reageerden 
enthousiast:  ‘Wat ik mooi 
vond’, liet de één weten, 
‘is dat de hoofdrolspeler in 
zijn semi-monologen ogen-

schijnlijk het contact zocht 
met het publiek. Dit werd 
voor mijn gevoel ook gevoed 
door de vele vragen die hij 
zichzelf (ons?) als ook zijn 
medespelers stelde‘. ‘Nor-
maal houd ik niet van thea-
ter, maar dit was echt leuk’, 
reageerde een ander, ‘Die 
vier acteurs, wat een con-
ditie hebben die’. Verbazing 
was er ook: ‘Hij gooide haar 
telkens van zich af. Maar 

echt. Hij gooide echt. Soms 
kwam ze wel vier meter ver-
der terecht’. ‘Ze stak haar 
tong bij hen allemaal in hun 
mond, dat deed ze echt‘.
Het is duidelijk: de mensen 
vonden het een mooie voor-
stelling. Ze hadden veel res-
pect voor de spelers én hun 
conditie. Het effect van het 
decor (bestaande uit pallets) 
en de rolwisselingen wa-
ren goed en geloofwaardig. 

Zelfs mensen die eigenlijk 
niet zo van theater houden, 
maar mee gingen omdat ze 
het leuk vonden om met z’n 
allen wat te doen, hadden 
een bijzonder leuke avond. 
De lange duur van het toneel-
stuk deed daar niets aan af.
Een gezamenlijk theater-
bezoek (wellicht ook muse-
umbezoek?) is zeker voor 
herhaling vatbaar. Kunst op 
de Bult wil Theatergroep 
Oostpool en Het Stadsthea-
ter bedanken voor deze mo-
gelijkheid. 

Wil je mee naar een wijk-
uitje Theater of Museum 
met korting of wil je meer 
weten? 
Stuur dan een mail naar: 

theater@kunst-op-de-bult.nl

Plechtige herdenking bij het Larikshof
Op donderdag 13 april vond in park Larikshof de jaarlijkse herdenking plaats. 
Voor de 7e keer werd stilgestaan bij de burgers die door een bombardement van de geallieerden het leven lieten.

De inmiddels 97-jarige Ma-
rinus van der Ende heeft het 
destijds allemaal meege-
maakt. Tijdens de oorlogs-
jaren heeft hij zich ingezet 
voor de mensen op de Gei-
tenkamp, niet zelden met 
gevaar van eigen leven.

Samen met Elias Hosse-
voort, de voorzitter van 
de Stichting Herdenking 
Geitenkamp en locoburge-
meester Ron König plaatste 
Marinus een krans bij het 
monument ter nagedachte-
nis van de slachtoffers. 
De kinderen van De Witte 
School, De Vlindertuin en 
de Guido de Bres-school 
deden ook mee. Zij deelden 
door middel van gedichten 
hun gedachten over de oor-
log, vrede en vrijheid.

• Locoburgemeester Ron König en Marinus van der Ende houden één minuut stilte 
na het leggen van de bloemenkrans

Eten met Petra & Margreet
De Geitenkampse veertigers Petra & Margreet (nu 
écht allebei 50!) moesten even een Op De Hoogte 
laten schieten vanwege de voorjaarsvakantie van 
hun bloedjes van kinderen. De lieverdjes braken 
thuis weer de tent af, maar de brandweer hoefde 
gelukkig maar één keer te komen.
Hoewel het inmiddels wat warmer is hebben de 
twee toch altijd wel een keer zin in stamppot. 
Daarom: rodekoolstamppot met geitenkaas.

Pardon? Geitenkaas? Ja, hartstikke lekker en ge-
woon bij de Coop of de Jumbo te koop.
Dit recept is bedoeld voor vier personen.

Rodekoolstamppot met geitenkaas
Wat heb je er voor nodig?
• 1 kg kruimige aardappelen
• 450 gram rode kool
• 2 kruidnagels
• 2 laurierblaadjes
• 2 appels (bijvoorbeeld Elstar)
• snufje kaneel
• 25 gram boter
• 1 rolletje zachte geitenkaas
• 1 handje pijnboompitten

Hoe dit klaar te maken?

Schil de aardappelen, snijd ze door midden en 
breng ze aan de kook in een pan met water. Laat 
ongeveer 15 minuten op laag vuur koken met de 
deksel op de pan.
Snijd de rode kool in tweeën, verwijder het witte 
gedeelte van de stronk en snijd de rest in dunne 
reepjes en was de kool.
Schil de appels en snijd ze in partjes.
Zet een pan met een klein laagje water op het vuur 
en doe de kool, appels, kruidnagels, laurier en ka-
neel erin. Breng aan de kook en laat 10 minuten 
doorkoken met de deksel op de pan. Wanneer de 
rodekool gaar is, haal dan de laurierblaadjes en 
kruidnagel eruit.
Giet de aardappelen af en meng die met de rode 
kool en de boter. Verbrokkel de geitenkaas en de 
pijnboompitten eroverheen. Kanen maar!

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


