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Burgemeester Marcouch bezoekt de wijk
Sinds 1 september is Ahmed Marcouch de burgemeester van Arnhem. De bestuurder heeft - om kennis te maken met 
Arnhem en haar bewoners -  de afgelopen periode menig wijk in de stad bezocht.  Op vrijdag 3 november bracht de 
burgervader een werkbezoek aan de Geitenkamp.

Het bezoek van de burge-
meester begon op de Schut-
tersbergweg. In het gebouw 
van waaruit het riolering-
vervangingsproject gecoör-
dineerd wordt, werd hij ont-
vangen door leden van het 
wijkteam leefomgeving en 
het sociaal wijkteam.

De burgervader werd inge-
licht over de uitdagingen 
van het werkgebied van het 
wijkteam leefomgeving. 
Daarbij kwamen niet al-
leen de wijken Geitenkamp, 
(Nieuw) Monnikenhuizen, 
Arnhemse Allee en Saksen 
Weimar aan bod. Er werd 
tevens gesproken over de 
wijken Alteveer-Craneveldt. 
de Paasberg en Plattenburg. 
Het probleem van de wa-
teroverlast in lager gelegen 
gebieden en de aanpak daar-
van in hoger gelegen gebie-
den werd niet onvermeld 
gelaten. Maar ook de soci-
ale uitdagingen waarmee de 
mensen op de Geitenkamp 
het meest te maken hebben, 
kwamen ter tafel.

Hierna volgde een fi etstocht 
door de wijk. Het gezel-
schap ging naar Hoogte 80, 
het hoogste uitkijkpunt van 
Arnhem, waar de burge-
meester kon genieten van 
het mooie uitzicht en zich 
liet informeren over de re-
creatieve bezigheden die 
hier plaatsvinden.

Na dit kort ontspannings-
moment werd een bezoek 
gebracht aan Jan Derksen, 
bewoner aan de Tiendweg. 
Jan legde zijn ingenieuze 
waterverdelingssysteem uit
aan de aandachtig luisteren-
de Marcouch. Met dit sys-
teem weet Jan al jarenlang 
de achter zijn huis gelegen 
tuinen van voldoende water 
te voorzien om er groente en 
fruit te kunnen verbouwen.
Hierna fi etste het gezelschap 
door naar de Fazantenweg, 
waar de burgemeester spon-
taan in gesprek ging met een 
tweetal toevallig aanwezige 
bewoners. Hij bleek goed 
op de hoogte te zijn van de 

overlast die daar een aantal 
jaren geleden nog was en 
stelde de mannen die het 
hadden meegemaakt uitvoe-
rig vragen over hetgeen wat 
er veranderd was. De bewo-
ners waardeerden de inte-
resse van de burgemeester.

Na dit bezoek werd er door-
gefi etst naar het Larikshof, 
waar even kort stilgestaan 
werd bij het monument voor 
de slachtoffers die door een 
bombardement van de geal-
lieerden tijdens de Tweede 
Wereldoorlog waren omge-
komen. Vervolgens ging het 
werkbezoek verder richting 
het winkelplein Geitenkamp.

De historische functie van 
het plein werd besproken, 
alsmede de moelijkheden 
waar de winkeliers anno 
2017 mee te maken hebben.
Natuurlijk bezocht de burge-
meester ook enkele winkels 
op het plein.

Met een lunch in buurtcen-
trum De Beijer werd het 
bezoek van Marcouch op 
passende wijze afgesloten: 
in gesprek met wijkbewo-
ners. De burgervader was 
onder de indruk van hetgeen 
hij gezien had en verliet de 
wijk met een mooie impres-
sie van de wijk en haar be-
woners.

Decemberactie
Een oude traditie is weer in ere hesteld. De Winkeliers-
vereniging Geitenkamp houdt dit jaar een decemberac-
tie. Vanaf 1 december ontvangt u bij iedere €10,00 aan 
boodschappen bij één van de winkels aan het Markt-
plein een stempel van de desbetreff ende winkel. Een 
kaart is vol wanneer u 10 stempels behaald heeft. Voor 
grote aankopen geldt: er worden maximaal 15 stem-
pels per aankoop gegeven.
Met een volle stempelkaart maakt u tijdens de kerst-
markt van 22 december kans op fraaie prijzen. U dient 
dan wel aanwezig te zijn bij de trekking van de spaar-
kaarten, welke rond 19.00 zal plaatsvinden.

Volle stempelkaar-
ten, voorzien van 
naam, adres, te-
lefoon en/of email 
zijn in te leverenen 
bij:
- Scala Koffi  esalon
- Tabakszaak Speklé
- Reerink Rijwielen.

Voor meer informa-
tie kunt u kijken op 
de facebookpagina 
van 
Winkelplein Gei-
tenkamp.

22 december staan wij ook 
op de kerstmarkt 

met sate + stokbrood en 
Pisang goreng!!

Tot dan!



