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De Vlindertuin in beweging
Vorig jaar is in deze krant al aandacht besteed aan de oude 
basisschool de Vlindertuin en is kort geschetst hoe het pand 
nu wordt beheerd. In de komende periode willen gemeente, 
bewoners en SLAK samen nadenken over een plan voor de 
lange termijn voor de Vlindertuin. Een plan dat past bij de 
buurt en waar de buurt ook werkelijk iets aan heeft.

Dit voorjaar start er al een buurtmoestuin op een klein deel 
van het schoolplein. Dat wordt toegejuicht omdat de buurt-
moestuin wijkbewoners samen brengt, een positieve sfeer 
brengt en ruimte voor samenwerking geeft. In de volgende 
Op de Hoogte volgt hierover meer informatie en een uitno-
diging mee te gaan doen. Eind maart zal ook een bewoners-
avond georganiseerd worden waarop iedereen uit de wijken 
Geitenkamp, Monnikenhuizen, Arnhemse Allee, Nieuw 
Monnikenhuizen en Saksen-Weimar welkom is mee te pra-
ten over de Vlindertuin en zijn of haar ideeën voor een plan 
te vertellen. De hoop is dat met de buurtbewoners samen iets 
nieuws gemaakt kan worden voor de wijk. 

Er is ruimte voor initiatief van wijkbewoners. Dat geldt dus 
ook voor u! Heeft u nu al een idee, meldt u dan bij het wijk-
team leefomgeving, de opbouwwerker of het bewoners-
overleg (www.geitenkampnet.nl). 

Busroute tijdelijk door Bonte Wetering

Buslijn 7 van en naar de Geitenkamp (eigenlijk Monnikenhuizen) gaat vanaf maart tijdelijk een ande route rijden. 
Dit is het gevolg van het project rioolvervanging in de Geitenkamp, dat vanaf die maand zijn vervolg krijgt. 

De Reestraat, Fokke Noord-
hoffstraat, Tiendweg en de 
Creutzbergstraat werden 
in 2017 al voorzien van een 
nieuwe riolering en bestra-
ting. Deze straten vielen 
onder uitvoeringsfase 1. 
In maart gaat de gemeente 
verder met de Schutters-
bergweg vanaf de kruising 
met de Bonte Wetering. 
Van hieruit wordt omhoog 
gewerkt in de richting van 
het Schuttersbergplein. De 
andere straten die vallen on-
der uitvoeringsfase 2 zijn de 
Sperwerstraat, Jagersweg, 
Beukenlaan, Reigerstraat 
en de Eekhornstraat.

De riolering in de Schut-
tersbergwerg is hoognodig 
aan vervanging toe. Regel-
matig vallen er gaten in de 
weg omdat de riolering niet 
meer voldoende dragend is. 
Om de rioolvervanging, het 

afkoppelen van het regen-
water en de herinrichting 
van de straat snel en veilig 
te kunnen uitvoeren wordt 
de Schuttersbergweg in ge-
deelten steeds volledig afge-
sloten. Als gevolg hiervan 
dienen de (trolley)bussen te 
worden omgeleid.

Door de werkzaamheden in 
bovengenomde straten wor-
den de bussen gedurende de 
periode van maart tot okto-
ber 2018 tijdelijk omgeleid 
via de Bonte Wetering en 
de Dr. Schaepmanlaan. Bij 
de kruising met de Sperwer-
straat vervolgt de bus zijn 
normale route. In de Bonte 
Wetering worden gedu-
rende deze periode tijdelijk 
halteplaatsen ingericht. In 
januari is begonnen met het 
geschikt maken van de tij-
delijke omleidingsroute. Dat 
betekende bij de hoek van de 

Bonte Wetering dat de afval-
container werd verplaatst en 
het trottoir werd verkleind 
(zie foto). De haltes aan de 
Zaslaan en de Sperwerstraat 
zijn uiteraard tijdelijk buiten 
gebruik. 

De gemeente is momenteel 
ook bezig met het (riool)-
ontwerp voor de Bonte We-
tering. Ook in deze straat 
zal het regenwater worden 
afgekoppeld, het riool wor-
den vervangen en een her-
inrichting plaatsvinden. De 

uitvoering valt in fase 3 en 
zal pas vanaf 2019 plaats-
vinden. In maart of april 
worden bewoners hier ver-
der over geïnformeerd. 

Voor vragen en opmerkin-
gen bent u van harte wel-
kom op het projectsteunpunt 
aan de Schuttersbergweg 27, 
iedere dinsdagmiddag van 
15.00 tot 17.00 uur. 

Ook kunt u uw vraag of op-
merking mailen naar:
geitenkamp@arnhem.nl

De Gemeentegids 2018

De Gemeentegids 
2018 is online te 
vinden op de web-
site www.arnhem.
smartmap.nl.

De papieren versie is 
af te halen in 

MFC De Wetering
Bonte Wetering 89



‘Waar haal ik het geld vandaan?’
Stel: je hebt een goed idee waarvan je denkt dat de wijk er beter van wordt. Dan wil je dat 
idee ook graag uitvoeren. Maar dat kost meestal geld. Waar haal je dat vandaan, als je 
zelf niet de middelen hebt? We zetten een tweetal regelingen op een rijtje.

