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De Vlindertuin geeft ruimte aan de wijk
De Vlindertuin wordt de komende twee jaar niet verkocht. Op verzoek van het Bewonersoverleg Geitenkamp e.o. 
heeft het wijkteam Leefomgeving het college van B&W daarom gevraagd. 

De fusie van de De Witte 
School en De Vlindertuin le-
verde de wijk een leegstaand 
pand op. Een kans, zo rede-
neerde het bewonersoverleg 
eerder dit jaar. Een kans 
om een plek in de wijk te 
creëren waar wijkbewoners 
elkaar zouden kunnen ont-
moeten. Maar ook om crea-
tieve wijkgenoten een (werk)
plek te geven voor hun acti-
viteiten. Om dat te bereiken 
moest er wel het één en an-
der gebeuren: de gemeente,
eigenaar van het gebouw, 
moest akkoord gaan met het 
idee én er moest een huurder 
gevonden worden die hier-
aan wilde meewerken. 

Het eerste werd bereikt door 
het wijkteam leefomgeving. 
En een huurder werd gevon-
den in Stichting Atelierbe-
heer SLAK.

Sinds 1 oktober 2017 heeft 
SLAK de voormalige basis-
school De Vlindertuin aan 
de Sperwerstraat in beheer.
SLAK heeft ervaring met 
het beheer en verhuur van 
werkruimtes voor kunste-
naars en creatievelingen (zie 
kader hiernaast). 

Ook in De Vlindertuin zal 
de stichting verschillende 
ruimtes aan kunstenaars, 
ontwerpers, restaurateurs 
en andere creatieve makers 
verhuren. Naast haar kern-
taak richt SLAK zich met 
groeiende mate op haar 
economische en maatschap-
pelijke rol in wijken. Daar-
om wordt specifi ek aan de 
(toekomstige) huurders van 
De Vlindertuin gevraagd 
om een culturele functie te 
combineren met een sociale 
functie voor de wijk. 

De Vlindertuin zal met 
name gebruikt worden door 
creatieve makers die leerer-
varingsplekken voor men-
sen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt bieden. Daar-
naast zullen er verschillende 
cursussen worden aangebo-
den. Ook is het de bedoeling 
dat de voormalige school 
een ontmoetingsplek voor 
de buurt krijgt en dat de bui-
tenruimte groen(er) wordt. 
Peuterspeelzaal De Blok-
kendoos zal tevens tijdelijk 
gebruik blijven maken van 
De Vlindertuin. 

De Vlindertuin heeft SLAK 
in beheer gekregen dank-
zij medewerking van de 
gemeente Arnhem. De ge-
meente heeft besloten het 
voormalige schoolgebouw 
voorlopig niet te verkopen. 
Hierdoor krijgt SLAK de 

ruimte om het gebouw ver-
der te ontwikkelen.  Be-
langrijk in dit verhaal is het 
feit dat de kosten (beheer, 
onderhoud) komende twee 
jaar wel opgebracht moeten 
worden.
Binnen dit project wordt 
door verschillende partij-
en samengewerkt: SLAK, 
bewoners van de wijken 
Geitenkamp en Monni-
kenhuizen, team leefomge-
ving Noord-Oost Arnhem, 
de Leefbaarheidsalliantie, 
vastgoedafdeling gemeente 
Arnhem en het opbouwwerk 
Rijnstad. Samen gaan zij de 
uitdaging aan te zorgen dat 
De Vlindertuin van de wijk 
blijft.

Heeft u vragen met betrek-
king tot De Vlindertuin? 
Stuur dan een mailtje naar 
algemeen@slak.nl.

Wie of wat is SLAK?
Stichting Atelierbeheer 
SLAK beheert en verhuurt 
werk- en woonruimten 
voor kunstenaars en cul-
turele organisaties in de 
provincie Gelderland.

Er zijn meer dan 1000 
kunstenaars die werken 
en/of wonen in de panden van SLAK. Daarnaast zijn er 
vele creatieve bedrijven, theatergroepen, festivalorga-
nisaties, galeries en dergelijke die door SLAK worden 
gehuisvest. SLAK verzorgt zodoende een groot ge-
deelte van de huisvesting van de creatieve en culturele 
sector in de provincie Gelderland.

SLAK wordt structureel ondersteund door de ge-
meenten Arnhem, Nijmegen en Apeldoorn. Naast sa-
menwerking met diverse gemeenten werkt SLAK ook 
veelvuldig samen met woningbouwcorporaties en pro-
jectontwikkelaars.
Stichting Atelierbeheer SLAK is de grootste Atelier-
organisatie van Nederland en heeft circa 10 mensen 
in dienst. In samenwerking met commerciële partijen 
en corporaties is SLAK betrokken bij verschillende ge-
bieds- en projectontwikkelingsplannen in Gelderland.

In de wijken Geitenkamp, (Nieuw-)Monnikenhuizen, 
Arnhemse Allee en Saksen Weimar beheert SLAK on-
der andere de voormalige school aan de Ds. Bechtlaan, 
de atelierwoningen in de torentjes van de Geitenkamp, 
verschillende kleine woningen aan de Druckerstraat, 
een tussenwoning aan de Tiendweg en benedenwonin-
gen aan de Dr. Schaepmanlaan. 
Daarnaast wijst SLAK de atelierwoningen toe die zich 
bevinden in de Saksen Weimar Kazerne. Deze atelier-
woningen zijn in beheer bij Vivare. 

Wijkkrant voor Geitenkamp, (Nieuw-)Monnikenhuizen, Arnhemse Allee en Saksen-Weimar
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Tip de 
redactie!

In de wijkkrant proberen wij u zoveel mogelijk op de 
hoogte te houden van alles wat er in de wijk gebeurt. 

Dat gaat niet vanzelf, daar hebben wij uw hulp bij nodig!

Gebeurt er iets in uw omgeving waarvan u denkt 
‘dat is leuk voor de wijkkrant!’

of kent u een iemand met een bijzonder verhaal? 

Wilt u iets organiseren of heeft u 
een bijzondere ervaring met een leuke activiteit?

Laat het weten via
redactie@geitenkampnet.nl

of bel 06 2473 4823



Herfsttheater GEITenBULT beleeft tweede editie
Op 17, 18 en 19 november speelt het herfsttheater GEITenBULT voor het tweede 
jaar een tiental voorstellingen. De start is vanaf MFC De Wetering.

