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Met onder andere:

Tuinacties in de wijk
Vrijwilligers en woning-
corporaties werken samen 
aan mooiere tuinen.

Een icoon neemt afscheid
Na bijna 20 jaar stopt Dirk 
Leenders als activiteiten 
medewerker op de Geiten-
kamp.

De Witte Vlinder
De Vlindertuin en De Witte 
School worden samen De 
Witte Vlinder.

Rioleringsproject
Met een stortbui in de 
Creutzbergstraat wordt 
aandacht gevraagd voor 
de wateroverlast.

Scala Koffiesalon
Al weer drie jaar lang ver-
zorgt Maudie Smith een 
hapje en een drankje voor 
de Geitenkampers.

Renneke van der Linden
De op de Geitenkamp wo-
nende kunstenares won 
twee prijzen vlak achter 
elkaar.

Zomeractiviteiten
Het tweede deel van de 
activiteiten voor de jeugd  
deze zomer.

EXTRA
DIKKE
ZOMER
EDITIE

De Rommelkist bestaat 40 jaar!

Op 25 juni 1977 werd op de Fazantenweg speeltuin De Rommelkist feestelijk geopend. De Arnhemse gemeenteraad 
had hier destijds een bedrag van fl. 180.000,00 voor over. Geen loze investering, want dit jaar mocht de ondertussen 
tot RKF playground De Rommelkist omgedoopte speeltuin haar veertigjarig bestaan vieren. 

De geschiedenis van de 
speeltuin aan de Fazantweg 
begint al veel eerder. Op 20 
januari 1930, om precies te 
zijn. Om de baldadigheid 
van de jeugd te bestrijden, 
besloot de commissie voor 
Lichamelijke Opvoeding tot 
de aanleg van een speeltuin 
in de wijk. De gemeente had 
hiervoor fl 3750,00 ter be-
schikking gesteld. De Cen-
trale Woningstichting (het 
tegenwoordige Volkshuis-
vesting) stelde het terrein 
tussen de huizen aan de Fa-
zantenweg, Konijnenweg en 
Denneweg beschikbaar. De 
speeltuinvereniging Oost-
Arnhem (SVOA) bleek be-
reid de speeltuin onder haar 
hoede te nemen.

Begin jaren 70 luidden de 
vrijwilligers van SVOA de 
noodklok. Het terrein had 
een grondige opknapbeurt 
nodig en er werden initiatie-
ven ontplooid om de speel-
tuin op te knappen. Toen de 
gemeenteraad hier in 1977 
de noodzaak van inzag en 

het eerder genoemde bedrag 
beschikbaar stelde, kon met 
de uitvoering worden begon-
nen. Via een prijsvraag kon 
meegedacht worden over 
de naam en in de zomer van 
1977 werd de naam De Rom-
melkist een feit. 

In het begin timmerde de 
jeugd hutten en maakten 
kinderen kennis met de die-
ren die er toen gehouden 
werden: kippen, vogels, 
pauwen, bokjes en zelfs een 
hangbuikzwijn waren op het 
terrein te vinden. Deze ac-
tiviteiten verdwenen lang-
zaam uit beeld en het accent 
kwam te liggen op sport, 
spelen en bewegen.

Ondertussen stonden de ont-
wikkelingen niet stil. Stich-
ting De Rommelkist werd 
opgericht om de speeltuin 
drastisch te kunnen reno-
veren. Jan Lareman, Wim 
Jeurlink en Ad van Hoessel 
zetten hier met veel enthou-
siasme en daadkracht hun 
schouders onder. 

In mei 2009 veranderde de 
naam nog een keer. Onder 
aanvoering van Dirk Leen-
ders van Sportbedrijf Arn-
hem werd op 31 mei de Ri-
chard Krajicek Playground 
de Rommelkist gerealiseerd. 
Door de samenwerking 
met  de Richard Krajicek 
Foundation, stichting bouw-
speelplaats de Rommelkist, 
Sportbedrijf Arnhem en 
de wijk zelf kwam er een 
prachtig sportveld tot stand. 
Dit veld is ingercht voor di-
verse sporten zoals tennis, 
basketbal, voetbal, handbal 
en volleybal. Daarnaast is er 
een speluitleen. Later is de 
nieuwe speeltuin ingedeeld 
op leeftijd, met aangepaste 
toestellen.

Tegenwoordig is playground 
de Rommelkist een ontmoe-
tingsplek voor jong en oud. 
Er is een moestuin, waarin 
gewerkt kan worden en 
er vinden veel activiteiten 
plaats, die door diverse orga-
nisaties en instanties worden 
georganiseerd. 

Op een receptie voor geno-
digden werd op 9 juni j.l. 
uitgebreid stilgestaan bij het 
jubileum van De Rommel-
kist. Oude bekenden, zowel 
vrijwilligers als professio-
nals en nieuwe helden van 
de playground kwamen bij 
elkaar om de niet geringe 
prestaties van de afgelopen 
veertig jaar met elkaar te 
vieren. Truus van den Brink, 
Martijn van de Rest, Hans 
Capelle en Elly Verheydt 
werden gehuldigd voor hun 
jarenlange vrijwillige inzet 
voor de speeltuin. Hennie 
Spijker werd de vrijwilliger 
van het jaar en kreeg de jaar-
lijkse vrijwilligersprijs De 
Bok uitgereikt (voor een fo-
toverslag, zie verder in deze 
krant).

Het streven is om play-
ground de Rommelkist in de 
toekomst nog meer het hart 
van de wijk te laten zijn. Een 
ontmoetingsplek, waar jong 
en oud sport, speelt en elkaar 
ontmoet. En dat met en door 
wijkbewoners!

• Trotse kinderen (lichting 1977) vlak na de opening bij de eerste hutten op de Rommelkist



Tuinacties maken Sperwerstraat en Reestraat een stukje groener
Op zaterdag 17 juni zijn er in twee straten van de wijk Geitenkamp tuinacties geweest. Bewoners van de Sperwerstraat en vrijwilligers van Stichting Present Arnhem hebben 
de handen uit de mouwen gestoken tijdens de derde editie van Sociaal Tuinieren in Arnhem. Tegelijkertijd werden in het kader van het Gemeentelijk Riolerings Project in de 
Reestraat met ondersteuning van medewerkers van 2Switch het project Tegeltje eruit, plantje erin uitgevoerd. 
Bij beide acties waren de woningbouwverenigingen Portaal, Vivare en Volkshuisvesting betrokken
.
Met het project Sociaal Tui-
nieren in de Sperwerstraat 
werden tuintjes opgeknapt 
van mensen die daar op wel-

ke manier dan ook onder-
steuning bij nodig hebben. 
Tuinen werden opgeschoond 
en waar nodig weer onder-

houdsvriendelijk aangelegd. 
Hovenier Bas Roodbergen 
van Plant is koning maakte 
voor iedere tuin een tuin-
plan, zorgde voor het beno-
digde gereedschap en gaf 
waar nodig advies. Vrijwil-
ligers van jongerencentrum 
De Sperwer verzorgden een 
welverdiende lunch voor de 
klussers .
 
In de Reestraat vond onder 
aanvoering van adviesorga-
nisatie Spectrum het project 
Tegeltje eruit, plantje erin 
plaats.  In mei gingen bewo-
ners van de Reestraat samen 
met een tuinarchitect aan de 
slag (zie ODH4)  om hun ei-

gen ideale tuin te ontwerpen. 
Deze plannen werden nu uit-
gevoerd. Bewoners konden 
met een bon een plantje op-
halen bij De Beijer, waar die 
dag een plantjesmarkt ge-
houden werd. Deze was ook 
gekoppeld aan de mini-ex-
positie ‘Mijn watertuin’ van 
Riënne Wopereis, waarmee 
zij door middel van foto’s 
liet zien hoe je in je eigen 
tuin meer kunt doen met 
de opvang van regenwater. 
Sommige bezoekers werden 
zo enthousiast door het zien 
van de mogelijkheden, dat 
ze meteen plannen onderna-
men om zelf hun tuin ook zo 
in te richten. De acties werden dicht bij 

elkaar uitgevoerd. Het duur-
de dan ook niet lang voordat 
beide acties zich met elkaar 
gingen vermengen. Vrijwil-
ligers hielpen op een gege-
ven moment in beide straten.