Voor al uw dierbenodigdhedengaat u naar

Nu ookhondenspellen te huur

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

Betalen voor afval mogelijk uitgesteldGemeente Arnhem gaat de invoering van het betalen voor afval uitstellen tot 1 januari 2019. Dat is althans de verwach-ting omdat het overgrote deel van de gemeenteraad tegen de invoering van het nieuwe systeem per 1 januari 2018 is.In de vergadering van 10 juli j.l. kon de gemeenteraad het nog niet eens worden over de precieze uitvoering van het uitstel. Er wordt nu gewerkt aan een voorstel waarin de ge-meenteraad zich wel kan vinden.
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Ook voor uw kerstbomen!

Maaike Koeslag vrijwilliger van het jaar
Op 1 december kreeg 
Maaike Koeslag uit han-
den van burgemeester Mar-
couch de Arnhemse Stads-
prijs voor Vrijwilligers 
uitgereikt. De Geitenkampse
kreeg deze jaarlijkse prijs 
vanwege het moederuurtje 
dat zij sinds vorig jaar iedere 
donderdag van 18.30-19.30 
organiseert in jongerencen-
trum De Sperwer. Moeders 
kunnen dan binnenlopen om 
gezellig met andere moeders 
te knutselen. Ook de kinde-
ren zijn hierbij welkom, zij 
kunnen dan andere activitei-
ten doen zodat hun moeders 
zich kunnen richten op de 
creatieve bezigheden.
Inmiddels is op de vrijdag 
een tweede moederuur-
tje van start gegaan. Deze 
heeft een iets gewijzigde op-
zet. De aanvangstijd is nog 
steeds 18.30 uur, maar een 
eindtijd is niet bepaald. Ook 
is er voor de kinderen (nog?) 
geen mogelijkheid iets an-
ders te gaan doen.

Duurzaam geld verdienen met het Klimaatstraatfeest
Staat jullie wijk al op de kaart van het Klimaatstraatfeest? Het streven is dat alle wijken in 
Arnhem meedoen met het Klimaatstraatfeest. Het Klimaatstraatfeest is een landelijke actie 
die plaatsvindt in de periode van 10 oktober 2017 tot en met 31 maart 2018. 

Samen met alle andere klimaat-
straten van Nederland wordt 
geprobeerd om in de winter-
maanden de uitstoot zo ver mo-
gelijk terug te dringen. 

Het idee achter de competitie is 
simpel: je verdient klimaatpun-
ten door met zoveel mogelijk mensen energie te besparen tijdens het stookseizoen. Het team 
dat aan het einde van de competitie de meeste punten heeft gescoord wint een fantastisch 
geldbedrag! Het is niet moeilijk. Samen met wijkgenoten ga je aan de slag met duurzame 
energie en energie besparen. Het is vooral ook leuk om mee te doen. En het is voordelig voor 
je portemonnee. Ook kleine stapjes worden gewaardeerd. Met elke nieuwe aanmelding heeft 
jouw groep meer kans op een klimaatstraatfeest of een andere mooie prijs. 
Hoe meer mensen er mee doen, hoe beter!

Alle acties moeten in de wedstrijdperiode (10 oktober 2017 tot 31 maart 2018) worden uitge-
voerd. Je kunt extra promotiemateriaal in de vorm van kaarten en posters bestellen door een 
mail te sturen naar jessica@hier.nu

Neem voor meer informatie en uitleg een kijkje op www.klimaatstraatfeest.nl

• Maaike Koeslag in de Sperwer         Foto: Rolf Hensel
                                             Met dank aan De Gelderlander

Wijkbewoners en Bakker Hilvers sparen stevig
Met een spaaractie van drie weken lang konden de klanten van Bakker Hilvers hun 
gekregen Hilvo’s inleveren voor een actie ten bate van StevigArnhem.

Er is met heel veel enthou-
siasme gespaard met als re-
sultaat dat er 3540 Hilvo’s 
bij elkaar gebracht zijn. 
(Een Hilvo is een spaarpunt 
die bij iedere besteding van 
€2,50 aan boodschappen bij 
Bakker Hilvers kan worden 
verkregen). 
Hiervoor krijgt de stichting 
een bedrag van €177,00 of 
€354,00 aan producten. 

Uiteraard gaat Stevig hier-
voor producten bestellen 
die verdeeld worden over de 
kerstpakketten die in samen-
werking met de stichting 
Riki op 20 december zullen 
worden uitgegeven aan de 
mensen die wat extra’s goed  
kunnen gebruiken. Degenen 
die dat zijn krijgen daarover 
bericht.