Er zijn twee routes met elk 
vijf voorstellingen, die op 
verschillende locaties in de 
wijk worden gegeven. De 
totale tijd is ongeveer twee 
uur. Na de voorstellingen is 
er een Meet en Greet in het 
MFC onder het genot van 
een drankje en een hapje.
Kaartje kost € 8,00 en voor 
Gelrepashouders €2,50 
(Hiervoor geldt 1 kaartje 
per pas per dag).

Voor bezoekers die slecht 
ter been zijn is er de mo-
gelijkheid om de route met 
een auto te bezoeken. 
Zij kunnen zich opgeven 
t/m woensdag 15 novem-
ber via de site bij het be-
stellen van de kaartjes of 
bellen op het nummer van 
de winkelbus 06-16994057.

Voor de routes en locaties: 
wwww.kunstopdebult.nl/
herfsttheater

en je
beweegt 
weer! fysiolocus.nl

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

Fysiotherapie 
met een 
positieve draai

Veilig Verkeer in Saksen Weimar
Woensdagavond 5 september werd er in MFC De Wetering voor bewoners van Saksen 
Weimar een voorlichtingsbijeenkomst gehouden. Het doel hiervan was om oplossingen 
aan te dragen voor de soms onveilige verkeerssituatie aldaar.

De bijeenkomst was georganiseerd door John Wijnbergen van het Wijkteam Leefomgeving 
van de gemeente Arnhem in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland. Door middel 
van powerpointpresentaties en een fi lmpje werden mogelijkheden om de verkeersveiligheid 
in de wijk verkeersveiliger te vergroten getoond en toegelicht. Na afl oop van de presentatie 
werden de aanwezige bewoners uitgenodigd om aan een werkgroep deel te nemen en met 
suggesties en plannen te komen.

DrieGasthuizenGroep heeft succes met brasserie
Begin 2017 opende horecaondernemer Jeroen Hermsen de deuren van brasserie De 
Burcht in woonzorgcentrum De Drie Gasthuizen. Het blijkt een succes. De brasserie 
aan de Rosendaalseweg 485 trekt veel bezoekers. Naast bewoners van het woonzorg-
centrum weten ook buurtbewoners brasserie De Burcht inmiddels te vinden. De sa-
menwerking wordt dan ook met vier jaar verlengd. 

Sinds 2 januari 2017 wordt het restaurantgedeelte van woonzorgcentrum Drie Gasthuizen 
uitbesteed aan een horecaondernemer. ‘We werken nu bijna een jaar met Fresh Hospitality 
samen en de bezoekersaantallen nemen toe. Net als de cateringaanvragen’ aldus Maikel 
Stolte, hospitalitymanager. ‘Niet alleen bewoners van het woonzorgcentrum eten graag in 
brasserie De Burcht, we zien ook steeds meer mensen uit de wijk en regio’, vult woonzorg-
manager André Harinck aan. ‘Iedereen is enthousiast, we zijn erg blij dat de samenwerking 
zo goed verloopt’.

Brasserie De Burcht is dagelijks vanaf 11.00 uur geopend. Bezoekers kunnen er terecht voor 
een lekkere lunch, borrel of diner. Volgens Maikel Stolte is het concept uniek: ‘Elders in 
Arnhem en omstreken vind je dit niet, een horecarestaurant in een woonzorgcentrum. 
Brasserie De Burcht is een regulier restaurant, net als in het centrum. Maar hier zijn vol-
doende parkeerplaatsen aanwezig, waar je gratis kunt parkeren. Er is zelfs een oplaadpunt 
voor elektrische auto’s’. 

Brasserie De Burcht heeft een eigen ingang en ligt op loopafstand van de parken Angeren-
stein en Klarenbeek. De brasserie is tevens een ideale plek voor een zakenlunch. ‘Brasserie 
De Burcht ligt dicht bij de snelweg en is goed bereikbaar’, legt Stolte uit.
Gezien de groeiende bezoekersaantallen valt het concept in de smaak. ‘We zijn nu bijna een 
jaar verder en het concept lijkt succesvol’, aldus André Harinck. ‘De komende vier jaar zien 
er veelbelovend uit.’

‘1000 fonteinen’ valt in de prijzen
Op dinsdag 24 oktober vond voor de tweede maal de uitreiking plaats van de Jeugd 
Cultuur Award. Het Geitenkampse initiatief 1000 fonteinen behaalde de derde prijs.

In samenwerking met Kunstbedrijf Arnhem werd eind vorig jaar het 1000 fonteinen-project 
gelanceerd. Aanleiding hiervoor was de rioolvervanging in de wijk. Om het nodige met 
het aangename te combineren werden wijkbewoners gevraagd om mee te denken over de 
herinrichting van de wijk. Daarbij werden ook de kinderen van de scholen betrokken. Dit 
resulteerde in het 1000 fonteinen-project. 
De Jeugdcultuuraward is bedoeld om vernieuwende initiatieven omtrent deelname van kin-
deren en jongeren aan culturele projecten te vergroten. Aan de derde prijs is een bedrag van  
€250,00 verbonden. 

Reloved terug op de Geitenkamp
Met een feestelijke opening op zondag 15 oktober vierde fotografe Elly Elshof haar 
terugkeer in de wijk. Schuttersbergweg 8 is het nieuwe adres van haar fotostudio. 

Met een bushalte pal voor 
de deur heeft Elly een mooie 
plek gevonden voor haar be-
roep. Maar ook het pand zelf 
leent zich uitstekend voor 
de werkzaamheden van de 
fotografe. Fraai ingedeeld 
én ingericht, met een ont-
vangstruimte, een kantoor 
én een afsluitbare ruimte 
waar de professionele foto’s 
kunnen worden. 

Elly doet aan gelegenheids-
fotografi e, zo staat op het 
raam van haar studio te le-
zen. Hiermee wordt bedoeld 
dat ze voor iedere gelegen-
heid inzetbaar is. Of het nu 
gaat om trouwreportages of 
om kinderpartijtjes, het vast-
leggen van de zwangerschap 
of een vrijgezellenfeest, Elly 
kan voor elk van deze gele-
genheden gevraagd worden. 

Maar Reloved biedt meer. 
Kinderen kunnen zich uitle-
ven bij Reloved en zich daar 
een model voelen, inclusief 
verkleedpartijen. En als je 
lekker uit de ban wilt sprin-
gen, kun je met een pruik op 
jezelf even heel iemand an-
ders wanen.