Julia Hiddink, coördina-
tor van Sociaal Tuinieren 
Arnhem, blikt tevreden te-
rug: ‘Wat ik heel leuk en 
geslaagd vond aan deze dag 
was dat er reuring was in de 
straat: bijna alle bewoners 
die geselecteerd waren hiel-
pen zelf vol enthousiasme 
mee in de tuin (‘dit hadden 
we nooit gedaan als jullie er 
niet waren!’) en daarnaast 

waren er veel mensen in de 
tuin aan de slag die alleen 
een flyer gekregen hadden, 
zij maakten dankbaar ge-
bruik van de groenafval-
container en de bonnen voor 
gratis plantjes van de plant-
jesmarkt bij De Beijer. Voor 
herhaling vatbaar!’

Kortom, de Sperwerstraat 
en de Reestraat zijn weer 
een stukje groener gewor-
den, een aantal heggen staan 
er weer wat strakker bij en er 
zijn veel plantjes geplaatst. 
Bewoners en vrijwilligers 
kijken met een voldaan ge-
voel terug op deze mooie 
dag.

Sociaal Tuinieren is in 2011 ontstaan uit een sa-
menwerking van Stichting Present Amsterdam en 
de Nederlandse Tuinenstichting. Na een succes-
volle pilot in het Amsterdamse Betondorp, is het 
project later uitgebreid naar andere delen in Am-
sterdam. In december 2016 is het initiatief ont-
staan om het Sociaal Tuinieren ook in Arnhem op 
poten te zetten. De eerste twee edities Sociaal Tui-
nieren Arnhem vonden plaats in Malburgen en in 
Klarendal. Na de zomer volgen er meer. Lijkt het u 
leuk om ook een dagje de handen uit de mouwen 
te steken of wilt u meer informatie? Stuur dan een 
mailtje naar info@presentarnhem.nl.

Sperwerstraat voor (boven) en na (onder) de tuinactie

Riënne Wopereis bouwt de expositie ‘Mijn Watertuin’ op. 
Momenteel is deze te zien in de Creuzbergstraat

Een vrijwilliger bekijkt het resultaat van zijn werk



Tips voor een lekkere barbecue
Als de zomer in het land is, de temperatuur hoog en het weer droog is,  komt bij de 
liefhebbers al snel de vraag op: ’Wanneer halen we de barbecue weer van stal?’

Slager én wijkbewoner Jan 
van Egmond kan er over 
meepraten. Niet alleen om-
dat zijn slagerij natuurlijk 
inspeelt op de verhoogde be-
hoefte aan vlees, maar ook 
omdat hij zelf een liefhebber 
is. Voor de beginnende bar-
becuer heeft hij wel wat tips.

‘Allereerst heb je natuurlijk 
een barbecueset en kolen 
nodig. Dan begin je met 
een laag kooltjes op het bo-
demrooster te strooien. De 
hoeveelheid is afhankelijk 
van de hoeveelheid eten die 
je wilt gaan grillen en hoe 
lang je wilt gaan barbe-
cueën. Vervolgens druk je 
een paar aanmaakblokjes zo 
diep mogelijk in het midden 
tussen de kooltjes of briket-
ten. Het is belangrijk dat ze 
lekker diep liggen. Als je ze 
te hoog legt dan worden de 
kooltjes of briketten eron-
der niet heet genoeg.. Dan 
wacht je tot de kolen heet 
genoeg zijn. Dat zie je als 
ze grijs beginnen te worden. 
Reken erop dat dit een klein 
half uurtje duurt’.

‘Dan komt natuurlijk het be-
langrijkste: het vlees. Ieder 
stukje vlees heeft zijn eigen 
braadtijd en bereidings-
wijze. Worstjes zijn bijvoor-
beeld heel snel gaar, terwijl 
je voor speklapjes weer wat 
langer nodig hebt, omdat 
deze lekker krokant moeten 
zijn. Een karbonade moet 
echt goed gaar zijn, daar 
mag je wel wat meer tijd 
voor uittrekken’. 

‘Dit is ook iets om rekening 
mee te houden als je zelf een 
shaslick (stukjes vlees gere-
gen aan een spies of stokje) 
maakt.’, vertelt Jan verder, 
‘aan de punt van de shas-
lick doe je het vlees dat de 
meeste tijd nodig heeft, bv 
kippenvlees. Daaronder kan 
er dan een stukje varkens-
vlees zitten en vervolgens 
een biefstukje. De punt leg 
je dan in het midden van 
de barbecue, waar het het 
warmst is. Op deze manier 
krijgt ieder stukje vlees de 
bereidingswijze die het no-
dig heeft en smaakt het re-
sultaat het lekkerst. Hele-
maal als je het vlees ook nog 
marineert en je stukjes ui of 
paprika toevoegt.’

Jan zou nog wel even door 
kunnen gaan over de vlees-
soorten die er voor de barbe-
cue zijn. Over de procureur 
(het nekstuk: ‘die moeten 
echt lang’), de picanha (het 
staartstuk: ‘lekker mals’) en 
andere vleessoorten, waar-
van de namen niet altijd 
even bekend klinken.

Maar hij heeft ook nog iets 
te zeggen over de herkomst 
van het vlees. ‘Zelf eet ik 
het liefst vlees van wroet-
varkens. Dit zijn varkens 
die niet met zijn allen in een 
te klein hok hebben geze-
ten, maar die met een klein 
groepje in grote hokken 
rondwroeten. In Ane, een 
dorpje in Overijssel, waar ik 
het vlees inkoop, heb ik het 
zelf gezien. In grote stallen 
krijgen de varkens letterlijk 
de ruimte om te wroeten, om 
- zeg maar - varken te zijn. 
Daardoor zijn ze minder ge-
stresst en leiden ze een ge-
zonder en gelukkiger leven.’

‘Dat zie je uiteindelijk ook 
terug in het vlees, het ziet 
er beter uit. En je proeft het 
ook. Het is sappiger, malser 
en smaakt echt stukken be-
ter. Het is natuurlijker en 
daardoor ook gezonder voor 
degene die het eet. Maar 
waarschijnlijk’, besluit Jan 
zijn relaas met een knipoog, 
‘klink ik nu een beetje teveel 
als de slager die zijn eigen 
vlees keurt’.

Kom proeven van eigen bodem
September is oogstmaand. Het Groente Gilde wil dit graag samen met de bewoners 
van de Geitenkamp vieren. Daarom organiseren zij samen met het Activeringsteam 
op vrijdag 8 september een oogstfeest. 

Voor €3,50 p.p. kunt u aanschuiven voor een heerlijk diner met o.a. groenten uit de moes-
tuin van het Groente Gilde. Kinderen tot 12 jaar kunnen meesmullen voor €2,50. 

Bij stralend weer zal het oogstfeest in playground de Rommelkist gehouden worden. 
Mocht het weer echter niet meewerken, dan zal de de grote zaal in MFC de Wetering 
gebruikt worden. U kunt zich opgeven via groentegilde@gmail.com. Het oogstfeest zal 
rond 18:00 uur zijn. Vooraf is het mogelijk een rondleiding door de moestuin te krijgen. 
Definitieve tijden worden nog bekend gemaakt. 

De Rommelkist 40 jaar

Oude bekenden en nieuwe 
gezichten komen samen: 
 
Dirk Leenders wordt ge-
flankeerd door Sjaak van 
Horssen (l), voormalig 
manager bij Rijnstad en 
Paul Nuiver (r), de hui-
dige opbouwwerker na-
mens dezelfde stichting.

Het is onmogelijk in en-
kele regels te benoemen 
wat Truus van den Brink 
allemaal gedaan heeft. 
Van meet af aan was zij 
betrokken bij de Rommel-
kist. Zij kreeg voor haar 
jarenlange verdiensten 
een ketting met een pa-
rel, omdat zij door haar 
inzet voor de kinderen 
met recht ‘een parel voor 
de Geitenkamp’ genoemd 
mag worden.

Martijn van de Rest 
houdt van muziek. Het 
is niet verwonderlijk dat 
hij erg blij is met de cd-
bon die hij gekregen heeft 
voor meer dan 25 jaar 
trouw vrijwilligerswerk 
bij de speeltuin. 

Martijn is al jaren een be-
trouwbare kracht als het 
gaat om beheer en toe-
zicht houden.

Voor Hans Capelle en 
Elly Verheydt was het 
feest tevens een afscheid. 
Na 40 jaar lang vrijwil-
ligerswerk voor de Rom-
melkist, waarbij ze zich 
voornamelijk dienstbaar 
hebben gemaakt bij het 
organiseren van activi-
teiten, is het nu tijd voor 
welverdiende rust. Met 
de aangeboden vakantie 
in Duitsland zal dat geen 
enkel probleem worden!

Hennie Spijker kreeg uit handen 
van Jan Lareman ‘de Bok’ uitge-
reikt. Deze jaarlijkse vrijwilligers-
prijs wordt door Het Geheime Ge-
nootschap van de Bok toegekend 
aan een persoon die zich op een 
bijzondere wijze heeft ingezet voor 
de wijk. 

