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De vervuiler betaalt...
De toezichthouders van de gemeente Arnhem voeren regel-
matig controles uit op verkeerd aangeboden afval. Om te 
zien wie de overtreder is mogen zij zakken en dozen open-
maken en er bewijsmateriaal uithalen.

Iemand die op heterdaad wordt betrapt, krijgt een boete. 
Deze bedraagt € 100,00. 

Bij een ‘heterdaad’ vraagt 
de toezichthouder de dader 
om het afval direct op te 
ruimen. Als hij of zij het af-
val niet wil opruimen of als 
de dader niet op heterdaad 
betrapt wordt, dan laat de 
toezichthouder het opruimen. De kosten hiervoor bedragen 
gemiddeld ongeveer € 270,00. Daarvan brengt de gemeente 
€140,00 bij de dader in rekening. Dit bedrag komt bovenop 
de eerder vermelde boete. Het is dus raadzaam uw afval op 
de juiste manier aan te bieden of te laten verwijderen.

€ 240,00
is het bedrag dat je kwijt 
bent als je betrapt wordt 
op het illegaal aanbieden 
van afval.

In samenwerking met 
Kunstbedrijf Arnhem heeft 
theatergroep Kunst op de 
bult het verhaal  gedurende 
de tocht op verschillende 
manieren laten terugkomen. 
Het water stijgt, zo ging de 
verhaallijn, en daarom moet 
iedereen op zoek naar een 
veilige, droge plek. Rat-
ten, muizen, bewoners die 
hals over de kop hun huis 
moesten verlaten: zij allen 

vluchten weg voor het was-
sende water. Toonhoogte 80 
beet het spits af door een 
zelfgecomponeerd lied over 
de ‘oude en nieuwe buizen’ 
te zingen. Vervolgens trok 
de stoet onder leiding van 
doedelzakspeler Angelo 
Gougon (ja, hij weer!) door 
de wijk. Op het marktplein 
aangekomen werd een mi-
nivoorstelling gebracht door 
de theatermakers.

Hierna ging de vlucht door, 
met een korte stop bij de 
Beijer, richting het festival-
terrein. Bij de Bechtschool 
gaf Circus op de bult nog een 
voorstelling, daarna werd 
de bult toch echt betreden. 
Hier kregen de vluchtende 
paradelopers symbolisch 
de sleutel overhandigd van 
de Bult-tent, alwaar zij een 
veilig heenkomen hadden.
In de Bult-tent vonden ge-
durende het festival ook de 
wijkbewoners een veilig 
heenkomen voor hun activi-
teiten. Zang, theater, dans en 

workshops (zoals de work-
shop Maak je eigen water-
tegel onder leiding van ke-
ramiste Kristine Ram (foto)) 
werden hier uitgevoerd.

Het festival zelf leed onder 
de extreme hitte van die da-
gen: in de middagen kwa-
men maar weinig mensen 
naar de diverse optredens. 
Gelukkig was het ‘s avonds 
beter, en met een heus wa-
tergevecht op de laatste dag 
was er op het Hoogte 80-fes-
tival uiteindelijk voldoende 
(water)pret te beleven.

Van wateroverlast naar waterpret. Het is niet alleen het motto dat gekoppeld is aan het rioleringsvervangingsproject, 
het was ook het thema van de parade die traditioneel voorafgaat aan het Hoogte 80-festival. 

Wijkkrant voor Geitenkamp, (Nieuw-)Monnikenhuizen, Arnhemse Allee en Saksen-Weimar
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Wordfeud met de gemeente
(column)

Naast het feit dat afvalophaalbeleid een mooi woord is voor 
Wordfeud of Scrabble, is het ook een woord dat in onze wijk een 
andere betekenis heeft gekregen. Het restafval wordt niet meer 
opgehaald, we moeten het nu zelf naar stortcontainers brengen. 
‘Omgekeerd inzamelen’ heet dat. Ik heb daar zo mijn gedachten 
over maar dit is niet de plek om daar mijn gram over te spuien.

We worden nou eenmaal voor dit feit geplaatst en moeten ermee 
omgaan. Dus breng ik braaf elke twee of drie weken onze vuilnis-
zak met restafval naar de dichtstbijzijnde container. Pasje bij de 
scanner, piep, rolluikje open, rolluikje dicht, klaar. Ach, het valt 
ook best mee eigenlijk, gelukkig ben ik nog aardig kwiek en fi t... 
Zo kom ik de deur nog eens uit en ik zie wat van de wijk.

Wat ik vooral zie op die omgekeerd inzamelen trips, is dat de 
defi nitie van restafval door de mede-wijkbewoners nogal ruim 
wordt genomen. Een fi ets in verregaande staat van ontbinding, 
een bankstel met bijpassende fauteuil, een computer met daarbij 
behorende monitor, een plastic kinderglijbaan: het valt blijkbaar 
allemaal onder restafval. Helaas passen deze objecten niet in 
het rolluikje dat toegang biedt aan de ondergrondse container, 
dus wordt het maar naast de container gezet. Tja, waar laat je 
dat spul anders?

Een optimistische afval-coach plakt er dan een briefje op met 
grote letters ‘Illegaal’. Blijkbaar mag dit niet. Goh? De gemeente 
legt de verantwoordelijkheid voor een voorheen door de lokale 
overheid uitgevoerde taak bij de burger en wat blijkt: de burger 
gaat de regels anders interpreteren dan de lokale overheid had 
bedoeld. Wie had dat verwacht?

Het nieuwe omgekeerd inzamelen levert in onze wijk dus minder 
mooie taferelen op. Misschien wordt het tijd voor een potje Word-
feud of Scrabble tussen de wijk en de gemeente. De eerste die 
het woord afvalophaalbeleid legt, krijgt een bonus.

Vrolijke parade ‘vlucht’ door de wijk

H���



• dankzij bemiddeling van Geitenkamp Samen Sterk 
werd deze woning aangepakt

Prijzen winnen met je elektrische apparaten
Lever je elektrische apparaten of spaarlampen in bij de afvalbrengstations in Noord en Zuid. Hiermee kun je prijzen win-
nen én steun je de Wecycle-actie, een landelijke inzamelwedstrijd tussen gemeenten. De opbrengst gaat naar een goed 
doel. 