De Subsidieregeling Wijkinitiatieven is relatief nieuw. Burgers en organisaties kunnen een 
bijdrage aanvragen voor kosten van activiteiten die van toegevoegde waarde zijn voor de 
wijk waarop de activiteiten gericht zijn. De activiteiten moeten passen binnen de speer-
punten en wijkambities van het gebied. Deze zijn onder andere weergegeven in de MeerJa-
renProgrammaBegroting (MJPB) en in het wijkprogramma (zie Op De Hoogte, december 
2017). Subsidie kan worden verstrekt tot een maximum van € 50.000, in bijzondere gevallen 
kan hiervan worden afge-
weken. Het subsidieplafond 
is € 125.000,- Wie het eerst 
komt, wie het eerst maalt, 
is het uitgangspunt. De aan-
vraag kan ingediend worden 
bij het wijkteam leefomge-
ving. (voor contactgegevens: 
zie ‘Het Wijk-ABC’ elders in 
deze krant) 

Gaat u een activiteit orga-
niseren of wilt u een initia-
tief nemen waardoor andere 
Arnhemmers zich zelf kun-
nen blijven redden thuis, in de buurt en in de wijk? 
Dan kunt u wellicht aanspraak maken op de subsidie Burgerkracht Sociaal Domein.

Voor deze regeling gelden weer ande spelregels dan de hierboven beschreven regeling. De 
activiteit of het initiatief dat u wilt doen moet samen met twee andere inwoners van Arnhem 
worden uitgevoerd.  U mag daarbij geholpen worden door een organisatie uit de wijk of stad, 
bijvoorbeeld een ZZP-er. U kunt alleen een aanvraag doen voor activiteiten en initiatieven 
die nog plaats moeten vinden. U kunt maximaal € 25.000 krijgen, een voorschot is mogelijk. 
Jaarlijks is totaal € 429.750,- beschikbaar.

De aanvraag voor deze subsidieregeling kan online gedaan worden via de website van de 
gemeente Arnhem. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Dit is noodzakelijk om fraude te 
voorkomen. Het gaat immers om grote bedragen Let op: Het aanvraagformulier kunt u 
tussentijds niet opslaan! (Het is wel mogelijk om een voorbeeldformulier te downloaden 
zodat u uw aanvraag goed kunt voorbereiden en eventueel advies kunt inwinnen). De behan-
deling van uw aanvraag duurt maximaal 1½ maand. De gemeente informeeert schriftelijk of 
u in aanmerking komt voor subsidie.

Hiermee is het verhaal nog niet ten einde. Indien de aanvraag wordt toegekent, kunt u begin-
nen met de uitvoering van uw activiteit. Uiterlijk 12 weken na afloop van de activiteit moet u 
hierover verantwoording afleggen aan de gemeente over hoe u het geld heeft besteed. U kunt 
hier het verantwoordingsformulier subsidie Burgerkracht digitaal invullen.

Kijk voor alle voorwaarden in de vernieuwde Subsidieregeling Burgerkracht. Deze is 
te downloaden via de website van gemeente Arnhem www.arnhem.nl onder het kopje 
stad&wijken/subsidies organisaties.

Adverteren 
in 

Op De Hoogte? 

Mail naar: 
advertenties@

geitenkampnet.nl

WINKELBUS: 06 1699 4057

Opknapbeurt voor tuinen dankzij NL Doet
MVT Arnhem (Mantelzorg  en vrijwillige thuishulp Arnhem) gaat net als in voor-
gaande jaren tuinen opknappen op de Geitenkamp in het kader van de landelijke actie 
NL Doet. Dit jaar gebeurt dat op zaterdag 10 maart.

Heeft uw tuin een opknapbeurt nodig en bent u niet in staat zelf in de tuin te werken? 
En heeft u beperkte financiële middelen en geen of een klein sociaal netwerk?  

Óf wil je op 10 maart de handen uit de mouwen steken en een gezellige en nuttige dag 
hebben samen met andere vrijwilligers?

Dan kunt u zich via onderstaand telefoonnummer of e-mail adres aanmelden. 
Na uw aanmelding komt één van onze medewerkers de klus inventariseren en bekijkt 
of u in aanmerking komt. 

Aanmelden bij Nevien Gaafar via n.gaafar@mvtarnhem.nl of 026-3272267

De Energiecoach maakt je rekening betaalbaar
Maak je je wel eens zorgen of je je energierekening nog wel kan betalen? En wil je wel 
besparen op energie, maar weet je niet zo goed hoe? De Energiebank is een stichting 
die mensen hierbij helpt. Met behulp van energiecoaches, gaan ze samen met jou aan 
de slag om je energierekening blijvend te verlagen.

Stichting Energiebank Nederland helpt huishoudens om hun energierekening blijvend te 
verlagen. Met behulp van energiecoaches doorlopen huishoudens een traject van energiebe-
wustwording, waarin zij gestimuleerd en geholpen worden om energie te besparen. Daar-
naast ontvangen huishoudens een pakket met energiebesparend producten. Tot slot geeft de 
Energiebank een direct steuntje in de rug via een korting op de energierekening. Dit alles 
met als doel om met kortetermijn hulp een langdurig effect te bereiken. Deze hulp wordt 
mogelijk gemaakt door middel van donaties in geld, energiebesparende middelen en tijd van 
vrijwilligers.

De stichting Energiebank Nederland is in het najaar van 2015 in Arnhem.ontstaan.
Meer info? Zie www.energiebanknederland.nl of stuur een mail naar info@energiebank.nl 

Wijziging inzameldag oud papier
In een deel van Monnikenhuizen is de inzameldag voor oud papier veranderd. 
Het gaat om het deel tussen de dr. Schaepmanlaan, Zaslaan, Rosendaalsestraat en de 
Monnikensteeg. In dit deel van Monnikenhuizen wordt het oud papier voortaan opge-
haald op de 4e dinsdag van de maand. Dinsdag 23 januari is dat voor het eerst gebeurd.