Ook voor zakelijke fotogra-
fi e kun je bij Reloved terecht. 
Beginnende ondernemers 
die hun producten willen 
slijten, vinden in Elly een 
professionele fotografe die 
oog heeft voor de sfeer die 
de ondernemer in gedachten 
heeft. Ze let er op dat de deze 
producten op aantrekkelijke 
wijze worden vastgelegd.

Reloved is van woensdag t/m 
zaterdag geopend van 10.00 
uur tot 17.00 uur. Op dins-
dag kun je er op afspraak te-
recht. Hiervoor kun je bellen 
naar 06-2099 0018.

Meer weten over Reloved? 
Loop dan eens binnen of 
surf naar: 
www.reloved.nl

Foto: Zefanja Hoogers



Adverteren 
in 

Op De Hoogte? 

Mail naar: 
advertenties@

geitenkampnet.nl

Toonhoogte 80 verplaatst
Het Geitenkamps zangkoor Toonhoogte 80 - voortgekomen 
uit het theaterproject Kamp en Geit - bestaat al enige tijd. Zij 
treden regelmatig op bij festiviteiten in de wijk. 
Tweewekelijks houden zij hun koorrepetities in De Beijer 
(Willem Beijerstraat 13). Eerder deden zij dat op zaterdag-
ochtend. Met ingang van 23 oktober is dit verplaatst naar 
de maandagavond. De bijeenkomst begint om 19.45 uur en 
eindigt rond 21.45 uur. 

Iedereen die mee wil doen 
is welkom, het koor is met 
name op zoek naar mannen 
om het geheel meer in even-
wicht te brengen. Deelname 
kost  €4,00 per keer. Hier-
van wordt de huur betaald 
en krijg je koffi e of thee in 
de pauze. 

Meer weten? Bel met H. Muller, tel. 06 4535 9133
of kijk op de website: www.kunstopdebult.nl

Bedrijvigheid op Bonte Wetering 31
In de vorige editie werd er al even melding gemaakt van de drie zelfstandige ondernemers die samen het bedrijfspand 
op de Bonte Wetering 31 gehuurd hebben. Nu ze op zaterdag 28 oktober hun open dag gehad hebben, is het tijd om 
Dieneke, Marie en Beppie wat meer te laten vertellen over hun activiteiten in dit pand.

Dieneke Heine zit met haar 
praktijk Voet-In-Zicht al 
ruim 10 jaar in de wijk. Eer-
der had ze haar praktijk op 
een bovenverdieping. Met 
de verhuizing naar de Bonte 
Wetering heeft ze beide voe-
ten weer op de begane grond. 
Dineke licht toe waarom ze 
voeten zo belangrijk vindt: 
‘Onze voeten krijgen zelden 
de aandacht die ze verdie-
nen, terwijl ze ons de hele 
dag overal naar toe dragen. 
Pas als ze pijn gaan doen 
moet je wel in actie komen. 
In onze voeten weerspiegelt 
zich het hele lichaam. Door 
de voeten te  masseren sti-
muleer je de doorbloeding, 
de werking van de zenuwen  
en het zelfgenezend vermo-
gen  van het lichaam.  Dit 
leidt  tot een betere gezond-
heid  en vitaliteit.’  
In haar praktijkruimte biedt 
Dieneke de volgende behan-
delingen aan: voetrefl ex-
massage (‘Dat is het masse-
ren van de drukpunten op de 
voeten om de energie in  het 
lichaam weer te laten stro-
men), pedicure (‘normaal 
gesproken pijnloos en ont-
spannen’) en een combinatie 
van een halfuur pedicure en 
een halfuur ontspannende 
voetmassage. Voor vragen 
of het maken van een af-
spraak kunt u bellen, tel. 
06-4145 1437 of mailen naar 
info@voetinzicht.nl

Beppie van Santen heeft 
haar praktijk traditionele 
Chinese TuiNa massage, 
Acupunctuur en Sport-
massage de naam Be Well 
meegegeven. ‘Het drukt uit 
waar ik voor sta: jezelf goed 
voelen. Je voelt je goed als 
lichaam en hoofd in balans 
zijn. In het dagelijkse leven 
zijn er veel zaken die de 
gezondheid beἴnvloeden. 
Drukte op het werk bijvoor-
beeld, te weinig beweging, 
weinig rust en weinig slaap. 
Het lichaam gaat uiteinde-
lijk protesteren en dat uit 
zich in bijvoorbeeld hoofd-
pijn, vastzittende spieren en 
gewrichten,  pijn in nek, rug 
en schouders, vermoeidheid 
en stress of sportblessures’, 
legt Beppie uit. 
Ze vervolgt: ‘Als je last hebt 
van één  van bovenstaande 
klachten, dan is massage 
een natuurlijke en gezonde 
manier om je gezondheid 
te verbeteren, zonder bij-
werkingen. Ik bied diverse 
massagebehandeling aan, 
die gebaseerd zijn op de 
eeuwenoude Chinese Ge-
neeskunde en Meridiaan-
leer. Eventueel kunnen ze 
ondersteund worden door 
acupunctuur en andere be-
handelingstechnieken.’

Een afspraak maken bij 
BeWell kan via 
info@beppiebewell.nl. 

Marie Ebogo Angoula richt 
zich met Marie’s Beauty Sa-
lon vooral op haar, gezichts- 
en lichaamsbehandelingen. 
In de schoonheidssalon is 
het mogelijk om verschil-
lende behandelingen te laten 
doen . ‘Ik gebruik natuur-
lijke producten die afkom-
stig zijn uit de Amazone. Als 
Braziliaanse schoonheids-
specialiste gebruik ik beauty 
technieken  gecombineerd 
met hoge beauty technologie 
die afkomstig zijn uit Brazi-
lië, zoals bv keratinebehan-
delingen voor het haar, ex-
tensions, brazilliaanse billift 
zonder injectie, intensieve 
gezichtsbehandelingen ge-
combineerd met dermapen 
micro needling, Brazilian 
wax etc.’, vertelt Marie. Het 
zal niet iedereen even her-
kenbaar in de oren klinken. 

Meer informatie en uitleg 
is te vinden op haar website 
www.mariesbeautysalon.nl. 
Hier kunt u ook terecht voor 
het maken van een afspraak.