De gemeente Arnhem doet ook dit jaar weer mee met de 
goede doelen actie van Wecycle. Elke keer als je bij de af-
valbrengstations apparaten inlevert, scoor je punten voor 
Arnhem. Als onze gemeente bij de beste 25 gemeenten 
eindigt, wint de gemeente met de meeste punten per inwo-
ners een cheque van 1.000 euro. Dit bedrag gaat naar een 
goed doel. De gemeente Arnhem heeft het Natuurcentrum 
Arnhem gekozen als goed doel.

De actie loopt van 28 april tot en met 31 augustus 2017. 
Meer informatie lees je op www.wecycle.nl/inleveren 
De actie van Wecycle past in het beleid van de gemeente 
Arnhem om hergebruik van afval te stimuleren. 
Afval? Laten we er wat van maken!

wecycle.nl/inleveren

INLEVEREN IS 

ALTIJD GOED!

Recycle mee

Kleine elektrische apparaten

Spaarlampen

Support het lokale goede doel

Maak kans op leuke prijzen

Naar de afvalbrengstations in Noord en Zuid

Gemeente Arnhem doet mee!Goede doel:Natuurcentrum Arnhem

Maak kans op een 
persoonlijke prijs

Zo doe je mee:

1. Ga naar de afvalbrengstations: Noord (Beyerinckweg 9a)  en Zuid (De Overmaat 17). 

2. Lever je oude elektrische apparaten en kapotte spaarlampen in.

3. Ga ter plekke op je smartphone naar www.wecycle.nl/inleveren 

4. klik op CHECK IN en support het goede doel.

5. Ontdek daarna of  je een nieuw apparaat mag uitkiezen.

Logopedie Arnhem begint spreekuur op de Geitenkamp
Het Zorgplein (Geitenkamp 34) heeft een nieuwe bewoner. Logopedie Arnhem 
houdt er sinds enige tijd spreekuur, iedere donderdag van 13.00 tot 14.00 uur. 

Logopedie Arnhem heeft 
meerdere vestingen in 
Arnhem, Velp, Rheden en 
Giesbeek. Ze werken met 
een team van 8 specialis-
ten. In Het Zorgplein zijn 
Margot Naber en Rianne 
van den Broek aanwezig. 

Wat gaan zij precies doen? 
Margot licht toe:
‘Een logopediste behan-
delt spraak-, taal-, stem-, 
gehoor- en slikproble-
men. Hiervoor is een ver-
wijzing van de huisarts 
mogelijk. Maar ook zon-
der verwijzing bent u van 
harte welkom. Wij wil-
len logopedische zorg zo 
dicht mogelijk in de buurt 
brengen. Wij behande-
len zowel volwassenen 
en kinderen en komen op 
aanwijzing van de (huis)
arts indien nodig ook bij 
u aan huis. Kinderen kun-
nen bij ons terecht met 
vragen over spraak of 

taal en uitgebreid getest 
worden. Ook bieden we 
begeleiding. Wij hebben 
contacten met scholen, 
huisartsen, specialisten 
en zorgen voor een goede 
communicatie over de lo-
gopedische zorg die wij u 
geven.

Elke donderdag hebben 
wij een inloopspreekuur 
waarbij u kosteloos en 
vrijblijvend binnen kunt 
lopen. De rest van de 
middag is gereserveerd 
voor behandelingen op 
afspraak. In overleg kan 
dit ook op andere dagen. 
Wij geven advies, beant-
woorden uw vragen en 
starten indien nodig de 

logopedische therapie op. 
U krijgt een vaste thera-
peut. Wij hebben geen 
wachtlijst. En, handig om 
te weten: logopedie zit in 
het basispakket en wordt 
volledig vergoed.’

De komende tijd gaat 
Margot de spreekuren be-
mensen en neemt Rianne 
de behandelingen voor 
haar rekening. Logopedie 
Arnhem bij het Zorgplein 
is goed toegankelijk voor 
minder validen, er is een 
mogelijkheid om gratis te 
parkeren voor de deur en 
buslijn 7 heeft er ook een 
halte. De locatie is op een 
gezellig plein met winkels 
in de buurt.

• Rianne van den Broek (l) en Margot Naber

Geitenkamp Samen Sterk helpt buurtbewoners op weg
Burenhulp is een mooie manier om actief betrokken te zijn met elkaar. Maar onderling 
contact is minder vanzelfsprekend dan vroeger. Daarom is in de zomer van 2016 Gei-
tenkamp Samen Sterk ontstaan. Zij ondersteunen met het organiseren van burenhulp. 

Hoe werkt Geitenkamp Samen Sterk?
Een wijkbewoner kan hulp vragen door een 
e-mail te sturen, te bellen of een bericht op 
facebook achter te laten. Ook hulpvragen 
die via het sociale wijkteam binnenkomen, 
worden behandeld.

Wat biedt Geitenkamp Samen Sterk?
Burenhulp is meestal eenmalig en praktisch 
van aard. Dus helpen met verhuizen, schil-
deren, sjouwen of de tuin of boodschappen 
doen bij ziekte. Of er wordt hulp geboden bij 
het opruimen van het huis. 
En soms is het bieden van 
een luisterend oor al heel 
waardevol.

Waar is het goed voor?
Het geeft grote voldoening om een gezin te 
helpen het huis weer op orde te krijgen of 
samen de tuin te onderhouden. 
Burenhulp is leuk als je doet wat bij je past. 

Wil je je aanmelden? 
geitenkampsamensterk@gmail.com 
of stuur een bericht via de facebookpagina. 
Tel.: 026-4458909 (maandag van 14.00-
15.00 uur en donderdag van 10.00-11.00 uur).
Ook voor hulpvragen!

Bekerwinnaar!

Even maakte het weinig uit of je uit Geitenkamp of Monnikenhuizen kwam:    
Vitesse is immers van ons allemaal! Daags na de historische bekerwinst kwam 
de ploeg door de wijk. Het geel-zwart gekleurde marktplein stroomde vol met 
buurtbewoners, die hulde uitbrachten aan de bekerwinnaar.



