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‘Het is tijd voor een nieuwe uitdaging’
Uitspraken als ‘je hebt het IQ van een visstick’ of ‘nee, jij trekt lekker volle zalen’ zullen voor altijd verbonden blijven 
aan Dirk Leenders. Maar dat is natuurlijk niet het enige wat hij in de afgelopen 20 jaar heeft bereikt in de wijk.       
Bij zijn afscheid van de wijk werd uitvoerig stilgestaan bij de hoogtepunten.

Dirk Leenders is 20 jaar ge-
leden begonnen vanuit een 
Melketiersfunctie als assis-
tent beheerder speeltuinen. 
Bij afwezigheid van de re-
guliere beheerders werd hij 
ingezet bij de diverse speel-
tuinen, zoals het Broek, Pre-
sikhaaf en ook de Geiten-
kamp.
Hij deed dit met zijn be-
roemd geworden enthoui-
siasme en werd vervolgens 
beheerder van de speeltuin 
naast De Sperwer, die in die 
tijd nog druk bezocht werd 
door kinderen en hun ou-
ders. Dagelijks was er een 
koffi emoment met een groot 
aantal moeders. Hier werden 
de ideeën geboren die later 
in zijn loopbaan door hem 
verder werden uitgewerkt. 
Na deze periode werd Dirk 
sport- en spel medewerker 
op de Grenspost. Dat deed 
hij met veel plezier. Toch 
kreeg hij op een gegeven 
moment ontslag aangezegd: 
De Melketiersbanen werden 
opgeheven en de functie van 
Dirk verdween. Een vroeg-
tijdig einde van zijn werk-
zaamheden op de Geiten-
kamp lag in het vooruitzicht.

Maar het liep anders. Door 
veel inzet en betrokkenheid 
vanuit de wijk en collega’s 
kreeg Dirk twee dagen voor 
zijn formele ontslag te horen 
dat hij toch mocht blijven: 

hij kreeg de functie van 
activiteitenmedewerker bij 
het sportbedrijf Arnhem, de 
functie waar hij nu, na al die 
jaren afscheid van neemt.
In deze functie heeft Dirk 
Leenders talloze activiteiten 
georganiseerd. Van zeep-
kistenraces, waterdagen en 
schaatsbanen tot de Hoogte 
80-loop en Giro d’Italia. Of 
het nu om een braderie ging, 
het plannen van een gezins-
vakantie, een Spel Zonder 

Grenzen of een Sinterklaas-
feest, steeds was daar weer 
de onvermoeibare  Dirk 
Leenders die met zijn tome-
loze energie en enthousias-
me talloze vrijwilligers wist 
over te halen om samen met 
hem de dingen op te pakken.  
Dirk was daarin de trekker, 
de man die de regie pakte 
en de verbindingen tussen 
bewoners en partijen wist 
te leggen. Maar nooit zon-
der de vrijwilligers die hem 

meehielpen ook in het zon-
netje te zetten voor de mede-
werking die hij kreeg.
Het is dan ook niet ver-
wonderlijk dat juist Dirk 
benoemd is als coördina-
tor wijkevenementen voor 
de stad, een nieuwe functie 
binnen Sportbedrijf, waar 
hij zelf vorm aan mag geven.

met dank aan
Anneke Nijman

lees verder op achterpagina

Op naar de 1000!
Op 27 september wordt voor de 10e keer de Hoogte 
80-loop gehouden, met prestatielopen voor kinderen 
(vanaf 13.30) en de 5 kilometer voor volwassenen (start 
om 19.00). Omdat deze editie ook in het teken staat 
van het afscheid van Dirk Leenders, wil de organisatie 
graag minstens 1000 deelnemers halen! Deelname voor 
de kinderen is gratis. Het inschrijven verloopt via het 
inschrijff ormulier dat door scholen en instellingen in de 
wijk is verspreid en is mogelijk tot en met vrijdag 22 
september.   Wil je meedoen, maar heb je geen inschrijf-
formulier? Dan kun je er ook één ophalen bij:
playground de Rommelkist of MFC De Wetering. 

Ook voor volwassenen!
Inschrijving volwassenen geschiedt via het internet 
(www.sportinarnhem.nl) of via het inschrijformulier 
dat verkrijgbaar is bij playground de Rommelkist. 
De inschrijfkosten bedragen € 4,00 per persoon, te be-
talen bij het ophalen van het startnummer op de dag 
zelf. Inschrijven op de dag zelf is ook mogelijk. Inschrijf-
formulieren kunnen worden ingeleverd of opgestuurd 
worden naar: 
Playground de Rommelkist 
(t.a.v. Michiel de Boer)
Fazantenweg 2a 
6823 KW Arnhem 

Startnummers ophalen kan op de wedstrijddag vanaf 
12.30 uur bij het wedstrijdsecretariaat op Hoogte 80. 
Iedere deelnemer krijgt na de wedstrijd een medaille, 
een sportdrank en een lekkere gezonde snack. 
Voor meer informatie of vragen: 
Dirk Leenders, 06-26114266 
Michiel de Boer, 06-53524949 

Iedere deelnemer moet 10 minuten voor de start van zijn/haar 

categorie klaarstaan bij de start voor de warming-up. De start 

en fi nish is boven op Hoogte 80 bij het uitkijkpunt.

Categorie:
2 t/m 3 jaar
4 t/m 6 jaar
7 t/m 9 jaar
10 tm 12 jaar
volwassenen (13+)

Starttijd:
13.30 u
14.00 u
14.30 u
15.15 u
19.00 u

Afstand:
200 m
500 m
1400 m
1400 m
5000 m



Kunstcafé 55+ in de wijk zal komend jaar  een aantal keren Saksen Weimar als thema heb-
ben. Een spannend en veranderend, maar voor velen onbekend onderdeel van onze wijk, dat 
al wel een lange geschiedenis heeft.

De eerstvolgende keer wordt er gekeken naar de grote groep kunstenaars die al een groot 
aantal jaren wonen en werken in Saksen Weimar. Wie zijn zijn, hoe leven ze, wat maken ze? 
Kunstenares Irene Companjen komt hierover vertellen en zal door middel van foto’s een 
beeld geven van de dagelijkse gang van zaken in Saksen Weimar. Voorafgaand aan haar 
presentatie komt zanger/gitarist Martin Hendriks zijn liedjes ten gehore brengen.
 
Het Kunstcafe 55+ wordt dit jaar op de woensdagen gehouden (was voorheen donderdag). 
De eerstvolgende keer is op woensdag 4 oktober  van 10.30-12.00 in de Beijer. 
De toegang is gratis, wel wordt een bijdrage voor koffi e en thee gevraagd.