Zet uw container steeds vóór 
18.00 aan de straat. SUEZ 
leegt de papiercontainers 
tussen 18.00 en 21.00 uur 
samen met de vrijwilligers 
van OASV (Stichting ter 
begeleiding Oost Arnhemse 
Straatjeugd Vereniging). De 
opbrengst van uw oud papier 
komt voor een groot deel ten 
goede aan OASV. De ge-
meente vindt het belangrijk 
zoveel mogelijk oud papier 
& karton gescheiden in te 
zamelen. Hoe meer papier er 
in de papiercontainer terecht 
komt, hoe minder restafval 
er wordt verbrand.. 
Bovendien kan oud papier 
prima worden hergebruikt 
om nieuw papier van te ma-
ken. Dus u levert hiermee 
een belangrijke bijdrage aan 
het milieu én ondersteunt 
het Arnhems verenigingsle-
ven.
De inzameldagen voor 2018 
in uw wijk zijn: 27 februari, 
27 maart, 24 april, 22 mei, 
26 juni, 24 juli, 28 augustus, 25 september, 23 oktober, 27 november, 18 december.

Wil je net als Jolanda, Dennis en Marlies het nieuwe jaar 
goed beginnen? Kies er dan voor om verantwoord af te vallen!

2BeSlim Gewichtscoaching | Arnhem | 06 19 58 80 40

Wil je net als Jolanda, Dennis en Marlies het nieuwe jaar 

Eennieuwestart!start!start!start!start!start!start!start!start!
Nu tijdelijk 

50% korting 
op je intake 



Voor al uw dierbenodigdhedengaat u naar

Nu ookhondenspellen te huur

GRATIS PARKEREN OP HET MOOISTE MARKTPLEIN VAN ARNHEM

Natuurlijk
Lekkerder

Smakelijker
www.slagerijvanegmond.nl

E-Mail: info@slagerijvanegmond.nl

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.

BloemisterijHet Gulden Bloemetje

Geitenkamp 24  Marktplein ArnhemFijne feestdagen e Gelukkig nieuwjaar

Ook voor uw kerstbomen!

Op zondag kun je swingen in de Beijer!
‘Country roads, take me home’, ‘All my loving’ en nog vele andere oude hits kwamen zondagmiddag 21 januari voorbij 
in De Beijer aan de Willem Beijerstraat. Twee gitaristen en een groep enthousiaste zangers vermaakten zich daar 
prima met spelen, zingen, allerlei meegebrachte instrumenten bespelen en gewoon wat kletsen met elkaar. 
Bij ‘Do you wanna dance’ gingen zelfs de voetjes nog even van de vloer!

Om een uur of zes verza-
melde iedereen zich rond 
de grote tafel om lekker te 
genieten van de door de be-
zoekers zelf meegebrachte 
drankjes en hapjes en heer-
lijke wortelsoep. Naderhand 
werd er gezamenlijk opge-
ruimd en schoongemaakt. 
De muziekmappen werden 
weer op orde gebracht (best 
een klusje nog...) De vele 
kaarsjes werden uitgeblazen 
en iedereen ging tevreden 
naar huis.

Tot eind maart van dit jaar 
zal het zondagcafé wekelijks 
plaatsvinden van 16.00 tot 
19.00 uur. Iedereen is van 
harte welkom. Je mag, als je 
wilt, zelf een muziekinstrument meenemen. En als je mee wilt eten, denk er dan in elk geval om een zelfgemaakt gerechtje, 
stokbrood met smeerseltje, wijntje, sapje of iets dergelijks mee te nemen. 

De entree bedraagt 2 euro, hiervoor krijg je koffi e of thee en een paar heel gezellige uurtjes met mensen die voor een groot 
deel uit je eigen wijk komen. Elkaar ontmoeten in een gezellige sfeer, muziek en lekker met elkaar eten zijn de belangrijk-
ste pijlers van het Zondagcafé van dit moment. Er kan vast nog meer ontstaan door de tijd heen. Ideeén zijn ook van harte 
welkom, dus loop gerust eens binnen bij het zondagcafé in De Beijer.

Komt er een woontoren in Saksen Weimar? 
Het zijn spannende dagen vor de bewoners van Saksen-Weimar. Eén dezer dagen velt de Raad van State, het hoogste 
Nederlandse rechtsorgaan. haar oordeel over de bouw van een woontoren op het terrein van Saksen Weimar. Dit ge-
beurt naar aanleiding van een klacht die bewoners tegen de gemeente hebben ingediend over de gevolgde procedure,

De komst van de woontoren 
is van meet af aan onderdeel 
geweest van de plannen voor 
het gebied. Maar toen de 
plannen omtrent het zoge-
noemde Torentje van Vivare 
concrete vormen aannam, 
ontstond er protest. De be-
woners vinden dat zij onvol-
ledig geinformeerd zijn over 
de plannen van de gemeente, 
toen zij een huis kochten in 
Saksen Weimar. Met name 
de hoogte van de toren (ze-
ven woonlagen) was voor 
velen een verrassing. Daar-
naast vinden de bewoners 
dat het gebouw in strijd is 
met het groene karakter van 
de wijk Saksen Weimar en 
dat het niet past bij de monu-
mentale kazernegebouwen.

In 2017 oordeelde de rechtbank dat de gemeente Arnhem onzorgvuldig te werk was gegaan. Er was onvoldoende rekening 
gehouden met een beeldkwaliteitsplan voor de wijk en de gemeentelijke welstandsnota. De gemeente nam daarop aanvul-
lende maatregelen zodat de bouw alsnog kon doorgaan. De groep bewoners, die op 18 januari aanwezig waren bij het hoger 
beroep dat diende bij de Raad van State, is van mening dat de gevolgde procedure onzorgvuldig uitgevoerd is. 
De uitspraak wordt half februari verwacht.