Natuurlijk
Lekkerder

Smakelijker

GRATIS PARKEREN OP HET MOOISTE MARKTPLEIN VAN ARNHEM

15,99

Wij verzorgen voor u

een lekkere bbq!

Kom kijken in onze winkel

Aan de slag!
Wil je weer aan de slag als vrijwilliger, maar weet je nog 
niet precies wat je wilt doen? Heb je tijd over en wil je die op 
een zinvolle manier besteden? Wil je deelnemen aan activi-
teiten in de wijk of daarbuiten, maar weet je niet hoe je dat 
moet aanpakken? Kom dan naar het inloopspreekuur Advies 
over werk en zinvolle dagbesteding. Iedere eerste dinsdag 
van de maand van 13.00 tot 14.00 uur staan medewerkers 
van het Wijkteam, Activerend Werk, Werk & Inkomen, Het 
Activeringsteam of de Vrijwilligerscentrale voor u klaar om 
op weg te helpen met deze vragen. Zij bekijken samen met 
u de mogelijkheden om weer op een leuke, zinvolle manier 
bezig te zijn.

Advies over werk & zinvolle dagbesteding
MFC De Wetering, Bonte Wetering 89

Dinsdag 4 juli, 13.00-14.00 uur

Schetsen voor een groene wijk
Nu de riolering in grote delen van de wijk wordt vervangen, is het een goed moment om samen met bewoners te kij-
ken naar de inrichting van de straten en de vergroening van de tuinen. De drie woningcorporaties Vivare, Volkshuis-
vesting en Portaal hebben samen met onder andere de gemeente Arnhem, Rijnstad en Kunstbedrijf Arnhem de handen 
ineen geslagen om hier aandacht aan te besteden.

Weet u het nog, juli 2014? 
Door de enorme regenval 
zijn toen straten en huizen 
in Arnhem onder gelopen. 
De riolering zorgt ervoor dat 
het regenwater grotendeels 
wordt afgevoerd, maar ook 
kunt u zelf actie ondernemen 
om wateroverlast te voorko-
men. Al met een ‘tegel eruit, 
plantje erin’ helpt u mee 
om het regenwater vast te 
houden. Of wat dacht u van 
waterdoorlatende tegels? En 
zo zijn er nog meer eenvou-
dige en leuke manieren om 
uw tuin groener te maken.

Ondertussen zijn ver-
schillende bewoners in de 
Reestraat e.o. gesproken en 
geïnformeerd over de moge-
lijkheden. Deze reageerden 
grotendeels enthousiast op 
de tuinenactie.

Op woensdag 17 mei gin-
gen wijkbewoners en de 
betrokken partijen met el-
kaar kijken welke wensen 
en mogelijkheden er liggen 
om tuinen te vergroenen. 
Dit gebeurde in aanwezig-
heid van Bart Dijk en Annie 
Beugel van Atelier BenA. 
Zij maakten de schetsen 

voor geïnteresseerden die 
hun tuin wel wilden aanpas-
sen en zo meer regenwater 
in de grond willen laten 
verdwijnen. Bart en Annie 
hebben ook een toolbox (een 
soort van basispakket aan 
benodigdheden als je je tuin 
wil veranderen) ontworpen 
en zij demonstreerden een 

fraaie voorbeeldtuin, welke 
ook opgenomen wordt in de 
expositie ‘Mijn watertuin’ 
(zie ook het artikel op de 
achterzijde van deze krant). 

De verschillende wensen 
van de bewoners gaan nu 
verder uitgewerkt worden in 
een concreet actieplan.

• Tuinontwerper Bart Dijk maakt een schets bij een tuin van een bewoner

Ontwerpers in de dop

Voorbeeldtuinen

Praten over agressie
Op maandag 19 juni van 13.00 tot 16.00 organiseert Vitale 
Verbindingen in De Beijer tijdens de Stamtafel een thema-
gesprek over agressie en agressief gedrag. In samenwerking 
met Luuk Harmsen van Versterk ‘t Netwerk wordt gekeken 
naar de verschillende vormen van agressief gedrag, de oor-
zaak en achtergrond hiervan en wordt besproken hoe je om 
kunt gaan met agressief gedrag. 
Entree, koffi e en thee zijn gratis! 

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

Mien van de markt houdt het graag betaalbaar
Sinds enkele maanden zit er op het marktplein een alleraardigste kledingwinkel. Mien van de markt is gespeciali-
seerd in kleding voor ouderen én voor een betaalbare prijs.

Ria Klaver (55) heeft duide-
lijk plezier met haar zaak. 
Al jaren verkoopt ze kleding 
op markten, braderieën en 
jaarmarkten en via het in-
ternet. Daarbij richt ze zich 
vooral op kleding vour ou-

dere dames, die vaak een 
maatje meer hebben. ‘Voor 
dames met een maatje meer 
is het vaak lastig om goede 
kleding te vinden’, legt ze 
uit, ‘en als ze al iets vinden, 
is het vaak duur. Bij mij is 

alles betaalbaar, als een kle-
dingstuk meer dan 25 euro 
kost wil ik het niet eens in 
de winkel hebben. Ik wil dat 
mensen voor 40 a 50 euro 
maximaal compleet voor-
zien de winkel uit kunnen.’

Als het om de Geitenkamp 
gaat, weet Ria waar ze het 
over heeft. Ze heeft vroeger 
op de Grenspost gewerkt, 
waar ze de administratie 
voor deed. Daardoor kent ze 
de Geitenkamper: ‘De men-
sen hier hebben niet veel te 
besteden. Als je dat weet, 
dan moet je je prijzen laag 
houden.’

Mien van de markt is op 
woensdag, donderdag en 
vrijdag geopend van 10.00 
tot 17.00 uur en op zaterdag 
van 10.00 tot 16.00 uur.
Iedere laatste dinsdag van 
de maand is er van 19.30 
tot 21.00 uur Lady Shop-
ping. Onder het genot van 
een kopje koffi e of thee kun-
nen de nieuwste aanwinsten 
bekeken, gepast en gekocht 
worden.