Wij wensen de drie dames 
veel succes met hun respec-
tievelijke ondernemingen.

• Dieneke Heine en Beppie van Santen

• Marie Ebogo Angoula

GRATIS PARKEREN OP HET MOOISTE MARKTPLEIN VAN ARNHEM

Natuurlijk
Lekkerder

Smakelijker

ONZE KAMPIOENSROOKWORST
IS WEER VAN GOUD

DAAROM: 
NU 2E WORST HALVE PRIJS!

(oproep)

Woningruil Geitenkamp e.o. 
Ik : 

Eengezinswoning, kale huur €545,- 
Schaepmanlaan, hoekhuis, tuin ca 90 m2, eigen oprit. 
Twee slaapkamers (waarvan één erg klein). Op het zui-

den, vrij uitzicht groene vallei. Mogelijkheid tot koop.

Jij 

Eengezinswoning, kale huur max. €635 
Geitenkamp/Monnikensteeg, tuin 

Mail mij op 
geitenkampwoningruil@outlook.com

Praten over bibliotheekvoorziening
Tegenwoordig zijn er veel verschillende bibliotheekvormen 
bv. boekenruil, op verschillende plekken boekenkasten of 
afhaallocaties in wijken. Dat biedt niet alleen voordelen. 
Bibliotheek Arnhem en Stichting Rijnstad zoeken daarom 
mensen die mee willen denken over een bibliotheekvoorzie-
ning in de Geitenkamp. In november willen zij een bijeen-
komst organiseren waarbij mogelijke plannen met elkaar be-
sproken gaan worden. Er zijn twee data waaruit gekozen kan 
worden: 15 november of 22 november van 10.00 tot 11.30 
uur in MFC De Wetering. 
Heb jij een idee over hoe een bibliotheekvoorziening in deze 
buurt vorm te geven is? Stuur een mail aan: 
Marjon Bussink (Rijnstad), m.bussink@rijnstad.nl,  of 
bel  06-52698190. Je kunt Marjon ook opzoeken in MFC 
De Wetering. 
Iedereen is van harte welkom voor deze bijeenkomst. 
Graag wel van te voren aangeven als je komt. 

Meet & Eat in teken van de Vreedzame Wijk
Op woensdag 22 november vindt om 17.30 uur in De Beijer voor de derde maal een Meat & Eat plaats. Het thema dat 
dit keer behandeld wordt is de Vreedzame Wijk.

Vorig jaar is in de wijk Gei-
tenkamp het project Vreed-
zame school/Vreedzame 
wijk van start gegaan. Hier-
bij worden kinderen aange-
leerd om op een andere ma-
nier met elkaar om te gaan. 

Uniek hierbij is dat verschil-
lende organisaties die in de 
wijk actief zijn, samen wer-
ken in dit project. 

Tijdens de Meat & Eat komt 
Paul Nuiver, coördinator 
van het project, vertellen 
wat de vreedzame wijk in-
houdt en wat de huidige 
stand van zaken is op de 
school waar het wordt uit-
gevoerd. Maar ook wordt 
aangegeven wat het voor u 
als wijkbewoner betekent. 
Met behulp van opstekers en 

afbrekers wordt uitleg gege-
ven over de gedachte achter 
de Vreedzame Wijk.

Net als voorgaande edities 
vindt de Meat & Eat plaats 
in de Beijer, op woensdag 
22 november om 17.30 uur.

 

De maaltijd is gratis, aan-
melden is niet verplicht, 
maar wordt wel zeer op prijs 
gesteld ivm boodschappen.

Aanmelden is mogelijk via
hetkoff iekaffee@gmail .
com.

AfbrekerOpsteker

2 Bossen Bloemen
voor slechts

€5,00

Kort nieuws



Gezellige aftrap maandaginloop
De aftrap van de wekelijkse inloop op maandagochtend 25 september in MFC De Wetering 
mag als geslaagd worden beschouwd. Vrijwilligers Jan de Bont en Hennie Spijker (foto), 
beiden ondanks hun hoge leeftijd nog steeds actief voor de SWOA, namen met de aanwezige 
wijkbewoners deel aan het ontbijt, dat speciaal voor de start van de inloop was bereid.

SWOA en Rijnstad organiseren wekelijks deze koffi einloop op maandagochtend. Buurtbe-
woners zijn van harte welkom om hier met elkaar een kopje koffi e of thee te drinken. Het 
is gezellig en je leert er wellicht nieuwe mensen door kennen. Het kan natuurlijk zijn dat je 
het lastig vindt om daar alleen heen te gaan. Geen nood, het is geen enkel probleem om je 
buurman, buurvrouw of een goede vriend of vriendin mee te nemen naar de inloop.

Dus kom gezellig langs! De koffi e staat al vanaf 10.00 uur klaar in MFC De Wetering.
Meer info: Lieke Derksen, 06 -3949 5155

Wekelijkse wijkacti viteiten

Het        van uw wijk!

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

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

Zaterdag 4 november
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  

Maandag 6 november
19.45-21.45 uur: Toonhoogte 80 (Kunst op de bult). De 
Beijer. Tweewekelijkse repetitie van het koor. Iedereen is 
welkom. Kosten €4,00

Dinsdag 7 november
12.00-13.00 uur: Twaalfuurtje. (Activeringsteam). MFC De 
Wetering. Lunch voor wijkbewoners. Kosten €2,00

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.

Zondag 12 november
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

11.15-17.00 uur: Spel Zonder Grenzen (Sportbedrijf Arn-
hem) Sportcentrum Valkenhuizen. Tien teams uit de wijk 
gaan een sportieve strijd met elkaar aan. 
Publiek is van harte welkom. Meer info elders in deze krant.

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

Woensdag 15 november
10.30-12.00 uur Kunstcafé 55+ (Kunstbedrijf Arnhem)
De Beijer. Albert Hoex (De Plaats) over locatietheater

Donderdag 16 november
19.30 uur: Filmavond (KoffieKaffee) De Beijer. Maaltijd 
vooraf mogelijk. Meer info:  hetkoffiekaffee@gmail.com

Vrijdag 17 november
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

19.30 uur-21.30 uur: Herfsttheater GEITenBULT. (Kunst op 
de Bult). Start vanaf MFC De Wetering. 10 korte voorstel-
lingen, verdeeld over twee routes, op verschillende locaties 
in de wijk. Kosten  €8,00, Gelrepashouders betalen  €2,50. 
(1 kaartje per persoon per dag).