Voor al uw dierbenodigdhedengaat u naar

Nu ookhondenspellen te huur

GRATIS PARKEREN OP HET MOOISTE MARKTPLEIN VAN ARNHEM

Natuurlijk
Lekkerder

Smakelijker

ONZE KAMPIOENSROOKWORST
IS WEER VAN GOUD

DAAROM: 
NU 2E WORST HALVE PRIJS!

en je
beweegt 
weer! fysiolocus.nl

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

Fysiotherapie 
met een 
positieve draai

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

Betalen voor afval mogelijk uitgesteldGemeente Arnhem gaat de invoering van het betalen voor afval uitstellen tot 1 januari 2019. Dat is althans de verwach-ting omdat het overgrote deel van de gemeenteraad tegen de invoering van het nieuwe systeem per 1 januari 2018 is.In de vergadering van 10 juli j.l. kon de gemeenteraad het nog niet eens worden over de precieze uitvoering van het uitstel. Er wordt nu gewerkt aan een voorstel waarin de ge-meenteraad zich wel kan vinden.
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Stichting SeniorWeb Arnhem verhuist
SeniorWeb, de landelijke vereniging die de digitale wereld 
begrijpelijk wil maken voor ouderen, verhuist. Sinds jaar 
en dag hielden zij hun bijeenkomsten in MFC De Wetering, 
maar vanaf 1 januari 2018 wordt de Beijer (Willem Beijer-
straat 13) de nieuwe locatie.
Vanaf 9 januari zal er wekelijks op dinsdag van 9.30 tot 
11.30 uur inloop zijn, waar u tegen een kleine vergoeding 
geholpen wordt om goed gebruik te maken van uw eigen 
tablet, smartphone, ipad, iphone en/of laptop.

Opgeven voor cursussen, 
workshops bij mevr. Van 
Toor, 026 3610587. 
10 lessen van 2 uur kosten     
€ 50,-- inclusief lesmateriaal.
Gelrepas van toepassing. 
Voor meer informatie zie www.seniorweb.nl.

Wandelgroep De Geitenstampertjes
Ben jij op zoek naar wat meer beweging of vindt je het 
gezellig om in een groep te wandelen? Dan is wan-
delgroep De Geitenstampertjes wellicht iets voor jou!

Iedere donderdag van 10.30 tot 11.30 zijn deze fanatieke 
wandelaars actief in en rondom de Geitenkamp. Ze starten 
vanaf MFC De Wetering, in twee groepen. De ene groep 
loopt in een stevig tempo en is ruim een uur aan de wande-
ling bezig, de andere groep is voor de mensen die het wat 
rustiger aan willen doen. Zij lopen een route die 45 minuten 
in beslag neemt. Deelname aan de wandeling is gratis, dus 
kom gerust een keer vrijblijvend meewandelen. Na de wan-
deling wordt er gezamenlijk afgesloten  met een kopje koffi e 
of thee. 

Wilt u meer informatie over de wandelgroep? 
Neem dan contact op met:
Hayke van Valburg, via telefoonnummer 06-24167136

Sinterklaas met pieten op pad
Het had niet veel gescheeld of de kindervriend had de wijk overgeslagen. De uitnodiging om de wijk te bezoeken bleek 
namelijk verdwaald in de bergen post. Toen Michiel Magendans (Ondernemersvereniging Geitenkamp) en Dennis van 
Mierle (vrijwilliger) dit hoorden, kwamen zij onmiddelijk in actie. Binnen een week wisten zij de Goedheiligman ervan 
te overtuigen dat er op de Geitenkamp heel wat brave kindertjes op hem zaten te wachten. En dus trok Sinterklaas op 2 
december door de wijk, vergezeld dour zijn trouwe pieten én in gezelschap van dweilorkest De Duitekluiters, die vanaf een 
huifkar de Sint uitbundig begeleidden op zijn tocht door de wijk. Een kleine impressie...

Kerstmarkt op het marktplein
Op vrijdag 22 december komt er wederom een sfeervolle kerstmarkt op het marktplein, waar zo’n 50 kramen neer-
gezet gaan worden. Alles wat een kerstmarkt kan verkopen zal er te vinden zijn. 
De kerstmarkt begint om 14.00 uur en zal om 20.00 uur afgelopen zijn.

Er zijn diverse lekkernijen 
te verkrijgen (dus eten en 
drinken in overvloed) en tij-
dens de gehele dag is er live 
muziek te beluisteren. Ook 
is er gelegenheid om met de 
kerstman op de foto te gaan.

De winkeliers hebben een 
spaaractie in gang gezet 
waarbij er vele mooie prij-
zen tijden de kerstmarkt 
verloot zullen worden (zie 
voorpagina). Dus houd de 
datum vrij, het belooft te 
knallen op het marktplein!

Volg voor actuele informatie 
over de kerstmarkt de face-
bookpagina van
Winkelplein Geitenkamp.

Afsluiting Rosendaalseweg 
De Rosendaalseweg ter 
hoogte van de Bronbeeklaan 
en Larikshof is afgesloten 
vanwege werkzaamheden 
aan het riool. De afsluiting 
is maandag 11 december 
begonnen en duurt tot en 
met vrijdag 22 december 
17.00 uur. Het werk zal dus 

vóór de Kerst worden afgerond. Het doorgaande verkeer op 
de Rosendaalseweg wordt omgeleid. Het verkeer vanaf de 
Bronbeeklaan kan wel rechtsaf de Rosendaalseweg op maar 
linksaf wordt afgesloten. Tussen Rosendaalseweg en Lariks-
hof blijft verkeer mogelijk al moet u wel rekening houden 
met enige hinder. De woningen blijven bereikbaar.  
Er wordt een extra stuk riool aangelegd om overbelasting 
van het riool te voorkomen. Het regenwater wordt afgekop-
peld van het vuilwaterriool en naar een vijver geleid. Door 
deze ingreep is er minder risico op vuilwater overstort en 
hoeft er minder water naar de zuiveringsinstallatie. 
Meer informatie is te verkrijgen via 
www.roelofsgroep.nl/GOW
Wat betreft de bus: Lijn 293 rijdt volgens een omleiding.
Informatie hierover vindt u op www.breng.nl 

Bloemisterij
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Kort nieuws



Wekelijkse wijkacti viteiten

Het        van uw wijk!