Gratis coaching door Bep & Fatima 

Ben je vrouw en heb je een inkomen op of onder het soci-
aal minimum? En wil je jezelf verder ontwikkelen, je zelf-
kennis verdiepen of iets anders veranderen in je leven? Dan 
kunnen Bep & Fatima iets voor je betekenen. Achter Bep 
& Fatima gaan een groep vrouwelijke professionele coa-
ches, loopbaanadviseurs en trainers schuil die zich al meer 
dan 6 jaar inzetten voor vrouwen met een laag inkomen. Zij 
doen dit vrijwillig en brengen geen kosten in rekening. Het 
enige wat verwacht wordt, is dat je verstaanbaar Nederlands 
spreekt, je wilt inzetten om je doelen te bereiken en je houdt 
aan je afspraken. 

Wil je meer informatie over of contact met één van de coa-
ches van Bep & Fatima? Neem dan een kijkje op de website 
www.bepenfatima.weebly.com of bel 
Marion: 06 53438598 of Wendy: 06 21593590.

SP begint soepinloop in de Creutzbergstraat

Sinds vrijdag 2 februari is er twee keer per maand de gele-
genheid om in het SP partijhuis aan de Creutzbergstraat 72 
soep te eten. Hierbij zijn alle wijkbewoners welkom, je hoeft 
geen lid te zijn van de partij. De soep wordt geserveerd met 
brood en koffi e of thee. Een ideale gelegenheid om samen 
te eten en elkaar te ontmoe-
ten. De inloop is iedere 1e 
vrijdag van de maand van 
12.00 tot 14.00 uur en iedere 
3e vrijdag van de maand van 
17.00 tot 19.00 uur. 

Spreekuur Financieel Café
Komt u niet door uw eigen administratie heen? Of wilt u 
advies over het aanvragen van een (fi nanciële) regeling waar 
u recht op heeft, maar waarvan u niet weet hoe u dat kunt 
krijgen? Dan kunt u vanaf 6 februari terecht bij de medewer-
kers van het Financieel Café. 
Iedere dinsdag van 12.30 tot 14.00 uur zitten zij voor u 
klaar in De Beijer (Willem Beijerstraat 13). Voor vragen met 
betrekking tot fi nanciën of onduidelijkheden op het gebied 
van administratie kunt u bij de ervaren vrijwilligers van het 
Financiëel Café terecht. Er wordt samengewerkt met de 
coaches van het Sociaal Wijkteam en de stichting Rijnstad 
en de meer complexere hulpvragen worden - in overleg - 
doorverwezen. 
Het Financieel Café bestaat uit vrijwilligers die zich in 
meerdere wijken van de stad inzetten om hulp te bieden aan 
mensen die daar zelf niet uitkomen.
In de volgende editie van deze krant zullen wij u nader voor-
stellen aan de vrijwilligers én wijkcoaches die betrokken 
zijn bij deze samenwerking.

    1 LITER ERWTENSOEP
+

KAMPIOENS ROOKWORST
                 (GROF of FIJN)

SAMEN: € 5,95

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: Maria Alblas, Maurits Nibbering, 
Mark Ormel, Peet & Margreet, DirkJan Riphagen, 
Annet Tomasini en ingezonden.
Fotografie: Riënne Wopereis, 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 2 maart 2018 

(verschijningsdatum 14 maart 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, (Nieuw)-Monnikenhuizen, Arnhemse Allee & 
Saksen Weimar

Koffi  e inloop
Rijnstad en SWOA 
hebben besloten om 
per 1 februari te stop-
pen met de koffi  eoch-
tend op maandag in 
MFC de Wetering .

Er wordt nog overleg 
gevoerd om dit inloop-
moment op een ande-
re dag of tijd door te 
laten gaan.
Zodra hierover meer 
bekend is, leest u dat 
in deze wijkkrant. 

Vitale Inloop
In de maand februa-
ri is er op maandag-
middag geen Vitale 
Inloop in de Beijer.

Deze maand gaat ge-
bruikt worden om na 
te denken over de 
nieuwe activiteiten die 
Vitale Verbindingen 
gaat uitvoeren.

Vanaf maandag 5 
maart wordt de inloop 
hervat.

Arnhems Meisje voor Dirk
Voor Dirk Leenders was het een bewogen 
jaar. De Rommelkist bestond 40 jaar én hij 
nam na 20 bewogen jaren afscheid van zijn 
geliefde Geitenkamp. Zijn inzet voor de laatst 
genoemde wijk (en de daaromliggende wijken 
bleef niet onopgemerkt: uit handen van bur-
gemeester Ahmed Marcouch ontving Dirk 
Leenders eind december het Arnhems Meisje. 

Deze ereprijs wordt uitgereikt aan personen 
die zich lange tijd op sociaal terrein verdien-
stelijk hebben gemaakt voor andere mensen. 
Gezien de staat van dienst van Dirk, mag het 
geen verrassing zijn dat deze eer hem nu ten 
deel valt.

Maandag 
 9.15-11.15 Speelmorgen (Rijnstad). MFC De Wetering 
Voor kleuters van 1 tot 2,jaar. €1,00. VANAF 5 MAART
 9.30-10.30 Tai Chi (Budosport) Opstandingskerk, Roosen-
daalseweg 505
10.00-11.30 Internationaal dansen. (RSVV) Danszaal 
Valkenhuizen, Beukenlaan 15. Voor 55+. Dansen o.l.v. Mary 
Ketelaars. Contact en info: 06-2136 3673
10.45-11.45 Tai Chi (Budosport) Opstandingskerk, Roosen-
daalseweg 505
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, IN FEBRUARI GEEN INLOOP!
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
10.00-12.00 Computerinloop (SeniorWeb) De Beijer. 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
12.30-14.00 Spreekuur Financieel Café
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.