De keuze voor Hennie was una-
niem: zij zet zich al jaren in voor 
de ouderen én voor de wijk.  In het 
MFC is ze regelmatig in de weer 
om een helpende hand te bieden.



Adverteren 
in 

Op De Hoogte? 

Mail naar: 
advertenties@

geitenkampnet.nl

GRATIS PARKEREN OP HET MOOISTE MARKTPLEIN VAN ARNHEM

Wij verzorgen voor u
een lekkere bbq!

Kom kijken in onze winkel

Ergotherapie van ErgoDruckPunt bij Druckpunt
Vanaf december 2016 heeft paramedisch centrum Druckpunt zich uitgebreid door een ergotherapeut in huis te halen. 
Hamid Belarbi verricht in de sfeervolle praktijk op de Druckerstraat 16 zijn werkzaamheden.

Wat is ergotherapie?
Ergotherapeuten stellen 
mensen in staat om opnieuw 
hun dagelijkse activiteiten 
uit te voeren als dat niet 
meer lukt door lichamelijke 
of psychische problemen. 
Dit kunnen simpele han-
delingen zijn als eten en 
aankleden, maar ook meer 
complexe handelingen die te 
maken hebben met revalida-
tie na een ongeluk.

Wie is Hamid Belarbi?
‘Ik ben 28 jaar oud, geboren 
en getogen in ‘s-Hertogen-
bosch. In 2010 ben ik begon-
nen met de opleiding ergo-
therapie. Na het behalen 
van mijn diploma heb ik een 
aantal jaar werkervaring 
opgedaan. Ik heb de meeste 
ervaring in het werken met 
ouderen, mensen met neuro-
logische aandoeningen en ik 
heb kennis over aanpassin-
gen in of aan huis. In decem-
ber 2016 ben ik begonnen 

met mijn eigen praktijk in 
het paramedisch centrum op 
de Druckerstraat. Zelf haal 
ik veel voldoening uit het feit 
dat ik mensen in hun eigen 
thuissituatie kan helpen om 
weer activiteiten op te pak-
ken. Als ergotherapeut help 
ik mensen graag verder in 
het dagelijks leven. ’

Wat doet Hamid?
‘Ik heb vaak met mensen te 
maken die na een zieken-
huisopname of revalidatie 
traject thuis komen en niet 
alles als vanouds kunnen 
oppakken. Mijn expertise 
is dan om te kijken naar de 
mogelijkheden zodat iemand 
zijn ritme weer kan oppak-
ken. Dit kunnen kleine acti-
viteiten zijn zoals zelfstandig 
naar het toilet gaan, maar 
ook grote activiteiten zoals 
zelfstandig boodschappen 
doen. Zelfstandigheid ver-
groten in de thuissituatie 
staat hierbij centraal.’

Meer informatie:
www.ergodruckpunt.nl
of bezoek de praktijk:

ErgoDruckpunt; Druckerstraat 16,
6823 HS Arnhem

Tel.: 026-44377736

• Ergotherapeut Hamid Belarbi

Omdat we 3 jaar bestaan!
23, 24 en 25 augustus

Drie dagen lang

koffie en broodje 
naar keuze voor

€ 3,00

Kort nieuws
Koor Saksen Weimar in oprichting
In de wijk Saksen Weimar is 
onder aanvoering van Hans 
Bezemer een initiatief ont-
staan voor het oprichten van 
een koor. Voorlopig wordt 
gedacht aan acht zangers in 
alle stemgroepen (sopraan, 
alt, tenor, bas). Er zijn al en-
kele aanmeldingen. 
De repetities gaan plaatsvinden bij één van de koorleden 
thuis en het oefentijdstip wordt in overleg gekozen. Ook 
het repertoire wordt gezamenlijk gekozen. Dit kan van al-
les zijn: 3- of 4-stemmige muziek zoals bv. liederen van 
Brahms, jazz, modern, pop etc.

De lat wordt niet hoog gelegd. Prettig zingen met elkaar is 
het uitgangspunt, van daar uit wordt gewerkt aan de kwali-
teit. Recht van blad zingen is niet nodig maar het is wel de 
bedoeling dat je zelfstandig thuis je partij kunt studeren.
Alle stemmen worden nog gezocht, dat wil zeggen bas, alt, 
tenor, sopraan en bariton.

Lijkt dit je leuk? Neem contact op met: 
Hans Bezemer, tel. 026-7023885 of 0649-800808

Het Vincentrum aan de Rosendaalseweg 758 houdt op 
zaterdag 15 juli van 10.00 tot 14.00 uur haar jaar-
lijkse zomeruitverkoop. Kleding en schoeisel gaan weg 
voor een prijs van €1,00; de overige artikelen zijn voor 
de helft van de normale prijs. 
Vanaf 16 juli tot 21 augustus is Het Vincentrum gesloten.

Fuserende scholen ontpoppen zich tot ‘De Witte Vlinder’
Maandag 3 juli is de nieuwe naam bekend gemaakt van de fuserende scholen De Vlindertuin en De Witte School. 
Onder de naam De Witte Vlinder gaan zij nu samen verder.

Vanaf zomer 2016 is er hard 
gewerkt om het samengaan 
van de twee scholen con-
creet te maken. Nu gaan de 
De Vlindertuin en De Witte 
School samen verder onder 
de naam De Witte Vlinder. 
‘Bij een fusie hoort een nieu-
we naam’, aldus Roswitha 
Goldsmid, waarnemend 
directeur van beide scholen. 

Zij reageert daarmee op de 
handtekeningenactie die 
vanuit de wijk is gevoerd 
tegen de naamswijziging. 
‘je gaat immers met twee 
scholen samen verder, dan 
maak je eigenlijk een nieuwe 
start’. Overigens blijft de 
naam De Witte School wel 
op het monumentale pand 
staan.

Naast de naamswijziging 
was de handtekeningenactie 
ook gericht tegen het voor-
nemen om De Witte School 
in 2026 te verhuizen naar 
MFC De Wetering. ‘Ik snap 
het gevoel van de mensen 
wel’, aldus Roswitha, ‘het is 
een monumentaal pand met 
een lange geschiedenis. Veel 
Geitenkampers hebben hier 

hun kinderjaren doorge-
bracht. Verhuizen is echter 
wenselijk, omdat wij anders 
minder geld krijgen voor de 
leerlingen die vanuit de Gei-
tenkamp naar ons komen. 
Dat zou kunnen betekenen 
dat we leerkrachten moeten 
ontslaan en minder voor de 
kinderen kunnen doen. En 
ook voor de veiligheid van 
de kinderen is het beter. De 
situatie nu brengt onwense-
lijke risico’s met zich mee.’

De eventuele verhuizing van 
de school is een beslissing 
die door de gemeenteraad 
moet worden genomen. Er 
wordt door het college van 
burgemeester en wethouders 
gewerkt aan een plan voor 
de totale huisvestiging van 
het basisonderwijs. In dat 
plan wordt voorgesteld om 
De Witte Vlinder - op zijn 
vroegst in 2026 - naar MFC 
De Wetering te verhuizen. 

De gemeenteraad moet 
zich nog uitspreken over dit 
voornemen.

• De naam van de nieuwe school werd met een spectaculaire dans ingeleid.



Stortbui 
in de 

Creutzbergstraat

Datum: Vrijdag 14 juli 2017

Tijd: Van 15.00 - 18.00 uur

Kosten: Gratis

Voor wie: Alle wijkbewoners van de Geitenkamp

Locatie: Creutzbergstraat, Geitenkamp, Arnhem

Programma:

15.00 uur: De mooiste waterverhalen uit de 

Creutzbergstraat.

15.25 uur: Stortbui in de Creutzbergstraat.

15.30 en 16.30 uur: De Schatgravers on tour

Stap mee in de keet van de Schatgravers en maak 

een watertour door de wijk 

(let op: slechts 14 plaatsen beschikbaar)

15.30 en 16.30 uur: Ontwerp van de Creutzbergs-

traat: hoe gaat het eruit zien?

15.30 en 16.30 uur: Tuinontwerp

Ontwerp uw nieuwe waterbestendige tuin.

15.30 en 16.30 uur: Watertegel maken (workshop)

Maak een waterdoorlatende siertegel voor uw tuin.

Doorlopend: Watertuinen in de Geitenkamp

Expositie in de straat door middel  van foto’s van 

tuinen in de wijk waar op een creatieve manier met 

water omgegaan wordt. Kom kijken en laat je in-

spireren!

17.30 uur Slotact: Schat(be)graven.