Skaters uit de kerk

De skaters verdwijnen uit de 
St. Jozefkerk aan de Roosen-
daalseweg. Dit is een gevolg 
van de beslissing van het 
kerkbestuur om het histori-
sche pand te verkopen. Wie 
de nieuwe eigenaar wordt, is 
nog niet bekend.
Wethouder Elfrink (Sport) 
heeft de skaters toegezegd 
om samen op zoek te gaan 
naar een nieuw onderkomen.

Ine van Burgsteden 
wijkwethouder

Het vertrek van de Chris-
tenUnie uit de gemeentelijke 
coalitie betekende ook het 
einde van het wijkwethou-
derschap van Anja Haga. 
Omdat er geen nieuwe coa-
litiepartner komt, gaat wet-
houder Ine van Burgsteden 
(CDA) tot aan de verkiezin-
gen in maart volgend jaar 
deze functie nu vervullen.

SP Arnhem naar de 
Geitenkamp

SP Arnhem heeft haar par-
tijkantoor verhuisd. De po-
litieke partij die jarenlang 
kantoor hield in Arnhem-
Zuid had, heeft zich per 1 
september gevestigd op de 
Creutzbergstraat 72, het 
voormalige winkelpand 
van Slijterij van Baal. Op 
22 september a.s. wordt het 
pand offi cieel in gebruik ge-
nomen..

Mantelzorg Awards

Ook dit jaar worden de Man-
telzorg Awards uitgereikt 
aan bijzondere mensen die 
een mantelzorger ondersteu-
nen. Mantelzorgers uit de 
gemeente Arnhem kunnen 
tot 8 oktober hun steun no-
mineren via 
www.mantelzorgawards.nl.
Genomineerden kunnen op 
allerlei manieren een man-
telzorger steunen, Het gaat 
hierbij om kleine eenvou-
dige voorbeelden van me-
demenselijkheid, die voor 
mantelzorgers het verschil 
maken.Uit alle genomineer-
den selecteert de jury tien fi -
nalisten die vanaf 17 oktober 
doorgaan naar de stemronde 
van de Mantelzorg Awards.

Nieuwe website sociaal 
wijkteam

Het sociaal wijkteam heeft 
een nieuwe website: 
www.wijkteamsarnhem.nl.
Op deze site is informatie te 
vinden over de bereikbaar-
heid van het wijkteam, de 
contactmogelijkheden en 
waar zij bij kunnen onder-
steunen. De nieuwe website 
is er gekomen omdat op de 
vorige (www.zodoenwe-
hetinarnhem) informatie 
door derden kon worden 
toegevoegd, die moeilijk te 
controleren was. De oude 
website blijft nog even in 
werking, bezoekers worden 
automatisch doorgelinkt 
naar de nieuwe website.

en je
beweegt 
weer! fysiolocus.nl

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

Fysiotherapie 
met een 
positieve draai

Tafeltennis in de wijk?
Erlend Josephy is een bewoner van één van de appartemen-
ten aan de Compagnieplaats. Hij heeft op zijn werk dikwijls 
en met groot plezier tussen de middag tegen collega’s geta-
feltennist. Omdat Erlend na zijn pensioen terug verlangde 
naar die tijd, tafeltennist hij nu in Arnhem-Zuid. Maar nog 
liever wil Erlend in de buurt (Geitenkamp, Monnikenhuizen, 
Saksen Weimar) tafeltennissen.

Hij is daarom op zoek naar belangstellenden die dit met hem 
willen (mede)organiseren. Want daarvoor zijn natuurlijk 
meerdere personen nodig. 
Heeft u interesse om ook wekelijks te gaan tafeltennissen, 
mail dan uw naam, adres, telefoonnummer, leeftijd en voor-
keur (overdag of ’s avonds) naar: 
tafeltennishoogte80@gmail.com 
Iedereen die mailt, krijgt bericht terug.

Mobiel Financieel Café in De Beijer
                      
Op vrijdag 29 september van 14.00-16.30 uur vindt er 
in de Beijer (Willem Beijerstraat 13) een informatiemid-
dag plaats. Tijdens deze middag kunt u als  wijkbewoners 
kennismaken met het (Mobiel) Financieel Café. Daarnaast 
kunt u er ook terecht met uw vragen.

Het (Mobiel) Financieel Café is een laagdrempelige en on-
gedwongen inloop voor inwoners van Arnhem, die vragen 
hebben over onder andere: formulieren, offi ciële brieven en 
hun administratie. De vrijwilligers van het (Mobiel) Finan-
cieel Café kunnen u helpen bij het lezen van brieven, in-
vullen van formulieren, adviseren over het ordenen van de 
administratie en geven fi nanciële tips. Eventueel verwijzen 
ze u, indien nodig,  ook door naar andere dienstverlenende 
organisaties.

Samen een bakkie doen
Een kopje koffi e drink je samen. Rijnstad en SWOA organise-
ren vanaf maandag 25 september een ontmoetingsochtend 
in MFC De Wetering . Ontmoeting, een spelletje  en een kop-
je koffi e staat deze ochtend centraal  en iedereen is welkom

Dus.. kom je een bakkie drinken in het MFC? Elke maan-
dag vanaf 10:00 uur staat er een heerlijke kopje koffi e voor 
u klaar. Bij de aftrap op 25 september wordt ook een gratis 
ontbijt aangeboden. Dus neem je buurvrouw of buurman 
mee en kom gezellig samen een bakkie doen!.

Wat: Samen een bakkie doen (ontmoeting)
Waar: MFC De Wetering, Bonte Wetering 89

Wanneer: maandag van 10.00 uur tot 12.00 uur
Info: Lieke Derksen (SWOA)

 tel 06-39495155

Herfsttheater GEITenBULT 2017
De voorbereiding voor het Herfsttheater GEITenBULT, 
dat dit jaar op 17, 18 en 19 november wordt gehouden, is 
in volle gang. Tien regisseurs, deels uit de wijk en deels af-
gestudeerd of nog in opleiding bij ARTEZ, presenteerden 
hun plannen tijdens de informatiebijeenkomst aan zo’n 30 
belangstellenden, die als speler, zanger, danser, muzikant of 
vrijwilliger aan dit locatietheaterproject gaan meedoen. 

De locaties voor de voorstellingen zijn vastgelegd en de re-
petities gaan beginnen. Maar er kunnen nog meer helpende 
handen bij. Wil je meedoen, of meehelpen? Meld je dan aan 
via www.kunst-op-de-bult/herfsttheater

foto: fotografi enne

Ontwerp nieuw zwembad Valkenhuizen gepresenteerd
Zwembad Valkenhuizen wordt de komende jaren vernieuwd. Tijdens een informatie-
bijeenkomst op 7 september zijn de plannen aan de bewoners gepresenteerd.