Zaterdag 18 november
19.30 uur-21.30 uur: Herfsttheater GEITenBULT. (Kunst op 
de Bult). Start vanaf MFC De Wetering. (zie boven)

Zondag 19 november
14.30 uur-16.30 uur: Herfsttheater GEITenBULT. (Kunst op 
de Bult). Start vanaf MFC De Wetering. 10 korte voorstel-
lingen, verdeeld over twee routes, op verschillende locaties 
in de wijk. Kosten  €8,00, Gelrepashouders betalen  €2,50. 
(1 kaartje per persoon per dag).

Maandag 20 november
13.00-16.00 uur: Stamtafel (Vitale Verbindingen). De 
Beijer. Maandelijks gesprek over een actueel thema.

19.45-21.45 uur: Toonhoogte 80 (Kunst op de bult). De 
Beijer. Tweewekelijkse repetitie van het koor. Iedereen is 
welkom. Kosten €4,00 (ook op 4 december)

Woensdag 22 november
17.30-20.30 uur: Meat & Eat (Vreedzame Wijk) De Beijer.
Gratis maaltijd, waarbij wijkbewoners worden geïnfor-
meerd over een thema uit de wijk. Dit keer komt Paul Nuiver 
vertellen over ‘De Vreedzame School/Vreedzame wijk’.

Vrijdag 24 november
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 23 november 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 25 november
10.00-15.00 Grote Bazaar (Opstandingskerk) Roosen-
daalseweg 505. Jaarlijkse Bazaar met boeken, speelgoed, 
sieraden, kleding en curiosa. De opbrengst is bestemd voor 
Ome Joop’s Tour.

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

Zondag 26 november
10.30-12.30 uur: Buurtkerk Geitenkamp. MFC De Wete-
ring. Een gezellige buurtkerk voor en door Geitenkampers.
 
Maandag 27 november
13.00-16.00 uur: Voorlichting (Vitale Verbindingen). De 
Beijer. Let op de flyer voor het onderwerp van deze dag.

Donderdag 29 november
09.30-11.00 uur: Informatiebijeenkomst over buurtbe-
middeling (Rijnstad) MFC De Wetering. 

Donderdag 30 november
19.30 uur: Filmavond (KoffieKaffee) De Beijer. Maaltijd 
vooraf mogelijk. Meer info:  hetkoffiekaffee@gmail.com

Vrijdag 1 december
14.00-16.00 uur: Bingo (SWOA) MFC De Wetering. Zaal 
open 13.30. Kom gezellig meedoen. Prijs per plankje € 3,00

Zaterdag 2 december
17.30-20.30 uur: Samen Eten MFC De Wetering.
Maandelijkse buurtmaaltijd voor bewoners van Geiten-
kamp en omstreken. Omdat samen eten en elkaar ontmoe-
ten gezellig is.Kosten €2,50. Tel.: 06-11091183  

Zondag 10 december
10.30-12.30 uur: Buurtkerk Geitenkamp. MFC De Wete-
ring. Een gezellige buurtkerk voor en door Geitenkampers. 

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

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



Wijkfeest Mooi op het gras een geslaagde dag!
Een prachtige dag met een stralend zonnetje! Dat waren de extra’s die de organisatoren van Mooi op het gras erbij kregen tijdens het wijkfeest op zaterdag 23 september.           
Het gevariëerde aanbod van ondernemers en wijkbewoners deed vervolgens de rest.

‘Wat is het fijn om met je 
vrienden, buren en familie 
zo’n middag te beleven’, liet 
menig bezoeker zich ontval-
len. Het jaarlijkse wijkfeest 
(het vervolg op Mooi op het 
plein en Kunst op het plein) 
werd met veel enthousiasme 

door de vele bezoekende 
wijkgenoten ontvangen. 
Het stralende weer hielp 
daarbij, maar ook de locatie, 
park Larikshof, droeg haar 
steentje bij aan de gemoede-
lijke sfeer die die dag door 
velen werd beleefd.

Onder het genot van een hap-
je en drankje (verzorgd door 
Het Koffiekaffee, Scala, Eet-
huis Geitenkamp en wijkbe-
woners) zaten en lagen de 
bezoekers in de zon te genie-
ten van de muziek. Of ze de-
den mee aan een workshop. 

De muzikale klanken en 
workshops werden allemaal, 
mede dankzij wijkbewoners 
gerealiseerd. Verschillende  
ondernemers uit de wijk ga-
ven informatie over afslan-
ken, fysiotherapie, hoe om 
te gaan met honden en het 
Herfsttheater Geit en Bult, 
dat binnenkort weer van 
start gaat.

De nieuwsgierigheid werd 
gewekt door de kleedjes-
markt en de marktkramen 
gevuld met kunst en curiosa. 
De aanwezigen speurden al-
les goed af, op zoek naar die 
éne vondst die nog niet in 
hun collectie aanwezig was. 
Een prachtige omslagdoek, 
een letterbak, boeken, kle-
ding, sieraden... het was er 
allemaal te vinden en is voor 
een habbekrats van eigenaar 
verwisseld. En soms had je 
zelfs het geluk een leuk heb-
bedingetje helemaal gratis 
mee te kunnen nemen!

Niet zelden gebeurde het dat 
door een spontane ontmoe-
ting met een wijkgenoot tij-
dens het speuren het verblijf 
op het Larikshof met enige 
tijd verlengd werd. 

Ook voor de kinderen was 
het wijkfeest bijzonder ge-
slaagd. Er liepen veel blije 
kinderen met geschminkte 
gezichten rond, soms nog 
plakkend van een even daar-

voor genuttigde suikerspin 
rond. Circus op de bult was 
aanwezig: een genot om 
naar te kijken nog leuker om 
mee te doen!

De organisatie kijkt terug 
op een bijzonder geslaagd 
wijkkfeest en is van plan dit 
volgend jaar te herhalen. 

Hopelijk is iedereen die er 
nu was, er dan ook weer bij!

Als baby groeide Freya op op een woon-
boot aan de Westervoortsedijk. Sinds 2,5 
jaar woont ze op de Geitenkamp. En ook nu 
heeft het water haar belangstelling.