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

Het        van uw wijk!

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

Wekelijkse wijkacti viteiten

Colofon
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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. Info: 06 4936 7877
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. Info: 06 1178 1072
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. Info: 06 1178 1072
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
16.00-17.00 Streethockey (Sport in Arnhem). Playground 
de Rommelkist, 8-16 jaar. Gratis

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
13.30-16.00 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)
 9.15-10.15 Yoga (Irene Antoniessen) MFC De Wetering
Info: 06 4045 5995  
10.00-11.30 Babybabbels MFC De Wetering. Voor peuters 
van 0 tot 18 maanden. Kosten € 1,00; tel: 06-4225 7648
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) Info: 06 1178 1072
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. Bonte Wetering 89.  Info: 06 4936 7877

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

NIEUW!

Streethockey op de Rommelkist
De gemiddelde hockeyer besteedt een groot 
deel van zijn of haar tijd al trainend op het 
hockeyveld, maar op pleintjes en stenen veld-
jes kan men ook gemakkelijk aan de techniek 
werken. 

Het begon anderhalf jaar geleden, met het geven 
van trainingen in Thialff en de Hobbit (Arnhem). 
Inmiddels wordt streethockey, zoals het spelen 
buiten de hockeyvelden wordt genoemd, op 
steeds meer plaatsen in het land gespeeld. Ook op 
de Geitenkamp is er nu voor jongeren van 8 tot 16 
jaar de mogelijkheid streethockey te spelen. 

Iedere dinsdag van 16.00 tot 17.00 uur kun je 
op het veld van playground de Rommelkist aan 
de gang gaan met het verbeteren van je vaardig-
heden. Je kunt de strijd aangaan met vrienden in 
battles en gave challenges, en leert al spelende 
nieuwe trucks en technieken die je kunt toepas-
sen in je spel. 

Wil je meedoen? Kom langs bij Playground de 
Rommelkist en meld je aan bij Dirk Leenders.
Bellen kan natuurlijk ook: 06-2611 4266

Deelname is gratis!



Zaterdag 10 juni
22.00-10.00 uur: Nachtelijke voetbalmarathon. (Sportbe-
drijf Arnhem; JC De Sperwer). MFC De Wetering. De hele 
nacht kunnen jongeren van 16 t/m 24 jaar in teams tegen 
elkaar voetballen. Ook andere spelmogelijkheden, en afslui-
ting met een gezamenlijk ontbijt. Opgeven bij playground 
De Rommelkist.

Zondag 11 juni 
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

Donderdag 15 juni
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 16 juni 
14.00-16.00 uur: Bingo (SWOA) MFC De Wetering. Zaal 
open 13.30. Kom gezellig meedoen. Prijs per plankje € 3,00

Vrijdag 17 juni
12.00-15.00 uur: Tegeltje eruit, plantje erin. De Beijer.
Met o.a. plantjesmarkt. Verder programma volgt.

Maandag  19 juni
13.00-16.00 uur:  De Stamtafel (Vitale Verbindingen) De 
Beijer. Thema : Agressie, hoe ga je ermee om?
Koffie, thee en entree gratis.

Dinsdag 20 juni
20.00-+/- 22.30 uur: Bewonersoverleg. MFC De Wetering. 
Openbaar overleg over wijkzaken. Toegankelijk voor alle 
wijkbewoners.

Vrijdag 23 juni 
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 juni 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 24 juni 
14.00-16.30 uur: Bingo in De Beijer (Vrolijke Bingonootjes). 
De Beijer. Met live muziek. Prijs per boekje € 3,00

Zondag 25 juni 
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 26 juni
13.00-16.00 uur: Verslaving (Vitale Verbindingen) De 
Beijer. Voorlichting
Entree, koffie en thee gratis.

Donderdag 29 juni
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 30 juni 
14.00-16.00 uur: Bingo (SWOA) MFC De Wetering. Zaal 
open 13.30. Kom gezellig meedoen. Prijs per plankje € 3,00

Zaterdag 1 juli
17.30-20.30 uur: Samen Eten MFC De Wetering.
Maandelijkse buurtmaaltijd voor bewoners van Geiten-
kamp, (Nieuw) Monniken-
huizen, Arnhemse Allee en 
Paasberg. Omdat samen 
eten en elkaar ontmoeten 
gezellig is.Kosten €2,50. 
Tel.: 06-11091183  

 info@sameneten.net

Dinsdag 4 juli
13.00-14.00 uur: Inloopmoment: Advies over werk & zin-
volle dagbesteding. (Wijkteam). MFC De Wetering.
Wil je aan de slag als vrijwilliger of weer aan het werk? Wil je 
je tijd op een zinvolle manier besteden. Wil je meedoen met 
wijkactiviteiten? Kom langs en bespreek de mogelijkheden.

Vrijdag 7 en zaterdag 8 juli
Overnachten in een blokhut. (Sportbedrijf Arnhem en 
Kinderwerk Rijnstad). Voor kinderen van 7 t/m 12 jaar. De 
eerste dag leuke en spannende spelletjes, de tweede dag 
een leerzam uitje. En ‘s nachts slapen in een echte blokhut! 
Opgeven bij Playgound De Rommelkist

Zondag 9 juli 
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 iedereen die in stilte wil mediteren. Gratis. Meld je 
aan via: reiki@degroenekamer.info, tel: 06 5162 7790

Donderdag 13 juli
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 14 juli 
14.00-16.00 uur: Bingo (SWOA) MFC De Wetering. Zaal 
open 13.30. Kom gezellig meedoen. Prijs per plankje € 3,00

Bij een hartstilstand is reanimeren van levensbelang. De inzet van een AED helpt daarbij. 
Een AED (Automatische Externe Defibrilator) 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 6 locaties AED’s aanwezig:

• Huisartsenpost Het Span, Van Maerlantstraat 3

• Coop, Geitenkamp 17

• MFC De Wetering (tweemaal), Bonte Wetering 89

• Druckpunt Fysiotherapie, Druckerstraat 16

• Coop, 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 : 06-11781072

(Stichting) Thuiszorg Midden-Gelderland :
026-3762000

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



Dieter Volkers woont sinds 2013 op de 
Saksen Weimar. Hier voert hij zijn beroep 
van product designer uit. 