Veel wijkbewoners bleken 
geïnteresseerd te zijn in hoe 
het vernieuwde zwembad 
er uit gaat zien. Het nieuwe 
bad is ontworpen door bu-
reau Hooper Architects uit 
Oosterhout (N-Br). Tijdens 
de informatiebijeenkomst 
werden vragen van wijk-
bewoners beantwoord door 
vertegenwoordigers van 
de gemeente, sportbedrijf 
Arnhem en het architecten-

bureau. Op de informatie-
panelen was te zien hoe het 
nieuwe bad aan de voorkant 
tegen het bestaande gebouw 
wordt aangebouwd. Daar-
door krijgt het sportcom-
plex een betere toegang en 
verbetert de uitstraling van 
het geheel. Als de nieuw-
bouw klaar is wordt het 
oude zwembad gesloopt. 
Hierdoor ontstaan er meer 
parkeerplaatsen.

Nieuwbouw van het zwem-
bad lijkt een dure oplossing, 
maar brengt de gemeente 
Arnhem veel voordeel. 
Het huidige zwembad kost 
veel energie. Het nieuwe 
gebouw is energiezuinig en 
levert na enkele jaren een 
forse besparing op.
De bouw start naar ver-
wachting begin 2018. Eind 
2019 moet het nieuwe bad 
gereed zijn.

• Een impressie van de entree van het nieuwe bad



GRATIS PARKEREN OP HET MOOISTE MARKTPLEIN VAN ARNHEM

Natuurlijk
Lekkerder

Smakelijker

De ‘R’ zit weer in de maand

hij is er weer:

Onze KampioensRookworst

De Beijer, Willem Beijerstraat 13
iedere woensdag 13.30-15.30 uur

Bezoek ook de Vitale Inloop
iedere maandag van 13.00-16.00 uur

Scala Gesloten
van 6 t/m 8 oktober en

15 t/m 22 oktober
Dus, helaas....

7 en 21 oktober
Geen Indische Dag

Workshop Omgaan met agressie bij Inloop Vitale Verbindingen
Op maandag 25 september wordt in De Beijer de workshop Omgaan met Agressie gegeven. Vitale Verbindingen biedt 
deze workshop aan in samenwerking met stichting Versterk ‘t Netwerk. 

Steeds vaker wordt de maat-
schappij (en ook de wijk) 
geconfronteerd met de 
‘verwarde’ mens. Vaak is 
dat geen enkel probleem en 
kan er door een beetje aan-
dacht al veel rust geboden 
worden. Soms echter is dat 
niet genoeg. En zeker als er 
(verbaal) agressief gedrag in 
het spel is. Anderen kunnen 
zich dan irriteren aan het 
gedrag van een verward per-
soon en weten daar dan niet 
altijd mee om te gaan.

Om hier meer grip op te 
krijgen, organiseert Vitale 
Verbindingen tijdens de 
maandaginloop vanaf 13.00 

uur een workshop over dit 
thema in samenwerking met 
Versterk  ‘t Netwerk. Het 
doel van deze workshop is 
het creëren van begrip voor 
mensen die storend gedrag 
kunnen vertonen, handvat-
ten meegeven aan aanwe-
zigen om op een assertieve 
manier eigen grenzen te be-
waken en tips geven om de 
ander waar mogelijk bewust 
te maken van het gedrag. Dit 
gebeurt tijdens een interac-
tief gesprek, waarbij tips om 
een situatie onder controle 
te krijgen worden gedeeld 
en oplossingsgerichte ge-
sprekstechnieken worden 
aangehaald.

Versterk ‘t Netwerk is een 
stichting die zich inzet voor 
beter begrip voor mensen 
met psychische klachten. 
Dit doen zij door het geven 
van voorlichtingen over 
verschillende thema’s. Bij 
de stichting werken psy-
chologen, verpleegkundige 
en maatschappelijk werkers 
samen om meer ruimte te 
creëren voor mensen die 
net even iets anders zijn. Zij 
zoeken hierbij veelvuldig 
samenwerking met andere 
organisaties en professio-
nals. 

Meer informatie over deze 
stichting is te vinden op 
www.versterkhetnetweerk.nl

Vitale Verbindingen is al 
enkele jaren actief in de 
wijk. Zij houden zich vooral 
bezig met herstel van men-
sen met een kwetsbaarheid. 
Dit doen zij door het orga-
niseren van laagdrempelige 
activiteiten. Iedere maan-
dag van 13.00 tot 16.00 uur 
houden zij de Vitale Inloop 
Geitenkamp in De Beijer, 
waarbij iedere week een 
wisselend programma wordt 
aangeboden. Op woensdag 
het Computer Café, waar 
mensen met vragen over het 
gebruik van social media 
kunnen binnenlopen.

Wat: Workshop ‘Omgaan met Agressie’
Waar: De Beijer, Willem Beijerstraat 13

Wanneer: maandag 25 september, 13.00-16.00 uur
Info: vitaleverbindingen@gmail.com

‘Vraag het maar aan Bart’
13 september was het vijf jaar geleden dat Bart Houkes werd aangesteld als sociaal raadsman voor de Geitenkamp.
In die vijf jaar heeft hij veel mensen geholpen om fi nanciële problemen op te lossen. En het wordt alleen maar meer....

Bart Houkes (38) lijkt een lastige taak 
te hebben in de wijk. Hij helpt mensen 
die om wat voor reden dan ook fi nan-
ciële problemen hebben. De hulp die 
Bart biedt geldt op velerlei vlak: van 
het helpen bij het krijgen van overzicht 
op fi nanciën (vaak door middel van de 
inzet van een administratiecoach) tot 
het aanvragen van toeslagen, kwijt-
scheldingen en het afspreken van af-
betalingsregelingen. Hij ondersteunt 
als er loonbelsag plaatsvindt en wijst 
mensen op de rechten die ze hebben. 
Dit gaat hem met groot gemak af en hij 
heeft zichtbaar plezier in zijn werk.

Bart vat het kort samen: ‘De bureau-
cratie waar mensen mee te maken krij-
gen is vaak enorm. Veel mensen zien 
door de bomen het bos niet meer. Het 
is dan lastig het overzicht te behouden. 
Zeker als je ook nog weinig inkomen 
hebt. Ik help ze dan wegwijs te worden 
in het enorme woud van regels waar ze 
tegenaan lopen.’

Toen Bart vijf jaar geleden begon, 
werkte hij maar vier uur per week op 
de Geitenkamp. Gestaag groeide het 
aantal uren en inmiddels is dat een vol-
ledige werkweek geworden. Twee keer 
per week, op maandag en donderdag 
is er een spreekuur waarbij hij fi nan-

ciëel advies geeft en vrijdag kun je op 
afspraak langskomen. De overige uren 
besteedt hij aan het regelen van de op 
te lossen zaken.