De schatten van de Creutzbergstraat worden voor 

het nageslacht bewaard.

Helpende handen gezocht
De verspreiding van Op De Hoogte is al jarenlang in handen 
van een grote groep vrijwilligers. Trouw bezorgen zij 8 maal 
per jaar de wijkkrant bij u aan huis. Ondanks deze unieke 
inzet van de trouwe bezorgers komt Op De Hoogte toch 
voor een aantal straten bezorgers tekort. Daarnaast wordt 
er gezocht naar mensen die in afwezigheid van de vaste 
bezorger invaller willen zijn. 
De straten waar nog een bezorger voor gezocht wordt zijn:
de Beukenlaan, de Sperwerstraat, Dr. Schaepman-
laan, Creutzbergstraat en de Dr. Wagenaarstraat. 
Het zou natuurlijk het mooist zijn als bewoners uit deze 
straten zich hiervoor aanmelden, maar ook bewoners uit 
andere straten zijn bij deze uitgenodigd om mee te helpen 
met de bezorging van de wijkkrant.

Coördinatie bezorging
Niet alleen voor de bezorging worden helpende handen ge-
zocht. Voor de coördinatie van de bezorging is Op De Hoogte 
op zoek naar (liefst) twee of drie vrijwilligers die deze taak 
op zich willen nemen. Concreet houdt dit in dat je iedere 
zes (of zeven) weken de bezorgers informeert dat de wijk-
krant weer klaarligt door ze een e-mail of app te sturen, of 
ze op te bellen. Ook ben je als coördinator het aanspreek-
punt voor vragen over de bezorging en het regelen van 
(inval)bezorgers als de vaste bezorgers om wat voor reden 
ook een keer niet kunnen. 

Wil je bezorger worden? Heb je interesse om de coördinatie 
rondom de bezorging op je te nemen?  
Neem contact op met:
Paul Nuiver, tel: 06-50233894,  p.nuiver@rijnstad.nl

Herfsttheater GEITenBULT 2017
Na een succesvolle eerste editie zijn achter de schermen de 
voorbereidingen voor Herfsttheater GEITenBULT 2017 
in volle gang. Ook dit jaar wordt er hard gewerkt aan het 
boeiende en afwisselende locatietheater, dat verdeeld is over 
twee routes met elk vijf korte voorstellingen.
Eind augustus start de wervingsactie voor spelers, locaties 
en vrijwilligers in de wijk.
De voorstellingen van Herfsttheter GEITenBULT 2017 vinden 
plaats op 17, 18 en 19 november.

Meer informatie volgt op:
www.kunstopdebult.nl/herfsttheater

Creatieve tuinoplossingen voor regenwater
Op vrijdag 14 juli om 15.00 uur vertellen de Schatgravers van het Nederlands Toegepast Theater de mooiste water-
verhalen over de Geitenkamp, in de Creutzbergstraat in Arnhem. Een spectaculaire stortbui laat vervolgens zien 
welke creatieve oplossingen bewoners uit de Geitenkamp hebben bedacht voor overtollig regenwater in hun tuin. 

De komende jaren legt firma 
Dusseldorp de straat open 
om het oude riool te ver-
vangen in de Geitenkamp. 
Daarnaast zullen er struc-
turele oplossingen gevon-
den moeten worden voor 
het overtollige regenwater 
bij extreme stortbuien. Deze 
middag kunnen wijkbewo-
ners inspiratie opdoen, om 
in hun eigen tuin creatief 
aan de slag te gaan met re-
genwater. 

Riënne Wopereis fotogra-
feerde Geitenkampse tuinen 
met creatieve oplossingen. 
Zoals een constructie met 
doorgezaagde regenpijpen, 
om plantjes te bewateren. 
Haar foto’s zijn deze mid-
dag te zien. Kristine Ram 
exposeert watertegels die 
tijdens het Hoogte80 Festi-
val gemaakt zijn door Gei-
tenkampbewoners. Tevens 
geeft ze een workshop waar-
in bewoners ter plekke een 
waterdoorlatende siertegel 
kunnen maken.  Schatgra-
vers Stefan Papp en Wim 
Hilgeman nemen bewoners 
mee in hun keet, voor een 
watertour door de wijk. Kof-
fieKaffee de Beijer zorgt 
voor een gezellig terras met 
wat lekkers en Het Groente 
Gilde zal een heerlijk vers 
soepje bereiden.

Waterprojecten in de Geitenkamp

Het riool van de Geitenkamp liep regelmatig over en is aan vervanging toe. De komende jaren wordt het oude riool te vervangen. De 

vervanging zal waarschijnlijk niet voldoende zijn om de afvoer van regenwater op te lossen. Structurele oplossingen moeten worden 

gezocht voor het overtollige regenwater, bij extreme stortbuien. Door verschillende projecten in de wijk worden creatieve oplossingen 

gezocht én gevonden voor dit probleem.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door: Gemeente Arnhem, Nederlands Toegepast Theater, Fotografiënne, Kristine 
Ram, Atelier BenA, Dusseldorp, KoffieKafee de Beijer, Groente Gilde, Wijkplatform Geitenkamp, Kunstbedrijf Arnhem.

• De Schatgravers lijken in de put te zitten, maar niets is minder waar...



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, Willemijn Jansen, Ilona Sanders, 
Riënne Wopereis
Eindredactie en vormgeving: Mark Ormel
Tekstbijdragen: Julia Hiddink, Mark Ormel, Petra en Mar-
greet,
Fotografie: Riënne Wopereis, ingezonden en redactie

Informatie en vragen over de bezorging: 
tel: 026-3772020 

  bezorgingodh@geitenkampnet.nl

Adverteren: advertenties@geitenkampnet.nl

Financiëel beheer: Stichting Playground De Rommelkist
Druk: DKZET Offsetrotatie Hapert; oplage: 4.300

Inzendingen voor Op De Hoogte 
uiterlijk 8 september 2017 

(verschijningsdatum 20 september 2017)

Contact:   redactie@geitenkampnet.nl; 
tel. 06-24734823 (ma t/m vr: 10.00 tot 18.00 uur)

Ingezonden brieven en artikelen zijn welkom en vallen 
onder verantwoordelijkheid van de schrijver. De redac-
tie behoudt zich het recht voor stukken te redigeren, in 
te korten of  te weigeren zonder opgaaf van redenen. 
Anonieme brieven worden niet geplaatst, behalve in bij-
zondere situaties en op voorwaarde dat naam en adres 
bij de redactie bekend zijn. 

Op De Hoogte wordt mogelijk gemaakt dankzij financiële 
ondersteuning van het Bewonersoverleg Geiten-
kamp, Monnikenhuizen, Arnhemse Allee & Saksen 
Weimar

HET WIJK-ABC
Bewonersoverleg Geitenkamp, (Nieuw) Monnikenhuizen,  
Arnhemse Allee en Saksen Weimar. Contact: 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 13.30-15.30, MFC De Wetering
• donderdag: 10.00-12.00, MFC De Wetering
Vrijdag op afspraak via www.rijnstad.nl/afspraak

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

Stichting Kunst op de Bult,
Willem Beijerstraat 13,
tel  026 4432138     info@kunst-op-de-bult.nl 

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

Ongestoord spelen in straat zonder auto’s
Op woensdag 14 juni was de Hertenlaan op de Geitenkamp weer even het eigendom van spelende kinderen. 
De jaarlijkse buitenspeeldag, die landelijk voor de 10e keer werd gehouden, bracht de onbezorgdheid terug op straat.

Vanaf 14.00 uur was de 
Hertenlaan voor het ver-
keer afgesloten. Sportbe-
drijf Arnhem en Kinder-
werk Rijnstad hadden de 
handen ineen geslagen 
om de kinderen van de 
Geitenkamp op straat te 
kunnen laten spelen. Ou-
derwets, zoals vroeger, 
toen er nog minder auto’s 
door de straten reden. 

De stralende zon zorgde 
voor een hoge opkomst. 
Ruim 150 bezoekers pro-
fiteerden van het mooie 
weer en maakten er zo 
een geslaagde dag van. 
Deze begon met een zoge-
naamde remwegdemon-
stratie van Veilig Verkeer 
Nederland. Met deze de-
monstratie werd duidelijk 
gemaakt dat de remweg 

bij hogere snelheden lan-
ger is. Daarom is het ook 
belangrijk om in wijken 
waar veel kinderen wonen 
niet te hard te rijden. 
De demonstratie werd ge-
volgd door een openings-
dans, waaraan alle vrijwil-
ligers, stagiaires, ouders 
en kinderen meededen. 
Nu kon het buiten spe-
len echt gaan beginnen. 