‘Ik ben water(wo)man Freya omdat ik in 
januari ben geboren en een waterglijbaan 
heb op ons balkon. Mijn mama deed mee, 
in de wijk, aan ‘Tegeltje eruit, plantje erin’. 
Toen liet ze een plaatje zien van een wa-
terbaan en dat vond ik erg leuk. Die heb ik 
nu samen met mijn moeder gebouwd. Ik 
zei dan ‘iets schuiner, nog iets schuiner’ en 
dan maakte mijn mama de gootjes vast. Nu 
loopt het water in een grote bak en kan ik 
zelf de plantjes water geven. En heksen-
soep maken. Ook heb ik een eigen aard-
beien- en tomatenplant.’

Freya komt vaak bij playground De Rom-
melkist, het parkje met water achter De 
Witte Vlinder en de speeltuin op Hoogte 80 
Ook fietst ze door de wijk om zo de wijk te 
leren kennen en om het fietsen te oefenen.

Marike Schoonwater woonde zeven jaar 
geleden nog in Malburgen West. Vanwege 
haar hoveniersopleiding wilde ze graag een 
huis met een tuin. Haar huidige woning aan 
de Bonte Wetering heeft ze om die reden 
gekozen.

De tuin bleek nog een hele klus. Marike kon 
er haar passie en creativiteit in kwijt. ‘Als 
jong meisje verzamelde ik al stenen en tot 
op de dag van vandaag nog steeds. Deze 
stenen krijgen een ereplaatsje in de paden 
door mijn tuin, naast kapot geslagen te-
gels worden deze perfect waterdoorlatend. 
Maar ik heb liever water in de tuin in plaats 
van onder de tegels, Daarom wil ik nu wil ik 
watergootjes door de tuin aanleggen om zo 
het water te leiden waar het nodig is.’

Marike komt graag in De Beijer, MFC De 
Wetering en Eethuis Geitenkamp. Ook 
wandelt ze graag door Klarenbeek, zorgt ze 
voor een oppashond en bezoekt vrienden 
en kennisen in de buurt.

Oorspronkelijk komt Lanny Olie uit Loos-
drecht, waar ze ruim 20 jaar een goed lo-
pende lijstenmakerij heeft gehad. Vier jaar 
geleden kwam ze in Monnikenhuizen te wo-
nen, in de Merelstraat. 

Lanny is altijd een natuurliefhebber ge-
weest: ‘Mijn droom als kind was ornitho-
loog worden, ik word altijd blij van vogels.’
Ze is actief bezig met het idee om regen-
water op te vangen en niet in het riool te 
laten verdwijnen. ‘Het is mooi, leuk en een-
voudig om alles wat op het dak valt recht-
streeks naar de plantjes en bloemetjes te 
brengen. Ik heb voor en achter afgekop-
peld en sta vaak met flinke regenbuien 
even buiten om te genieten van het water 
dat via de open gootjes als beekjes richting 
de tuin stroomt.’

Lanny heeft een paar lieve vriendinnen in 
de buurt, waar ze  graag ‘een bakkie doet’. 
En natuurlijk maakt ze regelmatig een 
wandeling in park Klarenbeek.

Jan Derksen is geboren op de Singelstraat 
en heeft daarna lange tijd in Klarendal ge-
woond. Sinds 1972 woont hij in de Tiend-
weg, waar hij eerst een bovenwoning had, 
en sinds 1987 een eengezinswoning.

Na 35 jaar, als hobby, officieel zendama-
teur te zijn geweest werd het, in 2006, tijd 
om van zolder te komen. ‘Ik heb eerst een 
jaar duiven gehouden maar dat was niks 
voor mij. Mijn groene vingers begonnen te 
jeuken en nu verzorg ik rond de 25 (au-
tenthieke) tomatensoorten en daarnaast 
nog aardbeien. Het regenwater vang ik op, 
zodat ik dit water kan gebruiken voor de 
tuin. Via mijn eigen waterslangensysteem 
kan ik het water overal sproeien waar no-
dig is.’

Jan loopt regelmatig de Coop en bakker 
Hilvers binnen. Ook geniet hij er van om  
op de markt een verrassingsvisje voor zijn 
vrouw en zichzelf halen. En vijf keer per 
dag laat hij de hond uit, het hele jaar door.

Jan Derksen
70 jaar

Lanny Olie
54 jaar

Marike Schoonwater
 62 jaar

Freya Scheepers
5 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 wijkgenoten zijn actief bezig met water. Ze vangen het regenwater op en gebruiken dit in hun tuinen, met verrasend resultaat.

Foto: Kristine Ram



Wie wordt de sportiefste familie van 2017?
Op zondag 12 november organiseren Sportbedrijf Arnhem en Playground de Rommel-
kist het leukste sport en spel evenement van dit jaar: Spel Zonder Grenzen. 
Het evenement is één van de jubileumactiviteiten in het kader van 40 jaar Rommelkist. 

Tien teams uit de wijk ne-
men het op deze dag tegen 
elkaar op om de sportiefste 
familie van de Geitenkamp 
en omgeving te worden.
Door middel van 5 specta-
culaire onderdelen laten de 
teams zien hoe slim, snel, 
behendig en sportief ze zijn. 
De teams bestaan uit kin-
deren, jongeren en volwas-
senen in de leeftijden van 8 
t/m 88 jaar. 

Publiek is van harte welkom 
om te komen kijken en de 
teams aan te moedigen! 

Het programma start om 11.15 uur met een opkomst van de teams onder begeleiding van 
muziek. Na deze opkomst starten we met de activiteiten. Het programma duurt tot 17.00 uur.
Locatie is Sportcentrum Valkenhuizen, Hal 1. Entree voor publiek is gratis.

Opgeven om mee te doen aan de activiteit kan nog t/m woensdag 8 november bij: 
Playground de Rommelkist. Kosten € 4,- per team. Wees er snel bij, vol is vol!
Er kunnen maximaal 10 teams meedoen. 
Voor vragen, bel met Dirk Leenders, 06-26114266 of Bram Moorman, 06-15560425.

Er was eens... een sprookjesfestival
Op maandag 16 oktober heeft een groep van 16 kinderen en 8 buurtbewoners een       
bezoek gebracht aan het Sprookjesfestival in Sonsbeek. 

Met de zon hoog aan de hemel en de temperatuur hoger dan normaal rond deze tijd, voelde 
het als een mooie lentedag om op pad te gaan. De kinderen vertrokken vanaf Playground 
de Rommelkist om gezamenlijk naar de Kaboutertuin te gaan (gelegen in de Steile Tuin, in 
park Sonsbeek). 