Zondag
16.00-19.00 Het Zondag Kaffee (De Beijer). Entree €2,00

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 16 februari
10.30-11.45 uur: Wandel je mee? (De Beijer)
Wandeling in de omgeving van de Geitenkamp onder lei-
ding van  natuurgids Liesbeth Langeveld. Kosten € 2,50.
Opgeven bij de Beijer of  e.t. langeveld@hotmail.com

17.00-19.00 uur: Soepinloop (SP) Creutzbergstraat 72. 
Gratis soep met brood en koffie en thee voor iedereen die 
zin heeft om anderen te ontmoeten.

Zondag 18 februari
10.30-12.30 uur: Buurtkerk Geitenkamp. MFC De Wete-
ring. Een gezellige buurtkerk voor en door Geitenkampers. 
Samen brunchen, praten en vieren. Iedereen is welkom, 
wat je ook gelooft. Respect voor elkaar is het uitgangspunt

Donderdag 22 februari
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 23 februari
14.00-16.00 uur: Bingo (SWOA) MFC De Wetering. Zaal 
open 13.30. Kom gezellig meedoen. Prijs per plankje € 3,00

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

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

Vrijdag 2 maart
12.00-14.00 uur: Soepinloop (SP) Creutzbergstraat 72. 
Gratis soep met brood en koffie en thee voor iedereen die 
zin heeft om anderen te ontmoeten.

Zaterdag 3 maart
13.15-17.00 uur: Repair Café. (KoffieKaffee) 
De Beijer, Willem Beijerstraat 13. 

17.30-20.30 uur: Samen Eten MFC De Wetering.

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

 info@sameneten.net

Zondag 4 maart
10.30-12.30 uur: Buurtkerk Geitenkamp. MFC De Wete-
ring. Een gezellige buurtkerk voor en door Geitenkampers. 

Maandag 5 maart
13.00-16.00 uur: Vitale Inloop Geitenkamp (Vitale Verbin-
dingen). Praat mee over VV in 2018.

Dinsdag 6 maart
12.00 uur: Twaalfuurtje (Aktiveringsteam) MFC De Wete-
ring. Een lekker tussendoortje voor slechts €2,50. 

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.

Donderdag 8 maart
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 9 maart
14.00-16.00 uur: Bingo (SWOA) MFC De Wetering. Zaal 
open 13.30. Kom gezellig meedoen. Prijs per plankje € 3,00

Zaterdag 10 maart
Landelijke actiedag NL Doet
zie artikel op pagina 2 van deze krant

17.00-19.00 uur: Benefietlunch in De Beijer (Stichting 
Weeskinderen in Irak). De Beijer. Heerlijke maaltijd, waar-
van de opbrengst gaat naar het goede doel. Minimale bij-
drage € 3,50, meer geven mag ook

Zondag 11 maart
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 

Vrijdag 16 maart
10.30-11.45 uur: Wandel je mee? (De Beijer)
Wandeling in de omgeving van de Geitenkamp onder lei-
ding van natuurgids Liesbeth Langeveld. Kosten € 2,50.
Opgeven bij de Beijer of  e.t. langeveld@hotmail.com

17.00-19.00 uur: Soepinloop (SP) Creutzbergstraat 72. 
Gratis soep met brood en koffie en thee voor iedereen die 
zin heeft om anderen te ontmoeten.

Zaterdag 17 en zondag 18 maart
Kledingmarkt in de Beijer. Reserveer vast in je agenda. Na-
dere informatie volgt in de volgende editie

Zondag 18 maart
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.

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

Financiële problemen?

Iedere dinsdag van 
12.30 -14.00 uur

Financieel Café, 
De Beijer 

Willem Beijerstraat 13

of bel met 
een Sociaal Raadsman :

tel.: 026-3127999

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



Eten voor het goede doel
In samenwerking met de stichting Weeskinderen in Irak 
werd er op 16 december 2017 in de Beijer gegeten voor het 
goede doel. Heerlijke Midden-Oosterse gerechten werden 
aan de gegadigden geserveerd. In totaal werd er €839,00 
gegeven aan het goede doel. 

Vanwege het succes van deze benefietlunch zal er op  vrij-
dag 10 maart wederom een maaltijd met Midden-oosterse 
gerechten worden geserveerd. De minimale bijdrage hier-
voor bedraagt €3,50, of u meer wilt geven voor de maaltijd 
bepaalt u zelf.

Eet gezellig mee op vrijdag 10 maart in De Beijer, Willem 
Beijerstraat 13. Voor meer informatie kunt u altijd even 
binnenlopen tijdens Het KoffieKaffee.

Doe mee met de jubileumeditie Hoogte80-festival
Dit voorjaar zal voor de 10e keer het Hoogte80 festival plaats vinden! Dat zal zijn van 10 tot en met 13 mei  in het 
Hemelvaart weekend. En het wordt uiteraard een extra feestelijke editie!

Net als voorgaande keren 
zal er plek zijn voor bijdra-
ges vanuit de wijk. Met na-
tuurlijk de Parade als ope-
ningsact en een samen met 
wijkbewoners tot stand ge-
bracht kunstwerk. Er komt 
een zogeheten Bulttent met 
een eigen, gratis toeganke-
lijk programma. Met in de 

middag leuke workshops 
voor jong en oud zoals mu-
ziek maken, circus, soorten 
dans en lekker met je han-
den creatief bezig zijn. Aan 
het eind van de middag een 
Open Podium waar je je ta-
lenten kunt vertonen, begin 
van de avond leuke theater-
voorstellingen en de avond 
wordt afgesloten met lek-
kere muziek. Dit allemaal 
door  en voor mensen uit de 
wijk.