Veel mensen in de wijk kennen hem in-
middels. ‘In deze wijk zijn de fi nanciële 
problemen groter dan in andere wij-
ken. Er zitten relatief meer mensen op 
een laag bestaansniveau dan elders. 
Dat verklaart ook de toename van het 
aantal uren, er is een dringende be-

hoefte aan in de wijk. De mensen hier 
kennen me ondertussen en weten wat ik 
voor ze kan betekenen. Als iemand pro-
blemen heeft, wordt er al snel gezegd 
‘Vraag het maar aan Bart’’. Ik kan niet 
alle problemen wegwerken, maar wel 
helpen het draaglijk te maken.’

Bart vindt zijn werk verre van ver-
velend. ‘Het is dankbaar werk om te 
doen, mensen gaan vaak opgelucht 
weg. Daar doe ik het voor.’

• Bart Houkes in gesprek op zijn werkkamer in MFC De Wetering

Kort nieuws
Mooi op het gras
Op zaterdag 23 september organiseert KunstopdeBult in 
park Larikshof Mooi op het gras. Van 14.00 uur tot 19.00 
uur is er een divers aanbod van activiteiten voor jong en 
oud. Er is muziek, dans, zang en theater. Ook zal er een vrij-
markt zijn, waar veel aandacht is voor kunst en hobby. Er 
zijn diverse workshops en ondernemers uit de wijk presen-
teren zichzelf. Aan de kinderen is ook gedacht: er zullen 
diverse (oud) Hollandse spelen zijn en Circus op de Bult 
komt met een fraaie voorstelling. En natuurlijk ontbreken de 
hapjes en drankjes niet!

Mooi op het gras is de opvolger van Mooi op het plein en 
wordt mede mogelijk gemaakt door het Bewonersover-
leg. Let op: Bij slecht weer worden de activiteiten ver-
plaatst naar MFC De Wetering. Meer informatie over het             
programma is te vinden op www.kunst-op-de-bult.nl

Repair Café in de Beijer
Op 7 oktober is er in De Beijer van 13.15 uur tot 17.00 
uur weer een Repair Café. Van apparaten met een (klein) 
defect tot kleding die versteld moet worden, het kan die dag 
allemaal. In samenwerking met de ANWB wordt er speci-
ale aandacht besteed aan reparaties van fi etsverlichting. Het 
word immers al weer vroeg donker! Zorg dat je fi ets veilig is 
en kom langs in De Beijer!

Multiculturele markt in MFC

In het kader van 40 jaar De Rommelkist (en omdat MFC De 
Wetering vijf jaar bestaat), wordt er op zondag 15 oktober 
van 13.00 uur tot 17.00 uur een multiculturele markt én een 
rommelmarkt gehouden in MFC De Wetering.
De middag staat vooral in het teken van de ontmoeting: er 
zijn diverse hapjes en drankjes uit de verschillende culturen 
die in onze wijk aanwezig zijn, er is muziek en het Rad van 
Avontuur zorgt voor de nodige ontspanning. Ook zullen er 
diverse kinderactiviteiten zijn. 



Wekelijkse wijkacti viteiten

Het        van uw wijk!

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

Ondernemende vrouwen stellen zich voor op Open dag Bonte Wetering 31
Op zaterdag 28 oktober 
van 14.00 tot 17.00 uur 
worden de deuren van de 
Bonte Wetering 31 wagen-
wijd opengezet. Belangstel-
lenden kunnen dan kennis 
komen maken met de drie 
ondernemers die sinds korte 
tijd in het pand gehuisvest 
zijn: Marie Ebogo Angou-
la (Marie’s Beauty Salon), 
Beppie van Santen (Be-
Well) en Dieneke Heinen 
(Voet In-Zicht). De locatie 

is niet per toeval gekozen: 
van oudsher vindt er al be-
drijvigheid plaats in het als 
woonhuis gecamoufl eerde 
bedrijfspand.

Marie Ebogo Angoula is 
onder meer schooonheids-
specialiste en haarstyliste 
en betrekt met de naar haar 
vernoemde beauty salon het 
voorste gedeelte van de 
hoekwoning aan de Bonte 
Wetering.

Beppie van Santen heeft met 
BeWell, haar praktijk voor 
Traditionele Chinese TuiNa  
massage, Acupunctuur en 
Sportmasage haar intrek 
genomen in het kleinere ge-
deelte van het gebouw. 
Dieneke Heinen tenslotte zit 
met Voet In-Zicht in het ach-
terste gedeelte van het pand, 
waar ze met pedicure behan-
delingen  en voetrefl exmas-
sages haar klanten wil gaan 
bereiken. 

Tijdens de Open Dag zijn 
de werkruimtes van de drie 
ondernemers te bezichtigen. 
Ook geven zij meer infor-
matie over de bezigheden 
die zij in het pand gaan uit-
voeren. Dit alles onder het 
genot van een hapje en een 
drankje.
Ben je nieuwsgierig gewor-
den? Kom dan op zaterdag 
28 oktober tussen 14.00 uur 
en 17.00 uur naar  Bonte 
Wetering 31. Graag tot dan!

Reloved terug in de wijk
Reloved, de fotostudio van Elly Elshof keert na een afwe-
zigheid van ruim een jaar terug in de wijk. De fotografe, 
die vorig jaar de Beijer moest verlaten, heeft nu een nieuw 
onderdak gevonden op de Schuttersbergweg 8. Om haar te-
rugkeer in de wijk te vieren, houdt Elly in haar fotostudio 
een Open Dag. Ben je benieuwd wat ze van haar nieuwe 
studio gemaakt heeft, kom dan gerust een kijkje nemen op 
15 oktober van 15.00 uur tot 17.00 uur. 