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

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, Riënne Wopereis (kwartet wijkge-
noten)
Eindredactie en vormgeving: Mark Ormel
Tekstbijdragen: Abel Brouwer, Jan Lareman, Maurits 
Nibbering, Mark Ormel
Fotografie: Riënne Wopereis, Joost Meijer, Arnoud Sie-
gers, Rolf Hensel, Mark Ormel en ingezonden

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 12 januari 2018 

(verschijningsdatum 24 januari 2018)

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

Wanneer: woensdag 6 januari 2018
Tijd: 18.00-20.30 uur

Voor wie: Kinderen van 6 t/m 12 jaar
Kosten: €3,50 per persoon

Verzamelen bij MFC De Wetering 

Opgeven is verplicht. Dit kan bij de Rommelkist t/m 
vrijdag 15 december en van 18 december t/m vrijdag 5 

januari 2018 bij de balie van MFC De Wetering. 
Vol is vol, verdere informatie volgt bij opgave.

Theatervoorstelling in het Musistheater
Het nieuwe jaar kan niet beter beginnen! Op zaterdag 6 januari krijgen op initiatief van Sportbedrijf Arnhem en 
kinderwerk Rijnstad kinderen de gelegenheid om mee te gaan naar het Musis theater in het centrum.

De voorstelling gaat over de 
familie Nielie. Een grote fa-
milie met een vader, moeder, 
broertje, zusje, oma, hond, 
varken en nog veel meer. Ze 
wonen in een droomhuis. De 
familie beleeft allerlei span-
nende avonturen, Vakanties, 
huwelijksreizen, een dagje 
uit: in de familie van Nielie 
is alles mogelijk. 

Maar wat als er iets misgaat? 
Als dochter Pam verdwijnt, 
de kattenmaffi a opduikt, de 
fi losoof zijn hoofd door een 
raam steekt en er tussen al 
dat nieuwe soms iets ouds 
en verdrietigs oppiept, dan...
ja, dan barst de familie van 
Nielie van liefde soms bijna 
uit elkaar. Bomvol liedjes, 
live muziek en poppen.

Vuurwerk, do’s en dont’s
Op dinsdag 19 december wordt er in MFC 
De Wetering een voorlichtingsavond ge-
houden over vuurwerk voor ouders en 
hun kinderen. Deze voorlichting is ge-
organiseerd op initiatief van een aantal 
kinderen uit de Geitenkamp. Er zal ie-
mand van Bureau Halt aanwezig zijn om 
informatie en tips te geven. Nadien is er 
gelegenheid om na te praten en vragen 
te stellen. 

De entree is gratis, consumpties dienen 
te worden afgerekend.

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 6-9 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
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  
10.30-11.30 Wandelgroep De Geitenstampertjes (Sport-
bedrijf Arnhem). 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



Vrijdag 15 december
10.30-11.45 uur Wandel je mee? (De Beijer)
Winterwandeling in de omgeving van de Geitenkamp onder 
leiding van  naturliefhebster Liesbeth Langeveld. Opgeven 
bij de Beijer of  e.t. langeveld@hotmail.com

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

Zaterdag 16 december
14.00-16.00 uur: Open Dag (Vluchtheuvelkerk). Den-
newerg 100. Wil je weten wat de Vluchtheuvel is? Loop dan 
binnen voor een kopje koffie en maak kennis.

Maandag 18 december
13.00-16.00 uur: Stamtafel Special (Vitale Verbindingen). 
De Beijer. Aan de hand van een film gaan we met elkaar in 
gesprek over een 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 

Dinsdag 19 december
18.00-20.00 uur: Vuurwerk, do’s and dont’s. (Rijnstad, 
Sportbedrijf en Bureau Halt. MFC De Wetering. Voorlich-
tingsavond over vuurwerk door kinderen uit de wijk en Bu-
reau Halt. Entree gratis, consumptie tegen betaling.

Zaterdag 23 december
14.00-17.00 uur: Kerstspecial (KoffieKaffee). De Beijer. Ge-
zellig samen knutstelen en andere kerstbezigheden. Met 
om 15.30 een kerstconcert van Toonhoogte 80

Donderdag 28 december
19.30 uur: Filmavond (KoffieKaffee) De Beijer. Maaltijd 
vooraf mogelijk. Meer info:  hetkoffiekaffee@gmail.com

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

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

Zondag 31 december
20.00 uur: Oudejaarsinstuif (KoffieKaffee) De Beijer. Neem 
zelf je eten en drinken mee

Zaterdag 6 januari 2018
16.00-18.00 uur: Nieuwjaarsborrel in  De Beijer. 