Ter opluistering van dit ge-
heel  zal het KoffieKaffee 
naast de tent spelers en be-
zoekers van koffie, thee en 
taart voorzien.

Nieuw dit jaar is dat er ge-
probeerd gaat worden  ook 
een paar scenes op locatie 
te presenteren, bijvoorbeeld 
een herhaling van een leuke 
scene van afgelopen Herfst-
theater Geit & Bult, weer 
een leuke sketch van de 
Schatgravers of juist iets 
heel nieuws. 

In de wijk is men  nu in de 
voorbereidende brainstorm 
fase en hierbij worden alle 
lezers opgeroepen om met 
ideeën te komen en/of zich 
aan te melden om mee te 
doen! Ook de organisatie 
van Hoogte80 nodigt ie-
dereen uit om met ideeën 
te komen, zijn/haar huis of 
werk-ruimte ter beschik-
king te stellen voor een 
voorstelling op locatie of 
te komen helpen met op-
bouwen, afbreken, kassa 
draaien, bardienst doen, 
etc. De jubileumeditie van 
het Hoogte80-festival moet 
immers een feestje voor de 
wijk worden
Informatie krijgen en opge-
ven kan via
info@kunst-op-de-bult.nl 
of via het KoffieKaffee.

En natuurlijk houden de 
wijkkrant en andere media 
jullie op de hoogte!

Op zoek naar een  kwartet wijkgenoten
Op deze pagina in de krant heeft u de afgelopen maanden kennis kunnen maken met telkens 
vier wijkgenoten, die door Riënne Wopereis werden geportretteerd. Vier wijkgenoten per 
keer, die met elkaar iets overeen hadden. Kunstenaars uit Saksen Weimar, bezoekers van 
Daadkracht in Monnikenhuizen of tuintovenaars: wat de overeenkomst ook was, het kon een 
reden zijn om opgenomen te worden in het kwartet van wijkgenoten.

Hoewel er in deze editie geen kwartet wijkgenoten te vinden is, blijft de serie nog wel door-
gaan. Maar wij kunnen uw hulp daarbij wel gebruiken! Heeft u met minstens drie andere 
wijkgenoten een overeenkomst of kent u mensen die dat hebben? Het kan om van alles gaan: 
dezelfde hobby, dezelfde leeftijd, dezelfde naam, hetzelfde beroep (maar verschillende werk-
plekken), dezelfde sport. Wij horen het in elk geval graag! Bent u geïnteresseerd of wilt u 
meer informatie? Stuur dan een mail naar 
redactie@geitenkampnet.nl o.v.v. wijkgenoten

Inschrijving Ome Joop’s Tour 2018 van start
Ome Joop’s Tour is al jarenlang een begrip in Arnhem. Deze unieke fietsronde heeft zich 
een vaste plaats in de historie verworven als een tiendaags kinderfeest op wielen. De or-
ganisatoren van Ome Joop’s Tour hebben sinds de start in 1950, een sleutel voor succes 
gevonden. De vrijwilligers van Ome Joop’s Tour investeren in een belangrijke, maar tevens 
kwetsbare doelgroep. 

Tien dagen op de fiets, tien dagen lang in- en ontspanning, tien dagen lief en leed delen. 
Anderhalve week samen op de fiets als investering om kinderen in het zadel te krijgen en te 
houden. Duizenden deelnemers hebben in de voorbije jaren al vreselijk veel plezier beleefd 
aan Ome Joop’s Tour. Deze unieke wielerronde vindt traditioneel plaats aan het begin van 
de zomervakantie en is gebaseerd op een ijzersterke formule, waarin jongens en meisjes 
tien dagen met respect en aandacht voor elkaar gezamenlijk optrekken. 

In hun kielzog volgt een karavaan van verzorgers, helpers, begeleiders, familie en vrien-
den. Ome Joop’s Tour is ook voor hen een feest, een happening waar vol verlangen naar 
wordt uitgekeken. Ome Joop’s Tour vindt in 2018 plaats vanaf zondag 22 juli tot en met 
woensdag 1 augustus. 

Basisschoolleerlingen in de 
leeftijd van 10 tot en met 12 
jaar kunnen deelnemen aan 
Ome Joop’s Tour (Let op: 
kinderen moeten 10, 11 of 
12 jaar zijn tijdens de tour 
of met andere woorden: ge-
boren zijn op of tussen 2-8-
2005 en 22-7-2008).

Kinderen van ouders met 
een GelrePas kunnen voor 
€20,- mee met Ome Joop’s 
Tour. Voor dat bedrag krij-
gen de kinderen een gewel-
dige vakantie met leuke en 
sportieve uitstapjes, eten, 
drinken en snoep.  Wie 
graag mee wil met Ome 
Joop’s Tour, kan dat kenbaar 
maken door het belangstel-
lingsformulier invullen op 
de site van OJT: www.ome-
joopstour.nl. Belangstellen-
den krijgen een bevestiging 
in de mail, waarna de rest 
van de procedure volgt.



De Speelmorgen start weer in MFC De Wetering
Op maandagmorgen 5 maart start er weer een speelmorgen in MFC De Wetering in de 
Geitenkamp. De Speelmorgen is een leuke activiteit voor kinderen van 10 maanden tot 
2 jaar en hun ouders, vlak bij huis en in je eigen wijk.

Wat gebeurt er in de speelmorgen?
In de eerste plaats is de speelmorgen leuk maar ook leerzaam. Je kind komt in contact met 
andere kinderen, je ontmoet andere ouders en je kunt met elkaar praten over de opvoeding. 
Er wordt samen gespeeld, gezongen en geknutseld. 

