
Rosendaalsestraat 481, 6824 CL Arnhem
026 - 442 4910   boerma-arnhem.nl

Wijkkrant voor Geitenkamp, (Nieuw-)Monnikenhuizen, Arnhemse Allee en Saksen-Weimar

OP DE HOOGTE     
42e jaargang, nummer 2 - maart 2018, oplage: 4300 ex.

OP DE HOOGTE     OP DE HOOGTE     OP DE HOOGTEOP DE HOOGTE     OP DE HOOGTEOP DE HOOGTE     OP DE HOOGTEOP DE HOOGTE     
In samenwerking met www.geitenkampnet.nl

Vermist:
Koekie

Van een gezin aan de Beukenlaan bereikte ons het ver-
zoek aandacht te geven aan hun geliefde kat, die nu al 
enkele maanden vermist wordt:

‘Sinds 28 december 2017 is onze lieve kater Koe-
kie niet meer thuis gekomen (Beukenlaan bij zwem-
bad Valkenhuizen). Hij was altijd makkelijk aan te 
halen, erg nieuwsgierig en wilde met iedereen 
wel vriendjes worden.  We missen hem ontzet-
tend. Hij is bijna 1,5 jaar, licht rood gestreept met 
donkere ringen op de staart en een klein plukje 
wit op de borst. Hij is gecastreerd en gechipt.’

Heeft u informatie dan graag een e-mail naar 
koekiekat@yahoo.com 

Alle tips zijn welkom!

Marcouch ‘chillt’ met Geitenkampse jongeren
Het is dinsdag 27 februari, rond de klok van 17.45 uur. Alle voorbereidingen zijn getroffen voor het bezoek van 
burgemeester Ahmed Marcouch. Over een kwartier zal hij aankomen bij MFC de Wetering. In de ruimte waar de 
burgervader ontvangen wordt zijn een aantal mensen bezig met de fi nishing touch. Nog even wat stoelen en tafels 
rechtzetten, koffi e en thee aanzetten en dan is iedereen er helemaal klaar voor.

Het bezoek van Marcouch 
hebben we te danken aan 
wijkbewoner Dennis van 
Mierle. Hij kwam een aan-
tal maanden geleden op het 
idee om de burgemeester uit 
te nodigen voor een bezoek 
aan de wijk, specifi ek aan 
de tienerinloop op dinsdag-
avond. Een groep tieners, 
die op dinsdagavond een 
tienerinloop heeft en graag 
aan de burgemeester wil 
vertellen wat ze doen, wat ze 
bezig houdt en wat ze graag 
voor de wijk willen beteke-
nen, is hiervoor de aanlei-
ding geweest

Behalve Dennis zijn er nog 
twee bewoners, Michelle 
Betten en William Hueskes, 
erg betrokken bij deze groep 
tieners. Zij zorgen er geza-
menlijk voor dat de groep 
een plek heeft waar ze zich-
zelf kunnen zijn, leeftijdsge-
noten onder elkaar. 
Deze tienerinloop is niet zo-
maar ontstaan. In de herfst 
van 2017 is er veel overlast 

geweest van deze groep in 
de wijk. De groep kwam 
dan ook regelmatig in aan-
raking met de politie. ‘Er is 
te weinig te doen voor ons’, 
werd er door de tieners ge-
zegd. ‘We hebben geen plek 
om te chillen’, was een vaak 
gehoorde kreet. Daar moest 
wat aan gedaan worden. 

Zo ontstond het idee om ge-
durende 10 weken een tiene-
rinloop in MFC de Wetering 
te organiseren met als doel 
de tieners een plek te geven 
om zichzelf te kunnen zijn 
en daarmee de overlast in 
de wijk te verminderen. De 
professionals van het kin-
derwerk en jongerenwerk 
van Stichting Rijnstad en 
het sport en spelwerk van 
Sportbedrijf Arnhem onder-
steunde het initiatief van 
deze ouders / wijkbewoners. 
en de beide Coop-winkels 
leverden ook een bijdrage.