Een verzameling van dagelijkse, schijnbaar 
waardeloze objecten vormt voor Dieter de 
basis voor het ontwerpen van producten. 
Daarbij herplaatst hij  bestaande produc-
ten in een nieuwe omgeving. Hierdoor  ont-
staan nieuwe toepassingen. Het werk ken-
merkt zich door plezier in experiment en 
onderzoek, met als doel gevonden schat-
ten een nieuwe functie en waarde toe te 
kennen. 

‘Ik kom vaak in kringloopwinkel Het Vin-
centrum’, vertelt Dieter, ‘voor het zoeken 
naar nieuwe schatten en inspiratie voor 
mijn werk. En ik ga graag naar Park Kla-
renbeek. Heerlijk voor de rust, en de plek 
van onze moestuin.’

De ontwerpen van Dieter Volkers zijn te 
vinden op www.dietervolkers.nl.

Kunstenaar Aline Eras woont en werkt 
sinds 2013 op de Saksen Weimar. Haar 
werk bestaat voornamelijk uit gedetail-
leerde tekeningen, vaak op klein formaat. 
Daarnaast maakt ze geregeld etsen bij 
Plaatsmaken op de Klarendalseweg.

‘Ik laat mij vooral inspireren door de natuur 
en verzamel van alles in mijn atelier: ke-
vers, pissebedden , hommels, vogelsche-
deltjes, vreemde houtjes, mooie mossen 
.....alles in flesjes en potjes. Ook vind ik 
het interessant om het ontstaan van nieu-
we organismen te onderzoeken’, licht Ali-
na toe. ‘Het begrip ‘serendipity’ (het door 
toeval en opmerkzaamheid ontdekken van 
dingen waar niet naar gezocht wordt) is 
kenmerkend voor mijn manier van werken’

Aline komt vaak in  park Klarenbeek. Ook 
Het Vincentrum bezoekt ze graag.

Nieuwsgierig geworden. Kijk dan op:
http://alineeras.blogspot.nl

Patricia van Wegen woont sinds één jaar 
naar volle tevredenheid op het voormalige 
Saksen Weimar Kazerne terrein. Daar 
heeft ze een nieuwbouwwoning.

Patricia is multidisciplinair vormgever. Ze is 
actief onder de naam Poela. ‘Ik maak tas-
sen van leer met een klare lijn. Ik houd van 
eenvoud en kleur en wil in mijn ontwerpen 
een mooie technische oplossing zoeken 
zonder te verzanden in overbodige poes-
pas. Tevens maak ik ook kleine items zoals 
portemonnee’s en sleutelhangers.’

Patricia houdt van reizen, maar waardeert 
de plaatselijke omgeving ook: ‘Ik kom 
graag in park Klarenbeek. Vlakbij de Bos-
weg, aan de rand, heb ik een moestuin. Dat 
is echt een heerlijke plek.

Wil je zien wat Patricia allemaal maakt?
Bezoek dan eens de website:
www.poela.nl

Bart Verburg werd in Leiden geboren. Van 
1978 tot 1983 zat hij op de Academie voor 
Beeldende Kunsten. In deze tijd kwam hij 
in Arnhem wonen en vanaf 1983 is Bart 
werkzaam als beeldend kunstenaar. Zijn 
werk bestaat uit schilderijen, lino’s, beel-
den en tekeningen en nu ook keramiek.

Bart heeft in totaal op 14 verschillende 
adressen in Arnhem gewoond, waaronder 
fabrieken, kantoren, scholen, een kerk 
én in ‘gewone’ huizen. ‘Van 2002 tot 2010 
woonde ik al op de Saksen Weimar Ka-
zerne. In 2013 ben ik teruggekomen in één 
van de logiesgebouwen. Daar ben ik bezig 
met mijn werk.’ 

In de wijk komt hij niet veel. ‘Vroeger, toen 
het postkantoor er nog was, kwam ik daar 
wel. Nu kom ik bij de supermarkt.’

Het werk van Bart Verburg is te vinden op 
Facebook, Instagram en website:
www.barvterburg.org

Bart Verburg,
56 jaar

Patricia van Wegen
48 jaar

Alina Eras,
 36 jaar

Dieter Volkers,
34 jaar

Een kwartet aan wijkgenoten
In deze rubriek worden mensen uit de wijken Geitenkamp, (Nieuw) Monnikenhuizen, Arnhemse Allee en Saksen Weimar geportretteerd door Riënne Wopereis. 
Bekende en minder bekende wijkgenoten, die met elkaar een verbinding hebben. Dat kan zijn omdat ze hetzelfde beroep uitoefenen, omdat ze vrijwilliger 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. 
Deze kunstenaars deden namelijk allen mee aan Open Saks op 13 en 14 mei en wonen op het voormalige terrein van de Saksen Weimar Kazerne.

Buurtkerk Geitenkamp met én voor de wijkbewoners
Sinds een half jaar is Geitenkamp een ontmoetingsplek rijker, de buurtkerk. Eéns per twee weken komen een groeiend aantal wijkbewoners bij elkaar om met 
elkaar te brunchen. Maar niet alleen de lichamelijke honger wordt gestild, ook de geestelijke honger wordt gevoed. En daarbij is iedereen is welkom! 

In de ontmoetingsruimte 
van het MFC, waar de 
buurtkerk plaatsvindt, wordt 
tijdens de brunch gezel-
lig met elkaar gegegeten 
en gekletst. Na een korte 
pauze  gaan de aanwezigen 
met elkaar in gesprek of 
voeren ze een gezamenlijke 
creatieve opdracht uit.Een 
toevallige toeschouwer zou 
niet als eerste gedachte heb-
ben dat het hier om een kerk 
gaat. ‘Misschien denk je bij 
de naam ‘kerk’ aan iets dat 
saai is, of waar je als bezoe-
ker vooral moet luisteren 
en netjes gekleed moet zijn. 
Maar dat geldt helemaal 
niet voor onze buurtkerk’. 