In deze tuin stond het vol met kabouters, kabouterhuizen, kabouterpaddenstoelen en nog 
veel meer. Verder konden de kinderen meedoen aan kabouter spelletjes, konden ze de mooi-
ste kabouter knutselwerkjes maken en be-
roemde sprookjesfiguren ontmoeten. Een 
leuke middag voor iedereen. Mede dank-
zij het mooie weer deden er veel kinderen 
mee. Samen met elkaar en de begeleiders 
hebben ze er een leuke en sprookjesachtige 
middag van gemaakt.

Sport- en spel uitleen speciaal
Woensdag 18 oktober stond in het teken van lekker buiten sporten en spelen op Play-
ground de Rommelkist. Dit gebeurde onder de noemer ‘sport- en spel uitleen speciaal’. 
De ingrediënten hiervoor: een springkussen, het Vitesse voetbal schietbord, basketbal-
len, voetballen, clowntjes gooien, (loop)fietsen, steppen, waveboarden en skippyballen. 
Het werd een leuke en sportieve middag, mede door de inzet van de vrijwilligers, bege-
leiders en Sportbedrijf Arnhem.

Namens de vakantie activiteiten groep, 
bedankt voor jullie deelname en tot de kerstvakantie!

Een speeltuin vol dieren op Dierendag
Op woensdag 4 oktober stond Playground de Rommelkist in het teken van dierendag. 
Gezegend met prachtig mooi weer beleefden maar liefst 76 kinderen met hun ouders 
een aangename en leuke middag.

De sfeer was vrolijk en ontspannen en de diverse activiteiten 
die in het kader van 40 jaar Rommelkist waren georgani-
seerd, werden door de kinderen met veel plezier ontvangen.
Zorgboerderij Tokhok was aanwezig met een aantal dieren 
van hun boerderij. De kinderen konden deze knuffelen en 
aaien, wat met veel plezier en geduld gedaan werd. Ook 
Bengel, het hondje van één van de bezoekers, mocht op de 
nodige aandacht rekenen!

Een medewerker van de Dierenambulance vertelde  over het 
werk dat zij met dieren doen. Dirk Jan Riphagen maakte de 
kinderen enthousiast met een gepassioneerd en informatief 
verhaal over zijn hobby als imker. Ter illustratie had hij een 
bijenkast en een  gedeelte van zijn werkmateriaal meegenomen.  

Er waren meer leuke acti-
viteiten voor de jonge be-
zoekers. Ze konden zaadjes 
planten of een pindaketting 
maken, een koe melken of 
een wedstrijdje dierenkop-
pen schieten doen. Of ge-
woon even lekker springen 
op het springkussen!
Het mooie weer zorgde on-
dertussen voor een gemoe-
delijke sfeer en Dierendag 
2017 was voor de kinderen, 
hun ouders en de medewer-
kers vooral een gezellige 
middag,

Mede dankzij de fantastische inzet van een aantal vrijwilligers en de organisatoren van deze 
middag, Patrick van den Heuvel en Pam Hoftijzer, hebben de deelnemende kinderen en 
hun ouders een leuke middag gehad! Zorgboerderij Tokhok en de Dierenambulance ontvin-
gen voor hun medewerking nog een gift van de jubilerende organisatie.

• samen een pindaketting maken...

• Bengel

• Imker Dirk Jan laat zien hoe een bijenkas eruit ziet

Watertappunt Dirk Leenders in gebruik genomen

Op 17 oktober werd het Dirk Leenders watertappunt in gebruik genomen. Dit ter ere 
van de man die na 20 jaar in de wijk actief te zijn geweest, onlangs afscheid nam.

Het watertappunt staat 
voor MFC De Wetering en 
werd door Dirk Leenders 
zelf onthuld. Bij het tap-
punt mag iedereen gratis 
een slokje water komen 
drinken.

De naam Dirk Leenders 
blijft zo toch verbonden 
aan de Geitenkamp, waar 
hij zoveel aan te danken 
heeft. 
‘Ik wil iedereen nog even 
bedanken voor alle fan-
tastische cadeaus en ge-
lukwensen die ik gekregen 
heb. Het afscheid en alles 
eromheen was werkelijk 
bijzonder’, besluit Dirk.



Fotograaf: Jaro van Meerten

Soms moet u voor afval betalen bij het afvalbrengstation. 
Kies dan voor pinnen. 
Welk afval is gratis en voor welke afvalsoort moet u betalen?  
Kijk op www.arnhem.nl/afvalbrengstations

OOk bij de 
afvalbrengstatiOns

Pinnen 
ja graag

FIETSSUCCES
Rijwielhandel

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

Openingstijden:

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

Geitenkamp 32
6823 HE

Kleding voor iedereen

Scan de kansen voor uw woning
U zult zich misschien wel eens afvragen: wat betekent alle informatie over energie en 
klimaat voor mijn huis? En als ik in mijn huis aan de gang wil, hoe pak ik dat dan aan? 
Hoe maak ik mijn huis op de slimste manier energiezuinig? En waar begin ik? 

Om antwoord te krijgen op deze vragen kunt 
u nu tijdelijk een gratis woonwensenscan la-
ten uitvoeren.
De woonwensenscan helpt om uw wensen 
voor comfort, veiligheid, gezondheid en 
energie eens goed op een rijtje te zetten. Met 
veel maatregelen om je comfort te verhogen, 
bespaar je ook direct op de energiekosten. 
Denk maar eens aan vloerisolatie of dubbel 
glas. De komende jaren gaat een gemiddeld 
gezin 200 euro per jaar meer betalen aan 
energie. Een goede reden om uw wensen en 
mogelijkheden samen met een deskundige 
coach te bespreken, bij u thuis aan tafel en 
op een tijdstip dat u schikt.

De coach kan u de weg wijzen in het oer-
woud van subsidies en andere regelingen. 
Op weg naar slimme keuzes voor een be-
haaglijk huis, voor uw portemonnee én voor 
het klimaat! 

De woonwensenscan is tijdelijk gratis voor 
bewoners van deze wijk. De scan is een ge-
zamenlijk initiatief van gemeenten Arnhem, 
Renkum, Rheden en Rozendaal. 

U kunt zich aanmelden voor de scan via het 
Energieloket Midden-Gelderland: 
085-3030670 of via de site
 www.elmg.nl/woonwensenscan.