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, Riënne Wope-
reis (kwartet wijkgenoten)
Eindredactie en vormgeving: Mark Ormel
Tekstbijdragen: Rob Chevallier, Marije de Jonge, Anneke 
Nijman, Mark Ormel, Petra en Margreet,
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 20 oktober 2017 

(verschijningsdatum 1 november 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

Maandag 
 9.00-11.00 Speelmorgen (Rijnstad). MFC De Wetering 
Voor kleuters van 1 tot 2,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
10.00-12.00 Samen een bakkie koffi e (SWOA/Rijnstad)
MFC De Wetering. Inloop voor wijkbewoners  
Info 06-39495155
10.45-11.45 Tai Chi (Budosport) Opstandingskerk, Roosen-
daalseweg 505
11.30-12.00 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.
Inloop met inhoud
13.00-15.30 Biljarten (SWOA) De Duiventil, Konijnenweg
14.00-15.00 Tai Chi (Budosport) Opstandingskerk, Roosen-
daalseweg 505
16.00-17.00 Voetbal School 7-9 jaar (Sportbedrijf Arnhem). 
Playground de Rommelkist. 
17.00-18.00 Voetbal School 10-12 jaar (Sportbedrijf Arn-
hem). 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
19.00-20.00 Samen Gezond Verder (Sportbedrijf Arnhem) 
MFC De Wetering. 18+. Kosten: € 8,00 per maand

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 € 11,00 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). Grasveld voor 
De Witte Vlinder
15.30-16.30 Tiener Sport, 10-14 jr (Sportbedrijf Arnhem) 
MFC De Wetering. Kosten: € 1,00

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
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
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 Vlinder
13.30-16.00 Computer Café (Vitale Verbindingen). De 
Beijer. 
14.00-16.00 Sportinstuif, 4-12 jaar (Sportbedrijf Arnhem; 
Rijnstad) De Wetering/Playground de Rommelkist. € 1,00. 
14.00-16.00 Kinderclub, 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
18.30-21.30 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  
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
16.00-17.00 Kids Bootcamp, 4-12 jaar (Rijnstad; Sport-
bedrijf Arnhem). 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
9.30-11.30 Wandelwagensoos , moeders met kinderen van 
0-4 jaar, De Witte Vlinder, Kloosterstraat 85a. Kosten €2,50
10.00-14.00 Het Koffi e Kaffee (De Beijer)
13.45-14.45 Circus op de bult, 4-8 jaar. MFC De Wetering. 
Kosten €2,50, met Gelrepas €0,25
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, 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).
14.00-16.00 Sport- en speluitleen, 4-12 jaar (Sportbedrijf-
Arnhem). 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

Contact:
Tel: (ma t/m vr; 9.00-17.00 uur)
026 377 2233     06 1944 6950
www.sportbedrijfarnhem.nl

 eibert.leusink@sportbedrijfarnhem.nl



Donderdag 21 september
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 22 september
10.00-12.00 uur Schrijfcafé (Kunst op de Bult). De Beijer 
Maandelijkse inloop met wisselend thema.

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

17.30-19.30 uur: Eet en/of kook mee in het MFC (Active-
ringsteam). MFC De Wetering. Maaltijd voor wijkbewoners. 
Kosten €3,50; kinderen t/m 12 jr (onder begeleiding)  €2,50. 
Opgeven vóór 21 september via 026-3772020 of aan de ba-
lie van MFC De Wetering.
Meld eventuele allergieën of andere zaken vooraf, dan 
wordt daar rekening mee gehouden.

Zaterdag 23 september
14.00-19.00 uur Mooi Op Het Gras (Kunst Op De Bult)
Park Larikshof. Wijkfeest met o.a. vrijmarkt, workshops, 
muziek, dans en theater. Voor alle wijkbewoners.

Maandag 25 september
13.00-16.00 uur: Omgaan met Agressie (Vitale Verbin-
dingen i.s.m. Versterk Het Netwerk) De Beijer. Workshop, 
waarbij het omgaan met (verbale) agressie centraal staat.
Entree, koffie en thee gratis.

Woensdag 27 september
13.30-20.00 uur: Hoogte 80-loop (Sportbedrijf Arnhem) 
Jaarlijkse prestatieloop, voor jong én oud. Zie voorpagina 
voor verdere informatie en starttijden.

Vrijdag 29 september
14.00-16.30 uur: Mobiel Financieel Café (De Beijer) Willem 
Beijerstraat 13.  Voor wijkbewoners die moeite hebben met 
hun administratie

Zaterdag 30 september
14.00-16.30 uur: Bingo (Vrolijke Bingonootjes). De Beijer. 
Met live muziek. Prijs per boekje € 3,00

Zondag 1 oktober
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

Dinsdag 3 oktober
13.00-14.00 uur: Advies over werk & zinvolle dagbeste-
ding. (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.

Woensdag 4 oktober
10.30-12.00 uur Kunstcafé 55+ (Kunstbedrijf Arnhem)
De Beijer. Thema: Wie zijn de kunstenaars van Saksen Weimar?
14.00-16.00 uur: Dierendag (Sportbedrijf & Rijnstad). Play-
ground de Rommelkist. Dieren aaien, voeren en verzorgen. 
Paardrijden, dierenspelletjes. En ook nog een bezoek van de 
dierenarts! Kosten € 0,40

Donderdag 5 oktober
19.30 uur: Filmavond (KoffieKaffee) De Beijer. Maaltijd 
vooraf mogelijk. Meer info:  hetkoffiekaffee@gmail.com

Vrijdag 6 oktober
14.00-16.00 uur: Bingo (SWOA) MFC De Wetering. Zaal 
open 13.30. Kom gezellig meedoen. Prijs per plankje € 3,00

Zaterdag 7 oktober
13.15-17.00 uur: Repair Café. (KoffieKaffee i.s.m. ANWB) 
De Beijer, Willem Beijerstraat 13. zie voor meer informatie 
het artikel elders in deze krant.

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

 info@sameneten.net

Zondag 8 oktober
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

Zondag 15 oktober
10.30-12.30 uur: Buurtkerk Geitenkamp. MFC De Wete-
ring. Een gezellige buurtkerk voor en door Geitenkampers. 

13.00-17.00 uur Multiculturele markt. (Activeringsteam/
Playground de Rommelkist). Een groot multicultureel feest 
met hapjes en drankjes uit verschillende landen, muziek, 
rad van avontuur en kinderactiviteiten. Naar aanleiding van 
40 jaar Rommelkist en 5 jaar MFC De Wetering.

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

Dinsdag 17 oktober
20.00 +/- 22.30 uur: Bewonersoverleg. MFC De Wetering. 
Openbaar overleg over wijkzaken. Toegankelijk voor alle 
wijkbewoners.
 
Donderdag 19 oktober
19.30 uur: Filmavond (KoffieKaffee) De Beijer. Maaltijd 
vooraf mogelijk. Meer info:  hetkoffiekaffee@gmail.com

Vrijdag 20 oktober
10.00-12.00 uur Schrijfcafé (Kunst op de Bult). De Beijer 
Maandelijkse inloop met wisselend thema.

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

Vrijdag 27 oktober
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 26 oktober 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 28 oktober
14.00-16.30 uur: Bingo in De Beijer (Vrolijke Bingonootjes). 
De Beijer. Met live muziek. Prijs per boekje € 3,00

20.30-24.00 uur: Swingavond (Kunst op de Bult). MFC De 
Wetering. Swingen op  gezellige muziek. Voor iedereen. 
Entree gratis, consumptie tegen een kleine vergoeding.