Aan het woord is Dirk Jan 
Riphagen, één van de initia-
tiefnemers van de buurtkerk. 
‘Buurtkerk Geitenkamp is 
een plek van ontmoeting, 
waar we gezelligheid, samen 
eten en met elkaar meeleven 

combineren met nadenken 
over geloof en spiritualiteit. 
Respect voor dat wat ieder 

persoonlijk gelooft - of niet 
gelooft - vinden we ontzet-
tend belangrijk. We praten 

ook tijdens de viering veel 
met elkaar en proberen el-
kaar op creatieve wijze te 

inspireren. In de buurtkerk 
is plek voor jong, oud en al-
les wat er tussen in zit. We 
vinden het heel belangrijk 
dat je kunt komen en zijn zo-
als je bent. Ook hebben we 
aandacht voor onze mooie 
wijk en we proberen posi-
tieve dingen met en voor de 
wijk te doen’, legt Dirk Jan 
uit. ‘en we bieden natuurlijk 
elkaar ondersteuning.’

De gehele dienst duurt on-
geveer twee uur, maar er is 
geen verplichting om al die 
tijd aanwezig te zijn.. ‘We 
starten om 10:30 met een 
brunch en je kunt altijd aan-
schuiven. De viering is van 

11:30 tot 12:30. Het is na-
tuurlijk fijn als je bij beide 
onderdelen aanwezig bent, 
maar het is ook prima als je 
ervoor kiest om alleen bij de 
brunch of alleen bij de vie-
ring te zijn.’

De initiatiefnemers van de 
buurtkerk zijn (onder meer) 
Janite Brands en Vera en 
Dirk Jan Riphagen. Als je 
ze tegenkomt in de wijk en 
je hebt een vraag over de 
tweekelijkse zondagsdienst 
of over de buurtkerk, stel 
deze dan gerust. 

Zij willen je er graag meer 
over vertellen!

Wat: Buurtkerk Geitenkamp
Waar: Ontmoetingsruimte MFC De Wetering

Wanneer: zondags, ééns per 2 weken
Komende data: 11 juni, 25 juni, 9 juli, 23 juli
Contact: buurtkerkgeitenkamp@gmail.com

of 06-25064910 (Dirk Jan)

• Het begint op zondagochtend met een gezellige, gezamenlijke brunch...                 
links aan tafel mede-initiatiefnemers Vera Riphagen en Janite Brands

Foto Patricia: Richard van der Horst



Meer vakantieactiviteiten in de volgende editie!

Luxe woningen aan de voet van Hoogte 80
Op het terrein waar nu de Bechtschool staat, zullen 11 luxe woningen gebouwd worden. Dat was de voornaamste boodschap die Ter Steege Bouw 
Vastgoed liet horen tijdens de informatieavond die op 10 mei werd gehouden.

Er leek onduidelijkheid te 
zijn over het doorgaan van de 
bouw van woningen op het 
terrein van de Bechtschool. 
Wethouder Ritsema had een 
plan ingediend om luxe wo-
ningen te bouwen op plaat-
sen met veel groen. Dit plan 
werd enkele dagen voor de 
informatiebijeenkomst door 
de gemeenteraad afgewe-
zen. Sommigen namen daar-
door aan dat ook de bouw 
aan de Ds. Bechtlaan daar-
mee geen doorgang zou vin-
den. ‘Ten onrechte’, legt Su-
zanne ter Harmsel van Ter 
Steege Bouw Vastgoed uit.  

‘Want laten we dat nu eens 
duidelijk zeggen: de plan-
nen voor de Ds. Bechtschool 
waren al veel eerder ontwik-
keld en vormden geen on-
derdeel van de plannen die 
nu door de gemeenteraad 
zijn afgewezen. Het bouwen 
van luxe woningen hier gaat 
gewoon door.’  

Door middel van een fraaie 
maquette en met behulp van 
diverse fotomontages werd 
zichtbaar gemaakt wat pre-
cies de plannen zijn voor het 
voormalige schoolterrein
De school wordt afgebroken.  

De 11 woningen die zul-
len verrijzen, gaan 6 bij 
10 meter worden en drie 
verdiepingen bevatten. Bij 
de constructie is rekening 
gehouden met het uitzicht 
vanaf hoogte 80: aan de 
noordzijde van het terrein 
wordt een bos geplant en de 
grond wordt uitgediept, zo-
dat de daken van de nieuw 
te bouwen woningen ver-
scholen blijven achter de 
bomen. De woningen liggen 
niet strak naast elkaar, maar 
verspringen enigszins. Hier-
door sluit het beeld aan op 
de andere woningen die in 

de nabijliggende straten van 
Monnikenhuizen staan. Ook 
op andere gebieden wordt 
gepoogd aan te sluiten op 
de omgeving. De natuurlijke 
ruigte van hoogte 80 wordt 
doorgetrokken op het ter-
rein. Ruig gras en de losge-
zaaide berken vormen hier-
bij de basis. En er wordt een 
pad gemaakt dat aansluit op 
de paden die er al liggen, 
zodat het geheel een natuur-
lijke eenheid vormt. 

De aanwezige buurtbewo-
ners waren enthousiast over 
de plannen die gepresen-

teerd werden. De vragen en 
zorgen die sommigen van 
hen aanvankelijk hadden, 
werden door de antwoorden 
van het team van de project-
ontwikkelaar weggenomen. 
Dit leidde vaak tot mooie 
gesprekken, waarbij niet 
zelden goede ideeën langs-
kwamen. De meeste aan-
wezigen zagen de plannen 
vooral als een vooruitgang 
voor de wijk en waren blij 
dat er eindelijk iets positiefs 
met het terrein gedaan werd. 

Ook kwamen ze zelf nog met 
aanvullende ideeën. Er werd 
geopperd om de woningen 
te voorzien van ‘groene’ 
daken (daken waar gras e.d. 
op groeit), er werd meege-
dacht over het gebruik van 
de tuinen en een bewoner 
kwam op het idee een herin-
neringsplaquette te plaatsen, 
zodat de geschiedenis van 
de Bechtschool niet verloren 
zou gaan. Slechts een enke-
ling kwam toch nog met de 
kritiek dat er meer groen 
geplaatst moest worden 
(terwijl in de bouwplannen 
zelfs al meer ruimte is voor 
de natuur dan in de huidige 
situatie).