Ook worden er door het jaar heen allerlei activiteiten aangeboden, zoals babymassage, 
muziek op schoot, voorlezen door voorleesopa’s en oma’s, informatiebijeenkomsten over 
gezonde voeding enzovoort. Je kind leert spelenderwijs de wereld te ontdekken en krijgt 
hierdoor zelfvertrouwen en een positief beeld van zichzelf.

De Speelmorgen is de stap die je met je kind maakt als voorbereiding op de peuterspeelzaal/
kinderdagverblijf. Als je kind 2 jaar is, gaat het vanuit de Speelmorgen door naar de peuter-
speelzaal. Door het vaste ritme van de Speelmorgen en het oefenen met het samenspelen is 
je kind beter voorbereid op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf. Dat is fijn voor jouw 
en je kind want dat maakt de stap naar de peuterspeelzaal makkelijker.
 
Wilt u graag samen met uw kind meedoen aan de Speelmorgen? 
Kom gerust een keer binnenlopen om vrijblijvend mee te doen of neem contact op met de 
coördinator Speelmorgen. De kosten van de Speelmorgen zijn 1 euro per keer. Neem zelf 
een stukje fruit mee. De speelmorgen start om 9.15 uur tot 11.15 uur.
Tijdens schoolvakanties is er géén Speelmorgen.

Nieuwe reeks trainingen Kids Bootcamp

Vanaf donderdag 22 februari begint een nieuwe reeks Bootcamp training voor kinderen.  
In 10 bijeenkomsten op de donderdagmiddag trainen we met kinderen op een speelse 
manier. Tijdens een bootcamp training wordt gebruik gemaakt van alles wat in de buurt 
(trainingsomgeving) te vinden is. Denk aan bankjes, boomstammen, trappen of klim-
rekken. Ook worden verschillende verenigingen in de wijk bezocht, zoals de atletiek-
baan en de sportschool. Er wordt gewerkt aan kracht, uithoudingsvermogen en lenig-
heid. Hierbij is doorzettingsvermogen en discipline erg belangrijk. 

Inschrijven kan t/m woensdag 21 februari. Je vult het inschrijfformulier in en levert dat 
in bij Michiel de Boer of Bram Moorman. Het inschrijfformulier ligt vanaf 1 februari 
bij de basisscholen, bij Playground de Rommelkist en bij MFC de Wetering. Deelname 
aan de activiteit is gratis. Leeftijd van 7 t/m 12 jaar. Wel wordt verwacht dat als je je 
inschrijft, je er ook altijd bent. De Kids bootcamp wordt georganiseerd door Stichting 
Rijnstad en Sportbedrijf Arnhem.

Kick Off Vitesse Hattrick
Op woensdag 6 december 2017 vond de Kick Off plaats van het Vitesse Hattrick project. Dit 
project is bedoeld om kinderen tussen de 6 en 12 jaar structureel te laten sporten, positief 
gedrag te stimuleren en gezamenlijk een bijdrage te leveren aan de wijk. Dit laatste gaat de 
aankomende maanden gebeuren door middel van de buurtbijdrage, waarbij de deelnemers 
van het project samen iets gaan doen voor de wijk. Bijvoorbeeld een speelplek schoonmaken 
of klusjes doen voor ouderen in de wijk. In overleg wordt bepaald wat er gedaan wordt.

Tijdens het project krijgen de kinderen iedere maandag voetbaltraining en doen ze één keer 
in de maand mee aan een toernooi. Daarin spelen ze tegen de andere wijken in Arnhem die 
ook aangesloten zijn bij dit project, zoals Presikhaaf, Malburgen, Klarendal en Arnhem 
Midden. Ook wordt er een wedstrijd van Vitesse bezocht.

De Kick Off was een leuke, sportieve middag, waarbij kinderen aan veel activiteiten mee 
hebben gedaan. Pannavoetbal, speedcheck, Vitesse gatenbord schieten, sprint oefening met 
tijdwaarneming, koken, medailles knutselen, springkussen, schminken en een voetbal quiz. 
Kinderen en begeleiders hebben plezier gehad!

Vakantieactiviteiten in het voorjaar 2018 
In de voorjaarjaarsvakantie organiseert Sportbedrijf Arnhem in samenwerking met 
kinderwerk Rijnstad een drietal activiteiten:

Dierensporen zoeken met de boswachter
Wanneer: vrijdag 16 februari

Waar en hoelaat: verzamelen bij MFC De Wetering, 14.00-16.00 uur
Voor wie: Kinderen van 4 t/m 7 jaar

Kosten: €1,50 per persoon

Ga mee op ontdekkingstocht op de Posbank, het mooiste natuurgebied van 
Arnhem en omgeving. Er gaat een boswachter 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. 

Opgeven is verplicht. Dit kan bij de Rommelkist t/m donderdag 15 februari. 
Vol is vol, verdere informatie volgt bij opgave.

Meer informatie of aanmelden? Neem contact op met
Hanneke Fiesler (coördinatrice Speelmorgen)

T: 06 4612 9795 of 026 3127700
E: speelmorgen@rijnstad.nl
www.rijnstad.nl/speelmorgen

Klimmen
Wanneer: woensdag 14 februari
Waar en hoelaat: 14.00-16.00 uur

Voor wie: Kinderen van 4 t/m 7 jaar
Kosten: €1,50 per persoon

Verzamelen op Playground de Rommelkist

Wie durft de uitdaging aan: klimmen op de klimmuur? Wie heeft er geen last 
van hoogtevrees en klimt zo hoog mogelijk? Voor stoere jongens en meiden! 

Opgeven is verplicht. Dit kan bij de Rommelkist t/m dinsdag 13 februari. 
Vol is vol, verdere informatie volgt bij opgave.