Zondag 14 januari 2018
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



Lida van Schaik woont sinds 2004 in de 
wijk Geitenkamp, in de Eekhoornstraat, om 
precies te zijn.

In 2008 kwam Lida in aanraking met Rijn-
stad. Een jaar later begon ze bij het Ac-
tiveringsteam Geitenkamp, waar ze tot op 
heden haar activiteiten met volle passie 
vervuld. Toen ze begon was dat nog van-
uit de Grenspost, maar sinds 5 jaar is MFC 
De Wetering de basis van Het Activerings-
team. Ze denkt actief mee over de uitvoe-
ring van activiteiten, maar komt ook zelf 
met ideeën voor het team. Zoals bij de 
bovengenoemde makeover dag. ‘Al meer 
dan 2 jaar liep ik met het idee voor een 
make-over dag. En jawel,  eindelijk is het 
gelukt om die te organiseren. Samen met 
Marjon Bussink hebben we alles kunnen re-
gelen voor een geweldige dag’

Lida komt ook op het marktplein, bij de 
Beijer en bij de Rommelkist. ‘Maar het lief-
ste zit ik in het MFC’, besluit ze.

Marjon Bussink is al 38 jaar actief als 
welszijnswerker in Arnhem. Tegenwoordig 
werkt ze in de Geitenkamp als participa-
tiewerker en ‘woont 24 uur per week in de 
wijk. Ze werkt vanuit MFC De Wetering. 

‘Als participatiewerker probeer ik bewoners 
in beweging te krijgen om over activiteiten 
mee te denken die we in en voor de wijk 
kunnen organiseren’, legt Marjon haar werk 
uit. ‘Als mensen eenmaal die stap hebben 
gezet zie je ook dat ze daar voldoening van 
krijgen. Ze raken enthousiast omdat ze iets 
voor een ander kunnen betekenen. Daar-
door ontmoeten ze weer nieuwe bewoners 
en ontstaan er weer nieuwe ideeën.’

De makeover dag is een mooi voorbeeld 
van hoe een idee een activiteit wordt. En 
wat de rol van Marjon hierin is. ‘Ik onder-
steun de vrijwilligers daar waar het nodig 
is. Door bijvoorbeeld contacten te leggen. 
Met elkaar hebben we er een mooie activi-
teit van gemaakt.’

Jeanne is wijkcoach en heeft als tweede 
huis het MFC De Wetering aan de Bonte 
Wetering. Door haar werk als wijkcoach 
raakte ze betrokken bij de makeover dag. 

Vanuit het Activeringsteam kwam de vraag 
bij de teamleider van het wijkteam of zij 
nog mensen wisten die in aanmerking kwa-
men hiervoor. Omdat ze behalve wijkcoach 
ook huidadviseuse ben, heeft ze op de dag 
zelf een actieve rol genomen. ‘Ik heb de 
hele dag mensen geadviseerd over huid-
verzorging en mensen laten ervaren hoe 
ontspannend een gezichtsmassage is. Ook 
heb ik nog een workshop handverzorging 
gegeven. De dames werden echt even lek-
ker in de watten gelegd. Er kwamen tijdens 
de behandelingen, mooie, ontroerende en 
bijzondere verhalen naar boven.

As coach komt ze bij de mensen thuis in de 
wijk, maar ook komt ze bij Hilvers, Coop, 
De Sperwer en de Beijer.  ‘En op donderdag 
haal ik wel eens een visje op het plein.’

Skala is vanuit Noord Irak in 1999 naar 
Arnhem gekomen. In de Geitenkamp heeft 
ze eerst aan de Schuttersbergweg ge-
woond, Sinds vorig jaar woont ze in de van 
Helsdingenstraat.

Skala is door wijkcoach Suzanne (haar be-
schermengel, zegt ze) opgegeven voor de 
makeover dag. Toch twijfelde ze enorm, 
ze was het niet gewend haarzelf quality-
time te gunnen, terwijl ze voor anderen wel 
altijd tijd heeft.  De avond ervoor had ze 
slecht geslapen en wilde liever niet gaan. 

Op de dag zelf begon ze met iedereen te 
kletsen en voelde ze veel warmte en ver-
trouwen. ‘Het was niet alleen een verwen-
dag maar je leerde enorm veel van elkaar!’ 
Nu loopt ze met opgeheven hoofd door de 
wijk. ‘Het heeft me echt lucht gegeven om 
weer stappen verder te zetten. Ik heb nu 
ervaren dat wanneer je af en toe tijd voor 
jezelf vrijmaakt je beter voor anderen kunt 
zorgen.’

Skala Abdulla
42 jaar

Jeanne Zandgrond
55 jaar

Marjon Bussink
 58 jaar

Lida van Schaik
61 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. 
Zij waren namelijk allen op de één of andere manier betrokken bij de makeover dag, die onlangs in MFC De Wetering werd georganiseerd (zie artikel hierboven).