Onder de aanwezigen wa-
ren ook enkele huidige ge-
bruikers; kunstenaars die 
(voor een goedkoop tarief) 
atelierruimte in de school 
gehuurd hebben. Zij wilden 
vooral weten hoelang zij hun 
werkzaamheden op de hui-
dige locatie zouden kunnen 
blijven verrichten. Ook zij 
keerden enigszins gerustge-
steld huiswaarts: waar even 
de angst was dat ze op korte 
termijn vervangende werk-
ruimte zouden moeten zoe-
ken, kregen ze nu te horen 
dat de bouw op zijn vroegst 
na de zomer van 2018 be-
gint, en dat ze nog zeker 
een jaar de tijd hebben om 
vervangende werkruimte 
te vinden. Dat zal niet voor 
iedereen even gemakkelijk 
worden, omdat de Becht-
school op een gunstige plek 
ligt voor de werkzaamheden 
die ze uitvoeren. 

De komende tijd zal vooral 
besteed worden aan het 
verder ontwikkelen van de 
plannen, het verwerken van 
de ideeën van de buurtbewo-
ners hierin en het verkrijgen 
van de benodigde vergun-
ningen.

De maquette hiernaast 
geeft een goed beeld van 
hoe het er uit zal komen 
te zien. De blauwe blok-
ken zijn de huizen die 
er reeds staan. De witte 
blokken zijn de huizen 
die gebouwd gaan wor-
den. De bomen die achter 
de huizen komen te staan 
moeten het uitzicht vanaf 
hoogte 80 groen houden. 
De tuinen bij de wonin-
gen beginnen op de plek 
waar nu de muur van de 
school staat. 

Arnhemse Harten zet stadgenoten in middelpunt
Afgelopen jaar hebben schrijver/journalist Jelle Leenes en fotograaf Suzanne Valken-
burg letterlijk alle wijken van Arnhem geportretteerd aan hand van de exacte geogra-
fische middelpunten van de wijk. Wie wonen daar? Wie werken daar? Wat gebeurt 
daar? Het resultaat is te lezen én te zien in Arnhemse Harten, een anders-dan-anders 
stadsportret. 

‘Geitenkamp, o Geiten-
kamp. Wijk van historische 
waarde. Wijk van prach-
tige arbeiderspaleizen. Wijk 
van oranje daken. Wijk van 
huurders, buren en buur-
tjes.’ Ziedaar, vrij vertaald, 
enkele regels uit het Geiten-
kamps volkslied. Een door  
theatermaker Albert Hoex 
geschreven ode aan een van 
de markantste wijken in de 
Gelderse hoofdstad. 
Robert Eengelberd (69) had 
er tot zijn spijt niet eerder 
van had gehoord. Terwijl 
hij zelf toch ook behoorlijk 
markant is in de wijk. Niet 
alleen woont hij, technicus 
van beroep, met zijn vrouw 
Maria al ruim 30 jaar samen 
in Geitenkamp (de kinderen 
zijn het huis uit), zijn huur-
huis in de Druckerstraat is 
bovendien het exacte mid-
delpunt van de wijk. Hij 
voelt zich er thuis. Waarom? 
Omdat ‘buren hier nog klaar 
staan voor elkaar. Het is ge-
moedelijk.’

Nieuwsgierig geworden? 

Koop het boek Arnhemse Harten en neem het mee de wijk in. 
Tekst: Jelle Leenes
Fotografie: Suzanne Valkenburg

Te koop bij de boekhandel of
 te bestellen via www.arnhemseharten.nl

• Geitenkamper Robert Eengelberd (69) woont in het 
geografisch midden van de wijk

Foto: Suzanne Valkenburg
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MINI-EXPOSITIE CREATIEVE TUINOPLOSSINGEN 
IN GEITENKAMP

Fotografe Riënne Wopereis fotografeert watertuinen in de Geitenkamp. Voor een expositie zoekt zij 
buurtbewoners met creatieve tuinoplossingen. Een mini-expositie is alvast te zien bij de Bult-Tent 
op het Hoogte80 Festival.

Voor de expositie ‘Mijn watertuin’ zoekt Riënne 
Wopereis buurtbewoners die in hun tuin creatieve 
oplossingen gevonden hebben voor gebruik van 
regenwater. Door de expositie inspireren bewoners 
elkaar met mooie voorbeelden. De expositie staat 
gepland voor juli 2017.

Heeft u een mooie watertuin? Riënne Wopereis 
komt hem graag fotograferen. Neem contact met 
haar op via info@fotografienne.nl 

Ontstaan vanuit project 
‘van wateroverlast naar waterpret’
Kunstbedrijf Arnhem ontwikkelt een reeks projec-
ten waarbij bewoners geïnspireerd worden met el-

kaar naar oplossingen te zoeken om de waterover-
last in de wijk en de stad te stoppen. Als gevolg 
van de opwarming van de aarde krijgen we steeds 
vaker te maken met periodes van heftige regenval 
afgewisseld met extreme droogte, dit vraagt om 
creatieve oplossingen.

De expositie ‘Mijn watertuin’ sluit aan op het 
wijkthema ‘van wateroverlast naar waterpret, 1000 
fonteinen in de Geitenkamp’. De riolering in de Gei-
tenkamp moet worden vervangen; dit geeft veel 
overlast in de wijk, maar biedt ook nieuwe kansen.

Fotografe Riënne Wopereis fotografeert watertuinen in de Geitenkamp. 
Voor een expositie zoekt zij buurtbewoners met creatieve tuinoplossingen. 
Een mini-expositie was te zien bij de Bult-Tent op het Hoogte80 Festival.

Kunstbedrijf Arnhem ont-
wikkelt een reeks projecten 
waarbij bewoners geïnspi-
reerd worden met elkaar 
naar oplossingen te zoeken 
om de wateroverlast in de 
wijk en de stad te stoppen. 
Als gevolg van de opwar-
ming van de aarde krijgen 
we steeds vaker te maken 
met periodes van heftige 
regenval afgewisseld met 

extreme droogte. Dit vraagt 
om creatieve oplossingen.