Zondag 29 oktober
10.30-12.30 uur: Buurtkerk Geitenkamp. MFC De Wete-
ring. Een gezellige buurtkerk voor en door Geitenkampers. 

Agenda en informatie 

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 (2 x), Bonte Wetering 89
• Druckpunt Fysiotherapie, Druckerstraat 16
• Coop, Schuttersbergplein 13
• Sportcentrum Valkenhuizen, Beukenlaan 15

HET WIJK-ABC
Bewonersoverleg Geitenkamp, (Nieuw) Monnikenhui-
zen, 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 :
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.wijkteamsarnhem.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



Jeannette Sanders werd geboren in Gouda 
en groeide op in Brabant. Ze kwam in 1981 
op kamers te wonen, in Den Bosch. Daar 
had ze geen tuin, ze miste de grond. Ze 
verhuisde regelmatig, tot ze twaalf jaar ge-
leden een woning kreeg aan de Zaslaan. 
Met een benedentuin.

De groene vingers heeft ze niet van een 
vreemde: ‘Mijn grootouders van moeders-
kant waren Gelders en echte tuiniers. Net 
als mijn moeder, met groene vingers. We 
woonden aan de rand van het bos en kon-
den in de verte de kerktoren van Stiphout 
zien. Nu heb ik op de Geitenkamp samen 
met Sonja (zie rechts)  een moestuin: De 
Zonnetuin.  We hadden al aardappelen, to-
maten en bietjes en heel veel aardbeien. 
Volgend jaar willen we er ook bloemen bij.’ 

Jeanette loopt graag binnen bij ‘t Hobby-
huis, John’s Dierenwereld, Coop en Reezo.
Ook bij  Scala, Kapsalon Charlotte en De 
Beijer is ze een graag geziene gast.

Op tweejarige leeftijd kwan Sonja Ture-
mere vanuit Indonesië naar Nederland. 
Eerst in Vught, later in Zeeland. Sinds 1993 
woont ze aan de Tiendweg in Arnhem. 

Haar vader had vroeger al een moestuin. 
‘We hadden altijd verse groente.’, herinnert 
Sonja zich. Aan de Tiendweg had een buur-
jongen een moestuin. ‘Mag ik een stukje?’ 
vroeg ze, maar het antwoord was nee, he-
laas. Na een paar jaar belde hij ineens aan 
en vroeg of Sonja nog interesse had. ‘Dat 
wilde ik wel, maar niet alleen.’ Met Jeanette 
(zie links) vormt ze sinds een half jaar een 
goede combi! De twee vrouwen vullen el-
kaar goed aan: ‘Jeanette is meer van het 
bedenken, ik vind het uitvoeren leuk. Ik 
vind alles wel leuk aan de moestuin, het is 
echt een hobby’ 

Sonja is niet veel in de wijk, maar bij de 
Coop, De Beijer en ‘t Hobbyhuis komt ze 
graag. Maar Sonja vindt het heerlijk om 
rondom het huis en de moestuin te zijn.

Jiaxin Ye is geboren in de Dr. Bosstraat, 
waar ze nog steeds woont. Thuis helpt ze 
al van jongs af aan haar vader, die kok is, 
in de moestuin. 

Tijdens het spelen bij De Rommelkist zag 
ze Kim, van Het Groente Gilde, bezig in de 
daar aanwezige moestuin. Ze ging eens kij-
ken en wilde graag meehelpen.
‘Werken in de moestuin vind ik leuk’, zegt 
Jiaxin, ‘het leukste is zaaien en oogsten. 
Het minst leuke onkruid plukken.’
Ze helpt al een tijdje bij de moestuin in 
De Rommelkist. En dat doet ze goed. Ze is 
van groenteleerling naar groentegezel ge-
gaan en sinds een paar maanden is ze zelfs 
groentemeester. Ze is het vaakst op dins-
dag en zaterdag aanwezig om te helpen.

Jiaxin gaat naar De Witte Vlinder en loopt 
regelmatig binnen bij De Sperwer. Verder 
komt ze graag bij de supermarkt en de die-
renwinkel. En natuurlijk bij haar vriendin-
nen in de wijk.

Via Ede, Drenthe, Twente, Ierland, Breda, 
Italië en de Amsterdamseweg Arnhem is 
Liesbeth ruim 18 jaar geleden neergestre-
ken in een woning aan de Dr. Nolenslaan.
Vanaf haar balkon heeft ze uitzicht tot aan 
Duitsland. ‘Een heerlijk vakantiegevoel...’

Sinds een jaar of zes onderhoudt ze sa-
men met vijf moestuinminnende vrienden 
een moestuin. Iedere derde zaterdag van 
de maand proberen ze samen aanwezig te 
zijn. ‘Bij de moestuin kom ik om lekker uit 
te rusten. Je raakt uit je hoofd. Het is heer-
lijk ontspannend en een fijne combinatie 
met het oogsten. Het is fijn om je eigen 
groente en bloemen te kweken.’ Liesbeth 
heeft dan ook groene roots. Ze heeft een 
opleiding gevolgd in de groene sector en 
een grote liefde voor de natuur, die ze ook 
graag wil overbrengen op kinderen. 

Bij Enjoy & Learn komt ze graag, evenals 
bij de Beijer. Ook brengt ze regelmatig een 
bezoek aan vrienden in de wijk.

Liesbeth Langeveld
51 jaar

Jiaxin Ye
8 jaar

Sonja Turemere,
 68 jaar

Jeanette Sanders,
56 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 vrouwen hebben allen groene vingers. Ze vertellen over hun passie voor de moestuin en hoe dit ontstaan is.

Gezinsvakantie Geitenkamp 2017

Van 7 t/m 11 augustus zijn er 12 gezinnen mee geweest met de gezinsvakantie naar 
Renesse. Heerlijk uitwaaien aan zee met de kinderen en samen leuke dingen doen.Van 
schatgraven op het strand tot Glow in the Dark midgetgolf en een dagje naar tropisch 
zwemparadijs Omnium.

Het was net als de voorafgaande jaren weer een groot succes. We willen dan ook alle 
deelnemers en vrijwilligers bedanken voor hun inzet en de gezellige tijd!

Renske Luijmes (Rijnstad) en Dirk Leenders (Sport Bedrijf Arnhem)

Heerlijke maaltijd uit eigen tuin
Op vrijdag 8 september organiseerde Het Groente Gilde en het Activeringsteam een 
oogstfeest in MFC De Wetering. Een heerlijk drie-gangen menu was het gevolg, waarin 
de oogst uit de moestuin bij Playground de Rommelkist verwerkt was.