Geitenkampse vrouwen in het zonnetje gezet dankzij burgerkrachtinitiatief
Twaalf vrouwen hebben op vrijdag 24  november een bijzondere dag mogen beleven. Een hele dag lang ondergingen zij een ware makeover: van een kappersbezoek tot aan een 
pedicurebehandeling, van een visagiste tot aan een manicure. En tussendoor werd er ook nog een heerlijke lunch geserveerd.

Lida van Schaik van het Ac-
tiveringsteam kijkt tevreden 
terug. Reeds twee jaar ge-
leden kwam zij op het idee 
om een makeover dag te 
organiseren voor bewoners 
die het verdienen om een 
dagje verwend te worden. 
Nadat ze zich had georiën-
teerd op de kosten voor zo’n 
dag heeft ze via de regeling 
burgerkrachtsubsidie van 
de gemeente Arnhem een 

financiële aanvraag gedaan. 
Zodra die binnen was be-
gon het organiseren, samen 
met Marjon Bussink van het 
particpatiewerk Rijnstad. 
De eerste vraag was meteen 
de belangrijkste: hoe kom 
je aan mensen die voor een 
makeover dag in aanmer-
king komen? 
Hiervoor is het sociale wijk-
team benaderd, zij kennen 
veel mensen en kunnen op 

basis van hun ervaringen 
bewoners benaderen. Er was 
plaats voor 12 bewoners. 
Ook werden bedrijfjes en 
ZZP’ers uit de wijk bena-
derd om hun medewerking 
te verlenen bij de verschil-
lende behandelingen en ac-
tiviteiten. En dat was heel 
veel werk, bellen, zoeken, 
roosters maken maar uitein-
delijk is het Lida en Marjon 
gelukt. 

Aan het begin van de be-
wuste dag werden de da-
mes - uiteindelijk waren alle 
deelnemers vrouwen - op de 
foto gezet door Joost Meijer, 
een fotograaf uit de wijk. 
Aan het eind van de dag 
deed hij dit weer, zodat het 
resultaat van de makeover 
goed kon worden gezien. 
Daarna namen de dames in 
toerbeurten deel aan de ver-
schillende activiteiten.

De dames van Marie’s 
beautysalon, Voetinzicht en 
BeWell, die sinds eind okto-
ber op de Bonte Wetering 31 
werken, hebben de hele dag 
belangeloos hun diensten 
aangeboden met een ge-
zichtsbehandeling, pedicure 
en massage. In de Wetering 
heeft huidadviseuse Jeanne 
Zandgrond de gezichtsbe-
handelingen verzorgd en 
de handen weer mooi zacht 
gemaakt. Kapsalon Brienne 
heeft zich vakkundig ont-
fermd over de haren van de 
dames en deze geknipt en  
gestyled. 

Modewinkel Chili & Ice 
hebben de dames voor-
zien van nieuwe kleding en 
schoenen en daarna heeft 
Jeanne de dames mooi in de 
make-up gezet voor de foto. 
De vrijwilligers van het Ac-
tiveringsteam hebben de 
lunch verzorgd en zij heb-
ben er voor gezorgd dat de 
dames op tijd vervoerd wer-
den naar de locatie voor de 
behandelingen. Aan het eind 
van de dag mooie vrouwen 
en blije gezichten. Lida be-
dankt iedereen die meege-
werkt heeft om er een gran-
dioze dag van te maken.



In De Sperwer
Foto: Arnoud Siegers

In De Beijer
Foto: Arnoud Siegers

In de Opstandingskerk
Foto: Arnoud Siegers

In een tuinhuisje
Foto: Mark Ormel

In Fotostudio Reloved
Foto: Joost Meijer

In een souterrain
Foto: Joost Meijer

In MFC De Wetering
Foto: Joost Meijer

Foto: Joost Meijer

Op De Denneweg
Foto: Joost Meijer

In Eethuis Geitenkamp
Foto: Joost Meijer

Geslaagde tweede editie van GEITenBULT
Ruim 300 mensen hebben drie dagen lang genoten van de 10 voorstellingen die Herfsttheater GEITenBULT op        
diverse locaties in de wijk heeft gegeven. Drie dagen lang was de wijk gevuld met kunst, muziek, toneel en theater.  
Gevarieerde voorstellingen die een lach, maar soms ook een traan opriepen bij de bezoekers.

Het begon allemaal op 5 september in MFC De Wetering. De tien regisseurs die de mini-optredens zouden gaan regisseren 
stelden zich voor aan de wijkacteurs en - actrices. Herfsttheater GEITenBULT van start.

Eind september gingen de eerste repetities van start. Zeer 
gevarieerde locaties en zeer gevarieerde groepen kwamen 
samen. Er vielen helaas wat mensen uit maar gelukkig werd 
daar snel vervanging voor gevonden.