Olympische Wintersplen
Wanneer: maandag 12 februari

Waar en hoelaat: MFC De Wetering, 14.00-16.00 uur
Voor wie: Kinderen van 4 t/m 12 jaar (en ouders)

Kosten: €1,00 per persoon

Kinderen én ouders spelen gezamenlijk uitdagende winterse spelen tijdens 
deze Olympische Winterspelen. Net zoals in Zuid-Korea, waar dit jaar de Olym-
pische Winterspelen plaatsvinden, spelen we met de Olympische gedachte:
meedoen is belangrijker dan winnen!

Opgeven is verplicht. Dit kan bij de Rommelkist t/m vrijdag 9 februari. 
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

Waar staan de minibiebs ook al weer?

Minibieb
(groene ballonnetjes):

• Garde Grenadiers,
• Merelstraat 58,
• Roerdomplaan 23,
• Victor de Stuerslaan 9,
• Doctor Wagenaarstraat 1,
• Pastoor van de Loolaan 2,
• Doctor Bosstraat 9,
• Helsdingenstraat 14,
• Jezuïetenstraat
• Nieuwe Aanleg 39

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.

In Monnikenhuizen is iets 
aan de hand met speklap-
pen en speklagen. Eerst 
de speklagen. 

Aan de Monnikensteeg 
staan sinds ruim zes-
tig jaar vier galerijfl ats, 
vijf hoog, dus met lift en 
karakteristiek. De reeks 
schuin achter de fl ats ge-
plaatste balkons vallen op. 
Ze rusten op robuuste be-
tonnen kolommen, stoer 
en elegant tegelijk.  De 
fl ats zijn inmiddels oud 
genoeg dat ze het stem-
pel ‘pot.bb’ in het huidige 
bestemmingsplan heb-
ben gekregen, ‘potentieel 
beeldbepalend pand’. Die 
fl ats worden blijvertjes. 
Waar in Arnhem kun je ho-
ger wonen? En ze hebben 
speklagen.

De speklagen zijn hier 
dunne lagen van wit ge-
glazuurde bakstenen, vier 
boven elkaar. Als sierste-
nen bedoeld. Ze zijn recht 
boven elkaar gemetseld in 
een grovere cementmor-
tel dan de gele baksteen 
in dezelfde hoogte boven 
en de rode dikkere onder. 
Deze laag scheidt de sta-
peling van verdiepingen. 
Ze sluiten de vloeren van 
de horizontale gedeelten 

van het skelet van gewa-
pend beton af aan de zij-
kanten van de vijf bouw-
lagen. De verticale hoogte 
werd door deze horizontale 
accenten overzichtelijk ge-
maakt. Vijf is te overzien, 
zoals elke sudokumaker 
weet. 

Ook bouwtechnisch is het 
in orde. Op kleine barsten 
in de geglazuurde bak-
steen na ziet het geheel er 
nu goed uit. De speklaag 
in de fl ats was een goede 
bouwkundige oplossing om 
gevels van baksteen met 
betonskeletbouw te inte-
greren. Flats van vijf hoog 
met lift waren ruim een 

halve eeuw terug bijzonder 
in een gewone woonwijk. 
Arnhemmers schepten er 
over op, alsof de eerste 
galerijfl at van Nederland 
hier ontstond. Dat was niet 
zo. De eerste was die van 
Bergpolder in Rotterdam, 
van Van Tijen uit de jaren 
1932-34.   

Waarom de speklappen? 
De buurt ontstond dankzij 
de wederopbouw. In snel 
tempo werd ze in de twee-
de helft van de jaren 1950 
gebouwd. Het ging toen al 
zoveel beter dat de kleine 
wijk vrij ruim en groen kon 
worden. De tuinen van de 
huurwoningen zijn diep. 

Het is er doorgaans prima 
parkeren, ook dankzij de 
relatief vele privé-garages 
en kleine terreinen in de 
buurt. Bij de onvermijde-
lijke wat hogere huur sluit 
‘speklappenbuurt’ aan. De 
nieuwe bewoners zouden 
door de hogere huren geen 
carbonaadjes meer kun-
nen betalen, maar slechts 
speklappen. 

PS De vraag in de vorige 
editie van Op de Hoogte 
over een waterputdeksel 
in de wijk dat ouder is dan 
1894 is niet opgelost door 
een inzender. De oplossing 
wordt bewaard voor een 
volgende quiz.

Eten met Petra & Margreet 
Poeh, dat was me weer een december-
maand. Petra en Margreet hebben zich 
ruim tegoed gedaan aan spijs en drank 
de afgelopen tijd. Gezellige dagen hoor, 
maar de weegschaal laat dat ook duide-
lijk zien. Even weer wat gezonder eten 
dus, maar wel lekker! Daarom maar eens 
zo’n groente die bij het jaargetijde hoort: 
pompoen.

Een lekker zoet groentegerecht is gebakken 
pompoen. Hiervoor heb je nodig:
• 1 pompoen, bijzonder geschikt is de fl es-

pompoen (langwerpig)
• 1 ui
• 2 tenen knofl ook
• eetlepel honing
• kurkuma (gele kruid) 
• olijf- of zonnebloemolie

Bereidingswijze:
De pompoen schillen en in blokken snijden 
van ongeveer 2 cm. Wel alle pitjes en draden 
verwijderen.
De ui pellen en fi jnsnijden en de tenen knof-
look persen. Dit alles bij elkaar in een pan 
met een mespunt kurkuma en ongeveer 4 
eetlepels olie en 1 eetlepel honing. Dit met 
de deksel erop op matig vuur bakken tot het 
goudbruin en zacht is. Dit duurt ongeveer 15 
à 20 minuten.
Smakelijk!

• een fl espompoen

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

Waar kan ik terecht als ik hulp nodig heb?

Lees het op
www.geitenkampnet.nl