De verantwoordelijkheid 
voor het openstellen van de 

inloop werd opgepakt door 
Dennis, Michelle en Wil-
liam. Ook de tieners zelf 
werd gevraagd om tijdens 
de inloop taken en verant-
woordelijkheden op zich te 
nemen, zoals koffi e en thee 
zetten, materialen klaarzet-
ten en het opruimen van de 
ruimte na afl oop van de ac-
tiviteit.

In die 10 weken is er veel 
bereikt: wijkbewoners en 
professionals hebben beter 
contact gekregen met de 
groep, de groep zelf heeft 
verantwoordelijkheid ge-
toond door samen met de 
betrokken ouders de inloop 
open te stellen en ze hebben 
ideeën bedacht om zich in 
te gaan zetten voor de wijk. 
Met als gevolg dat deze 
groep tieners vanaf maart 
elke dinsdagavond terecht 
kan in Jongerencentrum de 
Sperwer, om daar een ver-
volg te geven aan de inloop. 
Ook weer met eigen verant-
woordelijkheden.

Het bezoek van burgemees-
ter Marcouch was aange-
naam voor eenieder. Bij bin-
nenkomst werden handen 
geschud en gesprekjes met 
elkaar gevoerd. De burger-
vader raakte al snel aan de 
praat met de tieners over de 
wijk, de tienerinloop en de 
ideeën die er zijn om een bij-
drage te leveren aan de wijk. 
Ook de aanwezige ouders 
en professionals maakte een 
praatje met de burgemeester 
over dit initiatief.

Toen aan het einde van het 
bezoek door de tieners werd 
verteld dat de inloop een 
vervolg krijgt bij de Sper-
wer, reageerde de burge-
meester zeer enthousiast en 
hij voegde er aan toe; ‘als 
jullie zo doorgaan dan kom 
ik nog een keer langs en dan 
gaan we samen een feestje 
bouwen’. 
Een mooi slotakkoord van 
een enerverend bezoek van 
burgemeester Marcouch aan 
de Geitenkamp. 

Verkiezingen 2018
Begin maart zijn de stempassen verstuurd voor de Gemeen-
teraadsverkiezingen 2018, die op 21 maart worden gehou-
den. Het is belangrijk dat u uw stem laat horen, want het 
nieuwe bestuur beslist straks over zaken die voor u van be-
lang kunnen zijn, zoals bijvoorbeeld zorg, sportoorzienin-
gen, milieu en cultuur. Door te gaan stemmen beslist u mee!
Met de stempas kan in alle stemlokalen in de stad gestemd 
worden. Vergeet niet om behalve uw stempas ook een geldig 
identiteitsbewijs mee te nemen. 

Heeft u begin maart geen stempas ontvangen? Tot uiterlijk 
dinsdag 20 maart 2018, 12.00 uur kunt u een vervangende 
stempas aanvragen op het stadhuis bij Bureau Verkiezingen. 
Ook hier geldt: neem wel even een legitimatiebewijs mee. 

De locaties waar gestemd kan worden in onze wijken zijn: 
Drie Gasthuizen (Roosendaalseweg 485), Opstandingskerk 
(Roosendaalseweg 505), De Vlindertuin (Sperwerstraat 97) 
en MFC De Wetering (Bonte Wetering 89).



Adverteren in Op De Hoogte? 

Mail naar: 
advertenties@geitenkampnet.nl WINKELBUS: 06 1699 4057

Aan de slag met de rioolvervanging in de wijk Geitenkamp
In opdracht van de gemeente Arnhem werkt aannemer Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek de komende periode 
aan de vervanging van het riool in uw wijk. Ook gaan zij de verhardingen op de wegen en de trottoirs vernieuwen. 
Bert Bosscher en Arne Meerbeek van Dusseldorp vertellen u wat er gaat gebeuren.