Het uiteindelijke resultaat van deze inspanningen was op 17, 
18 en 19 november in de wijk te zien. Het publiek bestond uit 
mensen uit de wijk, maar ook uit andere wijken. Sommigen 
kwamen omdat een bekende meedeed, anderen omdat ze 
het concept goed vonden. ‘Dit is van een zelfde kwaliteit als 
het theater van De Plaats’, aldus één van de bezoekers. Het 
Herfsttheater wil iedereen bedanken die mee deed en gehol-
pen heeft. Van publiek tot spelers , vrijwilligers en locatie-
eigenaren aan toe. 

Circus voor jong en ietsje ouder
Op vrijdag 1 december gaven een aantal jonge circusar-
tiesten van De Witte Vlinder een voorstelling in MFC De 
Wetering. Bijzonder hierbij was dat er ook opa’s en oma’s 
aan deelnamen, die samen met hun kleinkinderen een leuke 
act hadden ingestudeerd. Hierbij werden ze begeleid door de 
circusartiesten van Circus op de bult.
De kinderen en de ouderen hebben een vijftal keren voor ge-
oefend. Het resultaat was verbluffend en leverde een unieke 
voorstelling op.

Na de kerstvakantie is er wederom de mogelijkheid voor kin-
deren van groep 3 en 4 van de Witte Vlinder om nu samen 
met hun (groot-)vader, (groot-)moeder, tante, oom, buur-
vrouw, buurman, oppas of een andere volwassene circus te 
komen oefenen. Op donderdagen direct uit school tot 16.00 
uur in de gymzaal van MFC De Wetering. 
Dus noteer in je agenda:
11, 18, 25, januari en 1, 8 februari 2018 
Circus voor jong en ietsje ouder
Opgeven bij Roswita: r.goldsmid@bsdewittevlinder.nl

Sportbedrijf Arnhem en kinderwerk Rijnstad wil 
mede namens alle medewerkers en vrijwilligers 
van Playground de Rommelkist alle wijkbewoners 
bedanken voor hun bezoek aan de speeltuin en 
deelname aan de activiteiten in 2017!

In de laatste 2 weken van het jaar 2017 en op 
nieuwjaarsdag, vanaf maandag 18 december 
2017 t/m maandag 1 januari 2018, is Playground 
de Rommelkist gesloten. Vanaf 2 januari 2018 is 
iedereen weer van harte welkom om te komen 
sporten, spelen en ontmoeten op de playground.

Tot slot wensen wij iedereen hele fijne feestda-
gen toe en een gelukkig en gezond 2018!

Dierensporen zoeken
Op woensdagmiddag 3 januari 2018 organiseert Sportbe-
drijf Arnhem in samenwerking met kinderwerk Rijnstad 
een dierensporen zoektocht voor kinderen in de leeftijd 
van 4 tot en met 12 jaar. 

Ga mee op ontdekkingstocht op de Posbank, het mooiste na-
tuurgebied van Arnhem en omgeving. Er gaat een boswach-
ter mee die alles kan vertellen over de natuur. Het leuke aan 
deze activiteit is dat je kunt ontdekken dat er een heleboel 
dieren leven in het bos, ook al zie je ze niet! Er wordt in de 
natuur gezocht naar sporen van de vos, de mol of misschien 
wel van de eekhoorn. Aan het eind van de activiteit zijn de 
kinderen volleerde natuurdetectives die pootafdrukken en 
vraatsporen kunnen herkennen van de dieren die in het bos 
leven. 

Wat: Dierensporen zoeken
Wanneer: woensdag 3 januari 2018

Tijd: 13.15-16.30 uur
Voor wie: Kinderen van 4 t/m 12 jaar

Kosten: €2,00 per persoon

Verzamelen op Playground de Rommelkist

Opgeven is verplicht. Dit kan bij de Rommelkist t/m 
vrijdag 15 december en van 18 december t/m dinsdag 

2 januari 2018 bij de balie van MFC De Wetering. 
Vol is vol, verdere informatie volgt bij opgave.



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

Fijne feestdagen!

Rond de Hoogte 
voor het oog is er veel te zien

voor wie dit wil

In deze rubriek vertelt Maurits Nibbering 
over opvallende bezienswaardigheden in de 
wijken Geitenkamp, (Nieuw) Monnikenhuizen, 
Arnhemse Allee of Saksen Weimar.

Waterputdeksels
 
Als je op straat loopt, rijdt of in de bus zit kijk 
je naar voren, opzij en soms naar achteren.  
Je kijkt naar beneden om hondenpoep te ver-
mijden of juist om die van je eigen hond op 
te ruimen. Wie kijkt er naar de stenen of het 
asfalt op straat? Of de stoepranden? Ja, kin-
deren die dat spel de laatste tijd weer vaker 
spelen, die wel...
 
In de stoep van de binnenbocht van de Sper-
werstraat, ter hoogte van de Tiendweg, dus 
waar de bus de zwaai maakt van de Geiten-
kamp naar Monnikenhuizen,  is iets bijzonders 
te zien. Een oersterke putdeksel van de wa-
terleiding, want al 123 jaar oud. 1894 staat er 
op. Huh?  Was er  toen  al waterleiding op de 
bult? De eerste woningen kwamen hier toch 
pas in de jaren 19twintig? En het lijkt stug 
dat de oefenende soldaten destijds een eigen 
watervoorziening kregen. Daarvoor waren 
foerageerwagens. Rara, hoe kwam die dek-
sel dan daar?  Er bleek niet  één, twee, drie 
iemand die hier meer over kan vertellen.