De expositie ‘Mijn watertuin’ 
sluit aan op het wijkthema 
‘van wateroverlast naar wa-
terpret, 1000 fonteinen in 
de Geitenkamp’. Voor deze 
expositie zoekt Riënne 
Wopereis buurtbewoners 
die in hun tuin creatieve op-
lossingen gevonden hebben 

voor gebruik van regenwa-
ter. Door de expositie inspi-
reren bewoners elkaar met 
mooie voorbeelden. De ex-
positie staat gepland voor 
juli 2017.

Heeft u een mooie water-
tuin? Riënne Wopereis komt 
hem graag fotograferen. 
Neem contact met haar op 
via info@fotografienne.nl

‘Het Nederlands Elftal speelt het beste voetbal ter wereld’ 
Als jongetje van 10 zag Rfat Alyousef in Syrië het Nederlands Elftal spelen. Sindsdien volgt Rfat de inspan-
ningen van wat ‘zijn’ elftal is geworden. ‘Het Nederlands Elftal speelt het beste voetbal ter wereld. Het mag 
dan nu even wat minder gaan, maar dat komt helemaal goed.’

Rfat Alyousef (29) is gebo-
ren in Khan Sheikhoun, een 
stad gelegen tussen Alleppo 
en Damascus. In de regio 
waar hij vandaan komt, zijn 
veel rebellen tegen het regi-
me van Assad. Hierdoor ligt 
ook zijn geboortestad regel-
matig onder vuur. (In april 
dit jaar werd er nog een 
gifgasaanval uitgevoerd, 
red). Om aan het geweld te 
ontsnappen, ontvluchtte hij   
Syrië. Na een lange tocht met 
veel onzekerheden kwam 
Rfat in Nederland. Via Ter 
Apel en Assen kwam hij in 
Arnhem terecht, waar hij 
enige tijd in de voormalige 
Koepelgevangenis verbleef. 
Nu heeft hij een woning op 
de Geitenkamp. 

‘Geitenkamp is een top-wijk 
om in te wonen’, vertelt Rfat 
vanuit zijn rustig ogende 
huiskamer, ‘de mensen zijn 
vriendelijk, aardig, leuk en 
betrokken. Iedereen groet 
elkaar. Als ik niet weet waar 
ik moet zijn, dan is er altijd 
wel iemand te vinden die me 
uit wil leggen waar ik naar 
toe moet.’ 

Waar het contact met de di-
recte omgeving nog enigs-
zins vergelijkbaar is met hoe 
het in Syrië gaat, ziet Rfat 
ook verschillen - in positie-
ve zin dan wel.

‘De politie is hier veel be-
ter, veel gelijkwaardiger. Ze 
praten met je, leggen dingen 
rustig uit, helpen je op weg. 
In Syrië kennen we de politie 
niet op die manier. Daar kun 
je zonder reden opgepakt 
worden en is er veel meer 
angst voor de politie.’
Ook over de godsdienstvrij-
heid is Rfat lovend. ‘Zelf ben 
ik moslim, maar ik vind het 
geweldig dat ik nu in een 
land ben waar alles door el-
kaar woont: moslim, chris-
ten, atheïst, jood: het maakt 
allemaal niet uit.’

Helemaal onbekend was Ne-
derland overigens niet voor 
Rfat: ‘Als kind heb ik het 
Nederlands elftal zien spe-
len, tijdens het Wereldkam-
pionschap in Frankrijk. Ne-
derland werd derde, maar 
speelde het mooiste voetbal. 
Sindsdien ben ik ze blijven 
volgen en kreeg ik belang-
stelling voor Nederland’. 
Het was ook niet helemaal 
vreemd dat zijn moeder on-
danks het gemis van haar 
zoon, blij voor hem was, 
omdat Rfat altijd al weg was 
van Nederland.

‘Mijn familie is nog in Syrië, 
dat is nog wel een pijnpunt. 
Ik heb wel regelmatig con-
tact met ze, maar ik mis ze 
enorm’, vertelt Rfat.
Het is het enige moment dat 
zijn vriendelijke uitstraling 
vervangen wordt door een 
sombere blik. 

Maar dan besluit hij weer 
hoopvol met een wens die 
recht uit zijn hart komt:
‘Ik wil vrede voor de wereld 
en vrijheid voor Syrië, het 
liefst zonder Assad, zonder 
Rusland en zonder Iran.’

Eten met Petra & Margreet
Nu is het toch echt zomer, ook voor Petra en 
Margreet. Na een gezellig middagje kleppen 
en proseccootjes wegwerken in de tuin is het 
toch ineens etenstijd. Tijd dus voor een mak-
kelijke maar wel gezonde hap voor hen en 
hun ‘lieverdjes’. Een lekkere, goed gevulde 
salade met tomaat, mozzarella en kip.

De ingrediënten hiervoor zijn:

• 2 kipfilets
• 100 gram verse spinazie
• 6 plakjes uitgebakken ontbijtspek
• verse basilicum
• 1 zak mozzarella balletjes
• 250 gram tomaatjes
• 1 avocado
• olijfolie om te bakken
• 1 eetlepel geroosterd pijnboompitten

Voor de dressing en de marinade heb je nodig:

• citroensap
• peper en zout
• 2 eetlepels (balsamico) azijn
• 1 eetlepel honing
• 1 eetlepel olie

Bereiding:

Meng alle ingrediënten van de dressing door el-
kaar. Verdeel de helft van de dressing over de kip-
filets. Grill deze daarna in een (grill)pan in circa 10 
minuutjes gaar, afhankelijk van de dikte. Leg de 
spinazie op een schaal.

Verdeel daarna over de helft van de spinazie de 
bolletjes mozzarella, stukjes avocado, de ontbijt-
spek en de gehalveerde tomaatjes. Haal de kip uit 
de pan en snijd deze met een scherp mes in plak-
jes en verdeel die ook over de spinazie. Besprenkel 
het geheel met de rest van de dressing en bestrooi 
die met verse basilicum en pijnboompitten. 

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

Riënne Wopereis