Er was voor de jeugd weer 
veel te beleven. Van het 
aloude touwtjespringen 
flessenvoetbal en stoep-
randen tot het maken van 
buttons, lekker springen 
op een luchtkussen en nog 
veel meer. De kinderen 
konden het allemaal erg 
waarderen, al was het al-

leen maar omdat ze voor 
een middagje de straat 
voor zichzelf hadden en 
onbezorgd op buiten kon-
den spelen. Aan het eind 
van de middag gingen ze 
allemaal met een tevreden 
gevoel naar huis, nagenie-
tend van een ouderwets 
gezellige middag.

Sportbedrijf Arnhem, 
Kinderwerk Rijnstad en 
de vrijwilligers willen - 
mede namens de kinderen 
en hun ouders -  de bewo-
ners van de Hertenlaan 
bedanken voor de gast-
vrijheid die zij op deze 
stralende, mooie dag ver-
leend hebben. 



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

Bij een hartstilstand is reanimeren van levens-
belang. 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.

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 activiteiten 
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 Vrijwilligers-
centrale 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 1 augustus, 13.00-14.00 uur
Dinsdag 5 september, 13.00-14.00 uur

Wat: Schrijfcafé
Waar: De Beijer, Willem Beijerstraat 13
Wanneer: vrijdag 14 juli 10.15-12.15 uur
en vrijdag 25 augustus, 10.15-12.15 uur

Kosten: € 4,00
Informatie en inschrijven: lisette.droge@gmail.com

Schrijfcafé in De Beijer
Hou je van schrijven en vind je het leuk om dat samen met 
anderen te doen? Onder leiding van Lisette Droge wordt er 
er op 14 juli en 25 augustus in De Beijer een Schrijfcafé 
gehouden, op vrijdagochtend van 10.15-12.15 uur.  Elke 
keer wordt er een thema gekozen waarmee schrijfoefenin-
gen gedaan worden. Schrijfervaring is niet nodig, het gaat 
om het plezier. Pak je kans en ervaar hoe leuk schrijven is!

Sociaal Raadslieden
Het aantal spreekuren van 
de Sociaal Raadslieden in 
de wijk is vanwege grote 
drukte uitgebreid. Naast 
de maandagmiddag van 
13.30-15.30 uur is er nu 
ook op donderdagochtend 
van 10.00 tot 12.00 uur de 
mogelijkheid in MFC De 
Wetering langs te komen 
met vragen op het gebied 
van formulieren en financiën. Op vrijdag is er op afspraak 
mogelijkheid tot contact. Een afspraak kan gemaakt worden 
via www.rijnstad.nl/afspraak

Vakantieperiode De Beijer

In de vakantieperiode, van 17 juli t/m 14 augustus, is De 
Beijer slechts beperkt open. De inloop van Vitale Verbin-
dingen op maandag loopt in de maand juli nog door, maar 
blijft in augustus gesloten. Ook op woensdag en zaterdag 
zal de Beijer in de vakantieperiode gesloten zijn. De Crea-
club en Toonhoogte 80 doen ook mee aan de zomerstop. 
(De bingo op zaterdag 29 juli om 14.00 uur gaat wel door!)

Op dinsdag, donderdag en vrijdag is De Beijer wel geopend. 
Met op dinsdag natuurlijk ook de spreekuren van Hondad-
vies en het Sociaal Wijkteam, en op donderdag de inloop 
verzorgd door het RIBW (van 14.00 tot 16.00 uur).

De spreekuren van fysiotherapie Locus en de broodvoorzie-
ning van Ecovrede blijven eveneens gewoon plaatsvinden.



Mientje van Galen woont alweer 29 jaar 
op de Geitenkamp. Ze werd geboren in 
Klarendal. Na verschillende verhuzingen 
kwam ze in 1979 op de Zaslaan wonen. 
Door een renovatie verhuisde ze naar De 
Laar, maar in 1988 keerde ze terug op de 
Geitenkamp, waar ze nu een woning heeft 
in de Dr. Wagenaarstraat.

Dit jaar beleeft ze haar 10e jaar als vrij-
williger bij het Vincentrum. ‘Ik was altijd 
al actief en betrokken met de wijk. Omdat 
het vrijwilligerswerk wat ik deed, stopte, 
ging ik op zoek naar wat anders. Zo kwam 
ik hier terecht’. Ze is allround, helpt waar 
nodig is en wordt gemist als ze er een dag 
niet is. 

Toch is ze het ‘rustiger’ aan gaan doen: 
op dinsdag werkt ze niet meer, alleen nog 
op donderdag, vrijdag en zaterdag. ‘Mijn 
tweede kleinkind komt er aan, daar wil ik 
tijd voor vrijmaken. Dinsdag is nu omadag 
voor mij.’

Ellen Buiskool woont vlakbij het Vincen-
trum, waar ze nu ruim 5 jaar werkzaam is. 
Ze kwam er terecht door een andere vrij-
williger die er werkzaam was. 

Eerst was ze er alleen op donderdag, maar 
sinds begin dit jaar ook op vrijdag. Naast 
het sorteren en prijzen van de aangelever-
de spullen staat ze met een collega achter 
de kassa. 

‘Ik had nooit veel contact met mensen, 
maar het kassawerk trok me op de een of 
andere manier toch wel aan. Een gesprek 
beginnen gaat me eigenlijk wel goed af. We 
hebben het hier over van-alles-en-nog wat. 
Het doet me goed dat klanten hier niet al-
leen met een lach binnenkomen, maar ook 
met een lach de winkel verlaten, blij met 
wat ze hier gekocht hebben.’ 
Ze zou het werk voor geen goud willen mis-
sen: ‘Al verdienen we niets met dit vrijwil-
ligerswerk, ik ben door al deze ervaringen 
schatrijk geworden.’

Ali Loutfi vierde begin deze maand zijn 70e 
verjaardag in de Reestraat, waar hij nu 
alweer 38 jaar woont. Eerder woonde hij 
onder andere in Lochem, Arnhem-Zuid en 
Presikhaaf, waar hij nog steeds regelmatig  
te vinden is.

De voormalige timmerman in de bouw 
werd ruim 17 jaar geleden door een andere 
vrijwilliger overgehaald om bij het Vin-
centrum te gaan werken. Daar sorteert hij 
nu op dinsdagochtend de binnengekomen 
meubelen, elektra, schilderijen en andere 
goederen. Alles wat bruikbaar is, krijgt een 
prijs toebedeeld. Samen met een collega 
runt hij op dinsdagmiddag vanaf 13.30 uur 
de benedenverdieping

Ali is tevreden over de werkzaamheden die 
hij  voor de kringloopwinkel verricht. Hij is 
nog niet van plan ermee te stoppen.
‘Het is leuk werk om te doen. Je ontmoet 
hier veel mensen. Ik maak een praatje met 
ze, help ze en adviseer ze over de artikelen’

Willie Brugman-Enklaar werd geboren in 
Gendringen, maar woont al sinds haar zes-
de op de Geitenkamp. Eerst op de Tiend-
weg, maar later op de Schuttersbergweg. 

Een zus van haar schoonzus bleef volhar-
den vragen of ze niet bij het Vincentrum 
wilde werken. In 2001 gaf ze uiteindelijk 
aan die vraag toe. Op dinsdagochtend sor-
teert zij nu de kleren en hangt ze op en ‘s 
middags staat ze in de winkel, waar bij haar 
de spulletjes kunnen worden afgerekend.

Ze heeft geen moment spijt gehad van haar 
beslissing. Er heerst onderling een goede 
sfeer en ze maakt leuke dingen mee op 
haar werk. ‘Ooit kocht een klant hier hele 
kleine pannetjes. Dat gaf de aanleiding tot 
een leuk gesprek. Het bleek dat deze dame 
in kwestie de pannetjes wilde gebruiken 
om sambal te maken. ‘O, wat lekker’, zei 
ik, ‘en mijn zoon houdt er ook van.’ Toen 
kwam ze een tijdje later terug om sambal 
af te leveren voor mij’. 

Willie Brugman-Enklaar,
73 jaar

Ali Loutfi
70 jaar

Ellen Buiskool,
 53 jaar

Mientje van Galen,
59 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 vier vrijwilligers behoren tot een groep van ruim 80 vrijwilligers die werken bij het Vincentrum, de kringloopwinkel aan de Rosendaalseweg 758.

‘Vlakbij het bos en geen hoogbouw. Dat is het mooie van de Geitenkamp’
Als je op de Geitenkamp woont en een hond hebt, is de kans groot dat je de naam Erna de Kruyff-van Wallene wel eens gehoord hebt. Als hondengedragsadviseur is ze nu al ruim 
zeven jaar actief in deze wijk en omstreken. Maar wie is deze vrouw eigenlijk, die eind 2008 een woning in de Geitenkamp betrok en sindsdien de wijk in haar hart gesloten heeft? 