Oogstfeesten zijn keltisch 
van oorsprong, en maken 
deel uit van de vruchtbaar-
heidsfeesten. Ze worden tra-
ditioneel aan het eind van de 
zomer gehouden. Niet alleen 
is het gros van de oogsten 
dan gebeurd, het is het ook 
het resultaat van maanden 
van zwoegen om vruchtbaar 
land zover te krijgen dat het 
vruchten oplevert. Als dat 
lukt, is dat reden tot feest.

Deze traditie werd ook door 
het Groente Gilde opgepakt.
In de moestuinbakken op 
het terrein van Playground 
de Rommelkist is de hele 
zomer hard gewerkt om de 
groenten goed te laten groei-
en. Het Activeringsteam be-
reidde een maaltijd waarin 
de oogst van de moestuin-
bakken werd verwerkt, met 
als gevolg het eerder genoe-
mende heerlijke drie-gangen 
menu. 

Het begon met een courget-
tesoep, die goed ontvangen 
werd door de ruim 20 aan-
wezigen. Daarna een wor-
tel-kool stoofpotje, waarbij 
een frisse komkommersa-
lade en bietensalade werd 
geserveerd. Ter afsluiting 
was er een yoghurthapje met 
framboos en druifjes. Met 
een god gevulde maag ging 
iedereen weer huiswaarts.

Met het oogstfeest is ook 
een voorlopig einde geko-
men aan de moestuinactivi-
teit op dinsdag en zaterdag.
Wel komt het Groente Gilde 
vanaf oktober nog éénmaal 
per maand  bij elkaar.
Verdere informatie hierover 
volgt op de facebookpagina 
van het Groente Gilde en op 
de agenda pagina van deze 
wijkkrant.



Wie is Bram Moorman?
Tijdens het afscheidsfeest van Dirk Leenders werd Bram 
Moorman (32) officiëel voorgesteld als de man die het 
werk van Dirk gaat overnemen. Voldoende reden om 
eens nader kennis te maken. 

Bram Moorman is niet nieuw in de wijk, hij werkt al sinds 
2008 op de Geitenkamp. Als medewerker van Rijnstad be-
gon hij zijn werkzaamheden in de wijk. Toen zijn baan op-
hield, heeft Dirk hem teruggevraagd. Bram kwam terug, dit 
keer in dienst van Sportbedrijf Arnhem. In al die jaren heeft 
hij veel met Dirk samengewerkt en veel van hem geleerd. 
Het is dan ook niet verbazingwekkend dat hij de werkzaam-
heden van Dirk gaat overnemen.

‘Ik ben natuurlijk een ander persoon dan Dirk. Ik ben rusti-
ger, misschien minder nadrukkelijk aanwezig. Ook het werk 
zelf is veranderd, meer met de tijd meegegaan. De kinderen 
van nu hebben andere interesses dan die van 10 jaar gele-
den. Ik hoop dat ik hieraan een positieve bijdrage kan leve-
ren en met nieuwe, inspirerende ideeën te komen die hierop 
aansluiten.’, aldus Bram Moorman, die overigens behalve 
spelleider van Sportbedrijf Arnhem ook betrokken is bij de 
organisatie van de Vreedzame Wijk.
‘Voor het overige zal er weinig veranderen’, gaat Bram ver-
der, ‘Ik ga me met de volle 100% inzetten voor de wijk en 
probeer in te spelen op de behoeften die er zijn. Om dat te 
bereiken moet je goed luisteren naar de mensen om je heen. 
Niet alleen de professionals, maar vooral de wijkbewoners 
spelen hierin een grote rol.’ 

Bram kijkt niet op tegen de taak die hem te wachten staat. 
Door de jarenlange samenwerking heeft hij al de nodige 
kennis en ervaring opgedaan om zich zeker van zijn zaak 
te voelen. Toch zijn er, behalve de karakterverschillen, nog 
andere verschillen te melden, die zijn taak lastiger lijken te 
maken. Zo woont hij bijvoorbeeld niet in de wijk zelf. Bram 
ziet dat niet als een probleem. ‘Ik heb natuurlijk in de afgelo-
pen 9 jaar al een groot aantal mensen leren kennen, en ben 
veel in de wijk aanwezig, dus ik zal voldoende meekrijgen 
wat er speelt in de wijk.’

Wat het verschil in leeftijd betreft, heeft Dirk nog even het 
laatste woord. Tijdens het afscheidsfeest relativeerde hij de 
jeugdige leeftijd van Bram ‘Hij is net zo oud als ik toen ik 
hier begon. Ik weet zeker dat de sport- en spelactiviteiten 
voor deze wijk bij hem in goede handen zijn en dat hij zich 
met evenveel enthousiasme en inspiratie zal inzetten als ik 
heb gedaan. Hij verdient de kans om dat te laten zien’. 

Wandelwagensoos viert vijfjarig jubileum
Vijf jaar geleden werd de 
Wandelwagensoos opge-
richt; een ontmoetingsplek 
voor en door (jonge) ouders 
en hun kinderen van 0 tot en 
met 4 jaar. Het is een plek 
om even gezellig samen te 
zijn, ervaringen uit te wisse-
len of om er met de kinderen 
af te spreken. Op deze wijze 
raken moeders bewuster en 
geïnformeerder met betrek-
king tot de keuzes die met 
ouderschap en opvoeding te 
maken hebben.

Op dit moment worden de 
bijeenkomsten op vrijdag-
ochtend in de Witte Vlinder 
aan de Kloosterstraat gehou-
den en zomers zijn er buiten-
activiteiten. Je betaalt 2,50 
euro voor een soosochtend 
en krijgt daarvoor koffie en 
thee, sap voor de kleintjes 
met een koekje. Ook worden 
er regelmatig activiteiten 
gehouden, zowel binnen als 
buiten de wijk. Dat kan van 
alles zijn: muziek op schoot, 
iemand die komt vertellen 
over bekkenfysio of een 
workshop over waar je aan 
moet denken wanneer je een 
jong kind hebt en een hond 
wilt aanschaffen.

Op zondag 3 september 
heeft de Wandelwagensoos 
haar vijfjarig jubileum ge-
vierd met een groot feest 
voor alle jonge ouders uit 
Arnhem en omgeving. Het 
werd gehouden in het scou-
tinggebouw aan de Mon-
nikensteeg. Er waren veel 
activiteiten voor kinderen 
en ouders. Kinderen konden 
een blote-voetenpad lopen, 
bellen blazen, zich laten 
schminken, broodjes bak-
ken en stenen verven.

Er waren leuke workshops: 
Dans met mij, peuteryoga, 
babygebaren en nog veel 
meer. Marije de Jonge, één 
van de drijvende krachten 
achter de Wandelwagen-
soos, was enthousiast: ‘Het 
was heerlijk weer - we kon-

den naar buiten - en de sfeer 
zat er goed in. We verwacht-
ten dat er vooral veelal be-
kende van de Wandelwagen-
soos zouden komen. Het was 
extra leuk dat om te zien dat 
er juist veel nieuwe bezoe-
kers op ons feest kwamen.’