STEVIG laat mensen niet buiten de boot vallen
Naastenliefde, burenplicht en mantelzorg echo’s zijn van het verleden zijn geworden. Ze zijn vervangen door wet- en 
regelgeving, geïnstitutionaliseerde zorg, een woud aan hulpverleners en internethypes. Niet iedereen kan zich de 
nieuwe regels eigen maken. Om te voorkomen dat mensen buiten de boot vallen, is nu STEVIG opgericht.

STEVIG  staat voor Stich-
ting Eigen Voorzieningen 
In Geitenkamp. Drijvende 
kracht achter de stichting is 
Jan Lareman, oud-onder-
nemer en betrokken wijkbe-
woner van de Geitenkamp. 
Samen met Hans Kaptein en 
Rob Nuijten vormt hij tevens 
het bestuur. 

Mensen zijn sociale dieren. 
Het hebben van een net-
werk waarbinnen uitwis-
seling plaatsvindt, is in de 
ogen van STEVIG een on-
vervreemdbaar recht van 
ieder mens. Het vormt de 
basis van een vitaal leven. 
Mensen die zelf niet of of 
onvoldoende in staat zijn de 
voor hen belangrijke contac-
ten aan te gaan, verdienen 
het om daarbij een handje 
geholpen te worden. Dit ver-
groot de zelfredzaamheid 
van mensen.

STEVIG wil daar een hel-
pende hand in bieden. Zij 
wil particulieren, stichtin-
gen, fondsen en organisaties 
met verwante doelstellingen 
met elkaar verbinden, om zo 
maatschappelijke behoeften 
van individuen en gemeen-
schappen te vervullen. Jan 
Lareman opereert binnen 
de stichting onafhankelijk 
en betrokken, is creatief en 
resultaatgericht. 

‘In de Geitenkamp wonen 
veel mensen die voor hun 
welzijn en welvaart nog 
enigszins afhankelijk zijn 
van anderen’. Aan het woord 

is Jan Lareman. ‘De zuilen 
van vroeger, zoals kerk en 
vereniging zijn verdwenen. 
Deze groep heeft behoefte 
aan nieuwe verbanden die 
iets van de verdwenen col-
lectieve waarden herstellen.’

In de ogen van STEVIG 
speelt het marktplein hier-
in een belangrijke rol. Het 
marktplein is voor velen een 
vertrouwde en belangrijke 
ontmoetingsplaats. 
Iedereen gaat naar buiten 
voor de dagelijkse bood-
schappen en met een goed 
fl orerend marktplein kom 
je sneller onder de mensen 
en maak je makkelijker een 
praatje. Niet voor niets is er 
bij de totstandkoming van 
de wijk. nu bijna een eeuw 

geleden. al gezegd dat een 
marktplein als economisch 
hart van de wijk de zelfred-
zaamheid ten goede komt. 

Het zal dan ook regelmatig 
gebeuren dat activiteiten 
van de stichting bijdragen 
aan de verbetering van de 
sfeer op het marktplein. De 
stichting wil nog dit jaar 
beginnen met het ophangen 
van sfeerverlichting op het 
marktplein.

Maar wat gaat STEVIG nog 
meer doen? Een aantal wa-
penfeiten zijn er al: zo ko-
men er borden op het markt-
plein, in Monnikenhuizen 
en bij de Jumbo waar wijk-
activiteiten aangekondigd 
worden. In december gaan 

er kerstpakketten uitgedeeld 
aan de minder bedeelden in 
de wijk. De stichting is even-
eens bezig het beheer van de 
Winkelbus over te nemen, 
zodat deze ook voor andere 
vervoersdoeleinden kan 
worden gebruikt. Volgend 
jaar wil zij plantenbakken 
realiseren op het marktplein 
en wordt er gedacht aan een 
wijkvrijwilligersbank. 

Natuurlijk kan de stichting 
dit niet alleen. STEVIG 
heeft partners gevonden in 
(o.a.) het wijkteam Leefom-
geving, het sociale wijk-
team, de wijkwethouder, de 
wijkagenten, Rijnstad, de 
woningcorporaties, SWOA, 
Rijnstad, De Beijer, Sport- 
en spelwerk en vele anderen.

• Jan Lareman voor bakker Hilvers, één van de winkels op het marktplein

Eten met Petra & Margreet 
Nou, nou, dat was me de herfstvakantie wel, 
zeg! Eerst begon de zomer en daarna werd 
het direct herfst met wind, regen en veel blad 
op straat. 
Ofwel: eerst buiten met de prosecco, daarna 
binnen alvast de eerste glühwein proeven. 
Ja, onze dames vermaken zich wel!
Lekker eten daarna was er uiteraard ook bij. 
Eindelijk weer een ovengerecht!

Ovenschotel met bloemkool, appel en gehakt 
voor 4 personen.

Wat heb je nodig?

• 600 gram aardappelen, in stukken gesneden
• 600 g bloemkool, in roosjes gesneden
• 1 gesnipperd uitje
• 1 eetlepel sla- of zonnebloemolie
• 300 gram rundergehakt
• 1 fl inke theelepel kerriepoeder
• 1 appel in blokjes
• 100 gram geraspte kaas
• 50 gram paneermeel

Bereiden:
Verwarm de oven voor op 175 °C. Vet de oven-
schaal licht in. Kook de aardappelen in ruim water 
en voeg de laatste 5 minuten de bloemkoolroosjes 
toe. Even afgieten en laten uitstomen. Meng de 
aardappelen en bloemkool en breng die op smaak 
met zout en peper.

Fruit nu in een grote pan de ui aan in de olie. Doe 
het gehakt erbij en bak dit rul en goudbruin. Strooi 
dan de kerrie erover en breng het op smaak met 
peper en zout. Als laatste voeg je de appelblokjes 
toe en roer je alles even goed door.

Dan komt de oven in beeld: bedek de bodem van 
de ovenschaal met de helft van het aardappel-
bloemkoolmengsel. Verdeel daar overheen het ge-
hakt-appelmengsel en dek het af met een laatste 
laag aardappelen en bloemkool. Bestrooi dit met 
de kaas en het paneermeel, zodat je een lekker 
krokant korstje krijgt Laat dit ongeveer 10 minu-
ten in de oven staan om goudbruin te worden. 
En dan... kanen maar!