Erna van Wallene werd 49 
jaar geleden geboren in het 
Westland, onder de rook 
van Rotterdam. Via Otterlo, 
Velp en Duiven streek ze in 
oktober 2008 op de Geiten-
kamp neer, waar ze een huis 
in de Hertenlaan betrok.

Ze werd als kind keurig op-
gevoed, zoals dat heet. ‘Ik 
hield altijd rekening met 
wat mensen vonden’, zegt ze 
daar nu over. ‘Dat leidde me 
niet noodzakelijkerwijs een 
richting op die ik zelf ook 
wilde.’ 
Erna heeft ruim 14 jaar lang 
in de zorg gewerkt, als be-
geleidster van mensen met 
een licht verstandelijke be-
perking. Eind vorig jaar 
ging ze zich volledig rich-
ten op haar passie: het werk 
als hondengedragsadviseur 
en het coachen van mensen 
waarbij ze haar hond inzet 
als co-coach. 

‘Net als vele kinderen was 
ik als klein meisje helemaal 
weg van paarden. Ik wilde 
daar toen al iets mee doen’, 
vertelt Erna. ‘Toen ik op de 
Geitenkamp kwam wonen, 
zat ik op een keerpunt in 
mijn leven. Nu is het tijd om 
met mijn passie aan de slag 
te gaan, dacht ik toen...’.

Ze was nog bezig met de 
HBO-opleiding Sociaal Pe-
dagogisch Hulpverlener (en 
heeft deze ook afgerond in 
2009), toen ze een steuntje 
in de rug kreeg door het zien 
van De Paardenjongen (The 
Horse Boy), een documen-
taire over het autistisch jon-
getje Rowan Isaacson. 

Rowan bleek moeite te heb-
ben met contact leggen, 
maar dat verbeterde nadat 
hij gecharmeerd bleek te 
zijn van paarden en daar wél 
contact mee kreeg.
Het inspirerende verhaal 
van deze jongen wakkerde 
Erna’s wens om haar passie 
te volgen aan.

Omdat een paard in de gang 
haar niet echt een goed idee 
leek, ging Erna uitzoeken 
of zoiets ook met honden 
mogelijk was. Zo kwam ze 
bij de TopDog-opleiding te-
recht. ‘Baasjes zijn, vanuit 
het perspectief van de hond 
gezien, de TopDog. Zij moe-
ten dus leiderschapskwa-
liteiten hebben. Een goede 
leider is vriendelijk, niet 
agressief en straalt rust uit. 
Dit principe werkt ook in 
de relatie met mensen’, stelt 
Erna.

Erna heeft haar draai wel 
gevonden op de Geiten-
kamp. ‘Ik woon in een rus-
tige straat, vlak bij het bos, 
daar ben ik regelmatig met 
mijn honden. En ik vind de 
wijk prachtig, mede ook om-
dat er geen hoogbouw is op 
de Geitenkamp. De mensen 
zijn prettig: ze zeggen wat ze 
denken, zijn direct.’ 

In 2014 kwam er een nieuw 
keerpunt in haar leven. Ze 
leerde Bennekommer Henk 
de Kruyff kennen. Hij ver-
huisde naar de Geitenkamp 
en sinds vorig jaar zijn ze 
als man en vrouw aan elkaar 
verbonden. Het huwelijk is 
voor Erna geen reden haar 
passie opzij te zetten, eerder 
het tegenovergestelde. ‘Het 
is mijn droom om te kun-
nen wonen en werken op één 
plek. Coachen, lesgeven, 
trainingen en workshops 
organiseren. Zo hoop ik de 
verbinding tussen mensen 
en hun honden te vergroten 
en hiermee het welzijn van 
honden te verbeteren.’
Erna heeft hard gewerkt om 
haar dromen waar te maken.
Maar ze heeft ook nog één 
grote wens. Ze besluit: ‘Ik 
hoop ooit een prachtige va-
kantieplek te creëren waar 
mensen vakantie kunnen 
houden met hun hond(en).’• Erna de Kruyff-van Wallene in de tuin met haar honden



Inspirerende massage op hoog niveau
Hoogte 80 is één van de hoogste punten van de hoofdstad van Gelderland (bijna 80 meter boven NAP) en biedt bij 
helder weer een ongekend fraai uitzicht over Arnhem. Een ideale plek om de ontspanning van een massage te combi-
neren met de inspiratie van het uitzicht, bedacht Evelijn van Bon, eigenaresse van de massagepraktijk Laulea.

Evelijn heeft haar massage-
praktijk in Klarendal, maar 
breidt haar aanbod uit met 
de mogelijkheid om op deze 
opvallende massagelocatie 
een onvergetelijke en inspi-
rerende ervaring te beleven. 
‘De klant verlaat na de be-
handeling als herboren en 
bomvol positieve energie 
de massagebank of Thaise 
mat’, aldus de eigenaresse. 
Van Bon bekwaamde zich 
in twee vormen van mas-
sage: de traditionele Thaise 
massage en de Hawaiiaanse 
Lomi Lomi. 

Thaise massage is al eeu-
wenoud en wordt tot op de 
dag van vandaag gezien als 
een kadootje voor lichaam 
en geest. Energielijnen en 
drukpunten worden gesti-
muleerd en door de strek-
kende yoga houdingen die 
volgen, wordt voor een ver-
soepeling van het lichaam 
gezorgd. 

Lomi Lomi staat bekend om 
de zachte en vloeiende mas-

sage-strokes, helemaal af-
gestemd op het lichaam van 
degene die behandeld wordt. 
Tijdens een Lomi Lomi mas-
sage komt het stofje oxyto-
cine vrij, een hormoon dat 
zorgt voor meer zelfver-
trouwen en een ontspannen 
gevoel (en ook wel bekend 
staat als het ‘knuffel’-hor-
moon).  

Een Lomi Lomi-behande-
ling duurt ongeveer een uur. 
Voor een Thaise massage 
wordt anderhalf uur uitge-
trokken. Van belang is dat 
de cliënt tijdig en uitgerust 
op de afspraak arriveert. 
Evelijn werkt in alle rust en 
trekt graag ruim voldoende 
tijd uit voor elke bezoeker 
afzonderlijk. 

Evelijn heeft al eerder op 
externe locaties gewerkt, 
enkele jaren gelden was 
ze veelvuldig aanwezig bij 
festivals. Ter kennismaking 
hanteert ze een gereduceerd 
tarief. Informatie hierover is 
te vinden op www.laulea.nl. 
Bellen of mailen kan ook: 
06-1441 9465; e-mail: 
info@laulea.nl

Afscheid van een icoon
Met de feestelijkheden rondom 40 jaar De Rommelkist nog vers in het geheugen, maakt Dirk Leenders             
bekend dat hij niet langer bij de speeltuin blijft. In onderstaande brief legt hij uit wat hij gaat doen.

Geitenkamp bedankt !!!!!!!!
Na bijna 20 jaar werkzaam te zijn geweest als activiteiten medewerker van de wijk Geiten-
kamp neem ik nu afscheid. Het is voor mij een onmogelijke taak om iedereen waarmee ik in 
de afgelopen 20 jaar heb gewerkt persoonlijk te bedanken. Via dit artikel in Op De Hoogte 
wil ik daar toch een poging toe doen, en iedereen bedanken voor zijn of haar medewerking. 

Zelf heb ik met veel plezier en enthousiasme gewerkt in deze prachtige wijk. Ik dank jullie 
voor het vertrouwen dat jullie in mij gehad hebben. Mede dank zij de inzet van een ieder en 
vertrouwen van zowel professionals als wijkbewoners/ vrijwilligers hebben wij veel mooie 
dingen tot stand kunnen brengen. 

Ik ga bij het Sportbedrijf Arnhem aan de slag als coördinator sociale evenementen. Een baan 
die mij op het lijf geschreven is. Ik kijk er erg naar uit om in deze functie aan de slag te 
gaan en zo niet alleen in de Geitenkamp, maar ook stadsbreed evenementen te organiseren. 
Evenementen die niet alleen de stad in beweging moeten brengen maar ook een aandeel 
leveren aan de leefbaarheid in de stad. Het spreekt voor zich dat de wijk bij mij als geboren 
en getogen Geitenkamper altijd een speciaal plekje in mijn hart heeft.