De Arnhemse  binnenstad was zwaar ge-
troffen door de oorlog en moest groten-
deels van de grond af worden opgebouwd, 
dus ook met nieuwe systemen voor water, 
riool etc. Vele gietijzeren waterputdeksels 
uit de binnenstad hadden de strijd door-
staan. Zij werden blijkbaar hergebruikt op 
andere plekken in Arnhem waar veel oor-
logsschade was, zoals op de Geitenkamp.  
Antiquarische waarde hebben de deksels 
niet, nauwelijks ook aan oud-ijzeropbrengst. 
Er zijn er tienduizenden van gemaakt. Ver-
trouwenwekkend is dat zij met hun hoge leef-
tijd functioneel zijn voor Vitens.

Dan hebben we ook nog een vraag:
In de binnenstad was de waterleiding  als 
eerste aangelegd vanaf de jaren 1880 vol-
gens het systeem Halbertsma zoals te lezen 
op zo’n deksel, geleverd door een firma uit 
het Belgische Luik  Samen is het een passend 
tweetalig gietsel. De vraag is: Elders in de 
wijk ligt een ouder exemplaar dan dit deksel 
uit 1894. Waar?  En kent u oudere deksels uit 
de stad?

Voortbestaan Circus Op De Bult op de helling
Er zijn zorgen omtrent het voortbestaan van Circus op de bult. Voor het eerst sinds 2010 heeft de stichting voor ko-
mend jaar onvoldoende subsidies en sponsorgelden toegezegd gekregen om de begroting rond te krijgen. Hierdoor 
dreigt het kindercircus te verdwijnen. Dat beweert althans Abel Brouwer, bestuurslid van Circus op de bult.

Iedereen in en om de wijk 
Geitenkamp heeft wel eens 
gehoord van Circus op de 
bult.. Velen hebben dit kin-
dercircus ook wel eens tij-
dens een optreden aan het 
werk gezien. 
Uiteraard is het erg leuk om 
jonge kinderen hun kunsten 
te zien vertonen en het valt 
dan vooral op dat alles in 
een bijzonder ontspannen 
sfeer verloopt. 
Maar de rol van Circus op de 
bult  beperkt zich niet tot het 
instuderen van kunstjes en 
deze af en toe te tonen aan 
het publiek. De maatschap-
pelijke rol die zij vervult zal 
gemist worden, aldus het be-
stuur.

Het bestuur zet zich dan ook hard in om een oplossing te zoeken. ‘Geitenkamp is een wijk waar vele gezinnen rond de ar-
moedegrens balanceren. Hierdoor geraken zij in een sociaal isolement. Vooral de kinderen zijn hier de dupe van. Door de 
zeer lage contributiekosten wordt het deze kinderen toch mogelijk gemaakt om zich op een zeer positieve manier te ontwik-
kelen, begint Abel Brouwer zijn verhaal. ‘Het circus maakt de tot dan verborgen kwaliteiten van deze kinderen zichtbaar 
en bevordert daarmee de ontwikkeling van diverse vaardigheden van de kinderen.Samenwerking, saamhorigheid, (zelf)
vertrouwen, eigen verantwoordelijkheid, maar ook sociale, lichamelijke, expressieve, en creatieve vaardigheden worden 
tijdens de repetities gestimuleerd. Het behoeft geen betoog dat wanneer de kinderen, met gepaste trots, het geleerde aan 
het publiek mogen tonen, dit een zeer positieve uitwerking op hen heeft.’

Een ander belangrijk maatschappelijk aspect is de interactie tussen oud en jong. ‘De voorstellingen in verzorgingstehuizen 
worden door de bejaarden met veel enthousiasme ontvangen. ‘Je ziet kinderen en bejaarden zij aan zij in een zeer gevari-
eerd en kleurrijk spektakel samenwerken. Het is vooral leuk om te zien hoe bejaarden met een rollator of een rolstoel het 
kind dat over het koord loopt ondersteunen of dat de stoelen waarop zij zitten onderdeel worden van een stellage waarop 
acrobatiek wordt uitgevoerd.’

Er is ondertussen een werkgroep gevormd van vrijwilligers, bestaande uit professionals,  wijkbewoners en andere betrok-
kenen, die een doorstart van Circus op de bult mogelijk wil maken. Er wordt vooral gekeken naar het op orde brengen van 
de begroting, een bredere en commerciëlere opzet van het bestuur en het zoeken naar mogelijke partners en samenwer-
kingsverbanden.

Tijdens de laatste vergadering van 27 november werd in ieder geval duidelijk dat deze werkgroep het niet bij loze praatjes 
wenst te houden. ‘En terecht!, besluit Abel zijn betoog, ‘ons circus MAG niet verdwijnen!

• Behoort dit beeld in de toekomst tot het verleden?