Kinderclub
Het is weer zover; de zo-
mer is voorbij, de scholen 
zijn weer begonnen dus is 
het ook weer tijd voor de 
Kinderclub!
Vanaf 4 oktober zijn alle 
kinderen weer welkom op 
MFC de Wetering tussen 
14.00 en 16.00 uur.

Voor € 1,- per kind zijn er elke woensdag middag (m.u.v. 
schoolvakanties) leuke en leerzame activiteiten te doen.
Wilt u als ouder meehelpen of vindt u het leuk om eens 
te komen kijken, dan bent u natuurlijk van harte welkom!
 

Wat: De Wandelwagensoos
Waar: De Witte Vlinder, Kloosterstraat 85a
Wanneer: vrijdag van 9.30 uur tot 11.30 uur

Voor wie: moeders met kinderen van 0-4 jaar
Kosten: €2,50; Info: www.wandelwagensoos.nl

Kijk ook eens op Facebook!

Sprookjesfestival
Maandag 16 oktober

Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar
Kosten: € 2,- 

Verzamelen bij MFC De Wetering
tijd volgt bij opgave

Opgeven is verplicht, 
dit kan bij Playground de Rommelkist t/m 12 oktober. 

Vol is vol

Speluitleen speciaal
Woensdag 18 oktober

Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar
Van 13.30-15.30

MFC De Wetering
gratis

Technica 10
Vrijdag 20 oktober

Voor kinderen van 8 t/m 12 jaar
Kosten: € 1,50

verzamelen bij MFC De Wetering
tijd volgt bij opgave

Opgeven is verplicht, 
dit kan bij Playground de Rommelkist t/m 18 oktober. 

Vol is vol

Halloween

Zaterdag 28 oktober
Voor alle leeftijden

Halloweentocht gratis
Loopkaart Activiteiten: € 2,- 
Verzamelen bij J.C. De Sperwer

tijd volgt bij opgave

Opgeven is verplicht, 
dit kan bij Playground de Rommelkist, JC De Sperwer en 

MFC De Wetering.

Herfstactiviteiten
In de herfstvakantie hoeven de kinderen zich 
niet te vervelen. Ook dit jaar organiseren 
Rijnstad en Sportbedrijf Arnhem weer een 

aantal leuke activiteiten voor de jeugd. 

En ook nog ééntje voor de oudere kinderen...

Wegwijs worden in de digitale wereld in De Sperwer
Op 5 juli is er in Jongeren-
centrum De Sperwer een 
voorlichting gehouden over 
internet gebruik, social me-
dia en gamen. Gastspreker 
van de avond was Roderick 
Kemper (ThuisInLeren).

Het digitale tijdperk kent 
veel en snelle veranderin-
gen. Voor moeders van jon-
ge kinderen is dat niet altijd 
bij te houden. De voorlich-
ting kwam als geroepen. De 
moeders hadden een leer-
zame avond, waarbij het niet 
ging om wat fout is, maar 
juist om van elkaar te leren 
en ideeën uit te wisselen.  

Kemper gaf aanvullend 
zijn ideeën en tips over wat 
handig en slim is. Het werd 
hierdoor een dynamische en 
inspirerende voorlichting.

Roderick heeft hart voor on-
derwijs en mensen. ‘Het is 
voor mij erg waardevol om 
kinderen, leerkrachten en 
ouders te begeleiden en te 
inspireren. Met mijn bedrijf 
ThuisInLeren ondersteun ik 
scholen en ouders met het 

vormgeven van het onder-
wijs. Ik vind het belangrijk 
dat kinderen worden voor-
bereid op de huidige en 
toekomstige maatschappij 
waarin 21e -eeuwse vaar-
digheden een belangrijke 
rol spelen’, aldus Roderick. 
Hij vervolgt: ‘Bij 21e-eeuw-
se vaardigheden moet je 
denken aan mediawijsheid, 
informatievaardigheden, 
gepersonaliseerd onderwijs 
en oudercommunicatie.’ 

Meer weten over 21e-eeuwse vaardigheden?
Roderick Kemper (ThuisInLeren)

Tel: 06-24645708
  roderick@thuisinleren.nl• Roderick Kemper



FIETSSUCCES
Rijwielhandel

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

Openingstijden:

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

• Anneke Nijman

• Bram Moorman • Een laatste knuffel voor de kinderen....

• Jan Lareman

• Het Activeringsteam zingt een voor Dirk geschreven lied

• Rob Klingen en Carla 
Butzelaar

Met dank aan de Feest-
comissie Dirk Leenders 
voor foto’s en materialen

• Oude bekenden halen herinneringen op

• Hennie Spijker

Eten met Petra & Margreet
Poeh, dat was me het zomertje wel voor de beide 
dames. Constant de waaier bij de hand of voor de 
ventilator zitten. Inderdaad, ze zijn allebei in de 
overgang. Dat betekende ook vaak cafés en res-
taurants opzoeken met airco. En de nodige flesjes 
prosecco.

Daarbij is wat te knabbelen wel zo lekker. Daarom: 
rode bieten chips. Huh, hoor ik u zeggen, ja, klopt, 
chips uit de oven van kroten. En nee, het geld was 
niet op.

Rode bieten chips

Verwarm de gas- of elektrische oven voor op 175 °C. 
Schil de bieten en schaaf ze in dunne plakjes met 
de keukenmachine of met een kaasschaaf. Leg de 
helft van de plakjes in een enkele laag op keuken-
papier, bestrooi met wat zout en laat 15 minuten 
liggen, zodat het vocht eruit loopt.

Verdeel de bietjes over een plaat bekleed met bak-
papier en bak ze in circa 12 minuten krokant. Keer 
ze wel effe halverwege. Neem de chips uit de oven 
en leg ze op een schaal. Serveer de chips direct, 
want ze blijven maar een uurtje krokant. 

Proost en eet smakelijk.

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

Waar kan ik terecht als ik hulp nodig heb?

Lees het op
www.geitenkampnet.nl

Weerzien van oude bekenden bij afscheid Dirk Leenders
vervolg van de voorpagina

Het afscheidssfeest 
van Dirk is niet onop-
gemerkt gebleven. Tal-
loze wijkgenoten, jong 
en oud, professionals en 
(oud)ondernemers kwa-
men naar het MFC om 
Dirk Leenders succes te 
wensen met zijn nieuwe 
functie. Op deze pagina 
een kleine fotoimpressie 

van de festiviteiten.