Mijn opvolger is inmiddels ook bekend en voor velen van jullie al een vertrouwd gezicht. 
Bram Moorman gaat mijn taken overnemen en ik ben ervan overtuigd dat hij dit met net zo 
veel plezier en enthousiasme als ik zal gaan doen. Nieuwe en frisse ideeën krijgen met Bram 
alle ruimte.

Op woensdag 30 augustus houd ik van 16.00 - 19.00 uur een afscheidsreceptie op 
playground de Rommelkist. U bent daarbij van harte welkom. Bij deze hiervoor de 
uitnodiging. Ik zou het leuk vinden om veel wijkbewoners en professionals dan de 
hand te kunnen schudden.

Op woensdag 27 september wil ik graag afscheid nemen van de kinderen tijdens de 
Hoogte 80 loop. Iedere deelnemer krijgt dan van mij na afloop een leuke attentie. 
Mijn grootste wens is dat ik mijn loopbaan op de Geitenkamp met een record aantal 
deelnemers van 1000 af mag sluiten. Dus kom allemaal mee met de leukste hard-
loop wedstrijd van Nederland: onze eigen Hoogte 80 loop ! Vergeet niet je vriendin-
netjes, vriendjes, neefjes en nichtjes mee te nemen . Informatie volgt direct na de 
zomervakantie via de school en op diverse plekken in de wijk.

Allemaal nogmaals hartelijk dank voor 20 jaar plezier.

Dirk Leenders,
Activiteiten medewerker
Sportbedrijf Arnhem

Wat wilt u tegen Dirk zeggen?

Heeft u leuke anekdotes over Dirk te vertellen? 
Een wijze les die u van hem geleerd heeft? 

Samen een leuke activiteit gedaan?
Of gewoon een leuke herinnering?

Stuur uw verhaal naar
redactie@geitenkampnet.nl

of bel: 06-2473 4823

Vijf jaar Wandelwagensoos
De Wandelwagensoos Arnhem bestaat vijf jaar en dit zal 
natuurlijk gevierd worden! De festiviteiten vinden plaats op 
3 september. Het bestuur is op het moment in volle gang met 
het regelen van activiteiten, stands, en workshops.

De Wandelwagensoos is een ontmoetingsplek voor ouders 
van baby’s en peuters uit Arnhem en omgeving. Op vrijdag-
ochtenden is er soos bij Partou kinderopvang in De Witte 
Vlinder (Kloosterstraat 85A) waar je tussen 9.30 en 11.30 
uur gewoon kunt binnenlopen. Voor €2,50 per volwassene 
kunnen de kinderen lekker spelen en de ouders iets drinken 
en kletsen. Er hangt op deze ochtenden een open en onge-
dwongen sfeer, waardoor het een prettige manier is om erva-
ringen uit te wisselen en nieuwe contacten te leggen.

Om te vieren dat de Wandelwagensoos vijf jaar bestaat is het 
terrein van Scouting St. Christoforus-lichtdraagsters aan de 
Monnikensteeg 4 in Arnhem gehuurd. Hier is iedereen op 
zondag 3 september welkom. De inloop is vanaf  9.30 uur 
en om 10.00 uur zullen de eerste workshops beginnen. Er 
zullen activiteiten zijn voor de kinderen, stands van (loca-
le) ondernemers met producten voor ouder en kind, en ook 
workshops voor de ouders. Bovendien zal er een prijsvraag 
zijn waarmee je een mooi pakket kunt winnen!  
Om 14.00 uur is het feest weer afgelopen.

Wil je op de hoogte blijven van ontwikkelingen rond het pro-
gramma of de Wandelwagensoos in het algemeen? 
Het evenement is te vinden op Facebook en je kunt je opge-
ven voor de maandelijkste nieuwsbrief door een berichtje te 
sturen naar: info@wandelwagensoos.nl

Wat: 5 jaar Wandelwagensoos
Wanneer: zondag 3 september van 9.30-14.00 uur

Waar: Monnikensteeg 4



Nog even op een rijtje...
In deze editie van Op De Hoogte staat geen agenda. 
Veel activiteiten vervallen doordat de vrijwilligers en 
professionals die ze organiseren vakantie hebben.

Wie echter deze editie goed leest, ziet ook dat niet alles stil 
ligt. Behalve de zomeractiviteiten van Sportbedrijf Arnhem 
en Rijnstad, zijn er ook nog andere activiteiten. 
Een klein - en ongetwijfeld niet volledig - overzicht*
(* indien er geen verdere informatie vermeld staat, is deze 
elders in deze krant te vinden)

Vrijdag 28 juli, 13.30 uur: Bingo (MFC De Wetering) € 3,00

Zaterdag 29 juli, 14.00 uur: Bingo (De Beijer). € 3,00

Maandag 31 juli, 13.00-16.00 uur: Themawandeling door de 
wijk (Vitale Verbindingen). Vertrek vanaf de Beijer.

Vrijdag 25 augustus: 10.15-12.15 uur: Schrijfcafé (De 
Beijer) € 4,00

Zaterdag 26 augustus, 14.00 uur: Bingo (De Beijer). € 3,00

Woensdag 30 augustus, 16.00-19.00 uur: Afscheidsreceptie 
Dirk Leenders. (Playground de Rommelkist)

Zondag 3 september, 9.30-14.00 uur: 5 jaar Wandelwagen-
soos (Scoutinggebouw, Monnikensteeg 4)

Dinsdag 5 september, 20.00-22.00 uur: Bewonersoverleg 
(MFC De Wetering)

Vrijdag 8 september, 13.30 uur: Bingo (MFC De Wetering) 
€ 3,00 per plankje.
Vrijdag 8 september 18.00 uur: Oogstfeest (Rommelkist of 
MFC)

Buurtkerk: Samen brunchen met, voor en door wijkbewo-
ners. (MFC De Wetering, vanaf 10.30 uur)
Data: 23 juli, 6 en 20 augustus, 3 en 17 september.

Gezellige ontmoetingsplek voor jong en oud
De zomer staat weer voor de deur. Een goed moment voor Maudie Smith van Scala Koffiesalon om terug te blikken 
op het driejarig bestaan. In die drie jaar is de sfeervolle zaak uitgegroeid tot dé ontmoetingsplek van de wijk.

De scepsis was zeker aanwe-
zig toen Maudie Smith met 
haar koffiesalon begon in 
het pand op de Geitenkamp 
51. Veel van de eerste be-
zoekers vroegen zich hardop 
af hoelang het zou duren 
voordat de zaak weer dicht-
ging. Er waren immers in de 
jaren daarvoor al meerdere 
ondernemers in het pand 
gekomen, en ook weer ver-
trokken. Maudie wist ech-
ter wat ze wilde en liet zich 
niet ontmoedigen. Ze ging 
met tomeloze energie aan 
de slag. Dat loonde zich; al 
snel had de koffiesalon de 
reputatie een betaalbare én 
gezellige plek te zijn. Niet 
in de laatste plaats door het 
opgeruimde karakter van  de 
gastvrouw zelf.

‘Ik bekijk alles van een po-
sitieve kant’, aldus Mau-
die, die voor iedere klant 
een vriendelijk woord klaar 
heeft. ‘Dat maakt de mensen 
uiteindelijk ook vrolijker. Er 
is al ellende genoeg op de 
wereld.’

Die gezelligheid is ook te 
merken op de zaterdag, door 
Maudie omgedoopt tot de 
Indische dag. Op deze dag 
bereidt ze samen met fa-
milieleden op authentieke 
wijze een ayam goreng, een 
nasi putih of een sate bakar 
voor. Deze maaltijden zijn 
inmiddels tot ver buiten de 
Geitenkamp bekend. Zelfs 
toeristen uit het buitenland 
weten de weg naar de koffie-
salon te vinden! ‘Ik heb wel 

eens klanten gehad die in 
Spanje gewezen zijn op het 
bestaan van Scala’, vertelt 
Maudie. ‘Het is allang niet 
meer zo dat mijn gasten al-
leen maar uit deze wijk ko-
men.’

Toch ging het niet allemaal 
van een leien dakje. In het 
tweede jaar moest Maudie 
door persoonlijke omstan-
digheden regelmatig de zaak 
dicht houden. ‘Dat is voor 
een éénmanszaak nooit fijn, 
want je hebt geen inkom-
sten, terwijl de kosten wel 
blijven. Dat heeft mij nog 
wel wat rekenwerk opgele-
verd.’  Maudie knokte zich 
met steun van haar familie 
door de tegenslagen heen. 

Scala is inmiddels uitge-
groeid tot hét ontmoetings-
centrum van de wijk. Veel 
mensen komen langs voor 
een kopje koffie of thee en 
een lekkere lunch. Of, sinds 
ze de benodigde vergunnin-
gen heeft, voor een alcoho-
lisch drankje. Maudie heet 
iedereen even hartelijk wel-
kom in de huiselijke sfeer 
van haar zaak. ‘Mensen ge-
bruiken de plek om met el-
kaar af te spreken. Ook ont-
staan er regelmatignieuwe 
contacten.’

De ruimte wordt ook regel-
matig afgehuurd voor een 
verjaardag, een bedrijfs-
feestje of een High Tea. 
Maar ook voor een vergade-
ring kun je bij Maudie aan-
kloppen.

In de zomer, bij mooi weer, 
kun je lekker op het terras 
zitten. Bij zomerse tempe-
raturen waan je je door de 
zuideuropese uitstraling van 
het terras even op vakantie. 
Ondertussen kun je genieten 
van een heerlijk kopje koffie, 
thee of....frozen cappucino. 
Met deze nieuwste aanwinst 
in het assortiment van Scala 
worden de zomerdagen op 
de Geitenkamp iets om naar 
uit te kijken. 

SWOA zoekt vrijwilligers voor 
Tafelkleedservice
Een warme maaltijd is helaas niet voor iedereen van-
zelfsprekend. Daarom is de Stichting Welzijn Ouderen 
Arnhem begonnen met een Tafelkleedservice. De bedoe-
ling hierbij is dat vrijwilligers aan huis komen om oude-
ren te helpen met de voorbereiding van hun maaltijd. 

‘Het idee voor een tafelkleedservice kwam van thuiszorg-
organisatie Groot Gelre in Elderveld’, vertelt Jan Jacobs, 
projectadviseur bij SWOA, ‘maar thuiszorg staatonder 
druk en medewerkers hebben steeds minder tijd om te 
zorgen dat mensen ook daadwerkelijk hun maaltijd op 
eten.’  Om dit op te vangen is SWOA nu op zoek naar 
vrijwilligers die dit op willen vangen.

De vrijwilligers van SWOA gaan op pad om de tafel te 
dekken, de kant-en-klaar maaltijd voor te bereiden en een 
praatje te maken bij kwetsbare ouderen. Vooraf wordt er 
gekeken welke vrijwilliger bij welke oudere past. Samen 
worden vooraf passende afspraken gemaakt.

Er is begeleiding en ondersteuning van een medewerker 
van SWOA. Hier kun je ook terecht voor ondersteuning, 
advies en overleg. 

Wil je een helpende hand bieden, beschik je over goede 
sociale vaardigheden, ben je meelevend, belangstellend 
en betrouwbaar?
Voel je je geroepen iets te doen voor de kwetsbare me-
demens en ben je daarvoor een aantal uren per week be-
schikbaar?

Neem dan contact op via:
026-3272266 of vrijwilliger@swoa.nl 

De Tafelkleedservice is bedoeld voor kwetsbare inwoners 
uit de wijk Geitenkamp. 

• Maudie Smith heeft zichtbaar nog steeds volop plezier in haar koffiesalon



‘Al tekenend vertel ik mijn verhaal’
De wieg van kunstenares Renneke van der Linden stond in Narowal (Pakistan), waar haar vader een project uit-
voerde. Sinds anderhalf jaar woont ze op de Geitenkamp. In mei won ze de Beeldend Gesproken Kunstprijs 2017, een 
maand later volgde de tweede plaats bij de uitreiking van de Stam Raemdonckprijs. 
Hoog tijd voor een nadere kennismaking met deze geïnspireerde kunstenares. 

Renneke van der Linden 
(1968) volgde de kunstaca-
demie in Arnhem, waar ze 
in 1992 afstudeerde. Twee 
jaar later nam ze als uitvoe-
rend kunstenaar deel aan de 
‘De Stemming’. Voor deze 
tentoonstelling, die gehou-
den werd in het kader van 
75 jaar vrouwenkiesrecht, 
kreeg ze de opdracht een 
schilderijtje van 50x50 cm 
te maken. Omdat ze vond 
dat vrouwen altijd al klein 
gehouden werden, kwam ze 
met een kunstwerk van meer 
dan 2 meter hoog en 1,5 me-
ter breed aanzetten. Wel 
zat daarin een uitneembaar 
kunstwerk verborgen van 
precies 50x50 cm...

In 2003 kwam ze in de 
Saksen Weimar kazerne te 
wonen. Hier kreeg ze een 
enorm atelier tot haar be-
schikking, groter dan ze 
ooit had gehad. De rust die 
ze daardoor voelde, zorgde 
voor veel inspiratie. Dit leid-
de op zijn beurt vervolgens 
tot een verhoging van haar 
produktiviteit. 

In haar werk laat Renneke 
zich vooral inspireren door 
de vele reizen die ze heeft 
gemaakt. ‘Reizen trekt me 
erg, vooral naar subtropi-
sche culturen zoals India en 
Afrika. Daar fotografeer ik 
alles wat ik om me heen zie, 
mensen en hun omgevingen. 

Thuis, in mijn atelier, maak 
ik dan schetsen naar aan-
leiding van die foto’s. Die 
groeien uiteindelijk uit tot  
olieverfschilderijen.’

Renneke’s werk kenmerkt 
zich door haar realistische 
en figuratieve aard. ‘Ik kies 
voor olieverftechniek en 
figuratief omdat ik graag 
zelf begrijp wat ik doe. Al 
tekenend weet ik wat ik wil 
vertellen. Andere mensen 
kunnen mij dan ook begrij-
pen, denk ik dan. Ik vind dat 
prettig, daarom schilder ik 
niet-abstract.’
‘Soms wordt er gezegd dat 
ik de wereld mooier neerzet 
dan hij is. Maar ik probeer 
juist het totaal aan wat er 
te zien is en de warmte die 
ik voel weer te geven. Vaak 
doet het me ook denken aan 
Pakistan, waar ik geboren 
ben. In Kenia werd ik ooit 
enorm geraakt door het 
landschap. Dat geeft mij 
dan het gevoel van vroeger.’

De schilderijen van Renne-
ke vallen op door gedetail-
leerde weergaves van wat 
ze ziet. ‘Als ik een winkeltje 
langs de weg schilder, som 
ik alles op wat daar staat. 
Potjes met olijven, vetta, 
olie. Het vertelt iets over wat 
de mensen aan het doen zijn’

Renneke heeft door haar 
reizen verschillende cultu-
ren gezien. ‘Wat mij bezig 
houdt, is het verschil wat 
er op aarde heerst tussen 
arm en rijk. Ik vind dat heel 
groot. In mijn schilderijen 
besteed ik juist veel aan-
dacht aan de arme kant van 
de samenleving. Ik doe dat 
bewust door mensen niet als 
zielig neer te zetten, maar 
door de schoonheid ervan in 
beeld te brengen. Dat vind 
ik belangrijk.’

En daar is Renneke, getuige 
de twee prijzen die ze bin-
nen een maand binnenhaal-
de, erg goed in geslaagd.

• Renneke van der Linden in haar atelier

Tip 
de 

redactie!
In de wijkkrant proberen wij u zoveel moge-

lijk 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

Eten met Petra & Margreet
Het was al warm, maar nu is het of-
ficieel zomer. Alle reden voor Petra 
en Margreet vaak buiten te zijn. Dat 
betekent: achtertuin, camping en 
terrasjes. De proseccootjes lijken 
niet aan te slepen, maar de beide da-
mes van middelbare leeftijd hebben 
een grens gesteld: niet voor 17.00 u. 
(hier, niet ergens in de wereld). 
Lekker eten willen ze ook, dus nu 
maar eens wat met vis.

Aardappelsalade met tonijn
De ingrediënten voor dit gerecht voor vier 
personen zijn:

• 4 eieren
• 2 blikjes tonijn in olie
• 4 theelepels mayonaise of halvanaise
• 600 gram vastkokende aardappels 
• 1 ui
• 1 rode paprika (kleurt zo lekker)
• snufje zout + peper
• halve theelepel kerrie
• 1 theelepel peterselie

Bereidingswijze

Zet een pan water op, breng het aan de 
kook en kook de eieren 8 minuten. Zet 
ondertussen nog een pan water op, schil 
de aardappels en kook de aardappels in 
16 tot 18 minuten gaar. Snijd de ui en pa-
prika in kleine stukjes. Als de aardappels 
en eieren gekookt zijn, snijd je deze ook 
in stukjes. Doe de paprika, ui en aardap-
pels in een schaal. Voeg ook de tonijn, 
ei, mayonaise, zout, peper, peterselie en 
kerrie toe. Alles even goed mengen en je 
salade is klaar om te serveren. Serveer 
de aardappelsalade met stokbrood en... 
smullen maar.