Nieuw riool en nieuwe klinkers 
‘Wij werken aan fase 2 van het project Rioolvervanging Geitenkamp’, vertelt Arne Meerbeek. Hij zorgt er als uitvoerder 
van Dusseldorp voor dat de werkzaamheden buiten soepel verlopen. Dusseldorp gaat dit jaar aan de slag in de Eekhoorn-
straat, Jagersweg, Reigerstraat, Schuttersbergplein, Schuttersbergweg, Sperwerstraat (tussen Beukenlaan en Dr. Schaep-
manstraat) en de Tiendweg. Volgend jaar volgt nog de Beukenlaan. Arne: ‘Het werk gaan we gefaseerd uitvoeren, zodat we 
de overlast zo beperkt mogelijk houden. Natuurlijk realiseer ik me dat de bewoners er hinder van gaan hebben. Maar ze 
krijgen er ook iets moois voor terug. Het riool wordt vernieuwd en het asfalt in de wijk gaat verdwijnen. Daar komen klin-
kers voor terug. In gesprekken met bewoners heb ik al gemerkt dat men hier blij mee is. De wijk gaat er weer mooi uitzien.’

Communicatie met bewoners
Zijn collega Bert Bosscher vult aan: ‘We zijn tot in het voorjaar van 2019 aan het werk in de wijk. Ik kan me voorstellen dat 
bewoners praktische vragen hebben over bijvoorbeeld de planning, tijdelijke omleiding van de buslijnen 7 en 8, over hun 
invalidenparkeerplaats of een verhuizing die net op dat moment gepland staat. Daarvoor kunnen ze bij mij terecht. Samen 
zoeken we dan een goede oplossing.’ Bert is de omgevingsmanager van het project en voor de bewoners het aanspreekpunt. 
‘Ik zorg ervoor dat de bewoners op de plek waar we aan het werk gaan, vooraf worden geïnformeerd. Via de website geiten-
kampnet.nl en de Facebook-pagina Geitenkampnet. Maar ook via de oude vertrouwde brief op de mat, waarin we meer 
vertellen over bijvoorbeeld de planning, de inzameling van het afval en de bereikbaarheid van de woning. In deze brief zijn 
ook mijn contactgegevens te vinden. Dus als er vragen zijn, hoor ik dat graag.’ Als bewoners tijdens de uitvoering tegen 
kleine, praktische zaken aanlopen, kunnen ze ook bij uitvoerder Arne terecht. Arne: ‘Kleine zaken lossen we, daar waar 
mogelijk, meteen ter plekke op. Lukt dat niet, dan overleggen Bert en ik dat. Samen vinden we een oplossing, want pas als 
de bewoners tevreden zijn, zijn wij dat ook.’
Vragen kunt u ook stellen per e-mail: geitenkamp@dusseldorp.nu

Meldpunt misstanden zorg
Arnhem heeft sinds kort een meldpunt waar cliënten en me-
dewerkers van zorginstellingen op discrete wijze mogelijke 
misstanden in de zorg kunnen melden. Het meldpunt biedt 
de mogelijkheid een klacht anoniem in te dienen.

Een melding kan gaan over een declaratie van kosten voor 
ondersteuning die niet is geleverd. Ook bij een vermoeden 
dat een zorgaanbieder opzettelijk voor eigen gewin de regels 
overtreedt en daarbij de cliënt benadeeld kan een melding 
worden gedaan. Ook bij twijfel of de rekening van de zorg-
aanbieder wel klopt, adviseert de gemeente contact op te 
nemen met het meldpunt. ‘Want wij willen dat inwoners de 
zorg krijgen die ze nodig hebben’, aldus de gemeente.

Misstanden kunnen gemeld worden door een mail te stu-
ren naar meldpuntwmo@arnhem.nl. Ook kunt u bellen met 
de gemeente Arnhem (0900-1809, vraag naar de afdeling 
Handhaving Werk en Inkomen). 
Een brief sturen aan de gemeente is eveneens mogelijk. 

Zodra de melding binnen is, start een onderzoek. Als het 
gaat om een situatie waar direct iets aan moet worden ge-
daan, wordt ook gelijk actie ondernomen. Indien de melding 
niet anoniem is gedaan, zal contact worden opgenomen met 
de melder voor meer informatie.

Omgeving Larikshof in de ban van de paddentrek 
De paddentrek is een jaarlijks terugkerend fenomeen waarbij padden van hun winterverblijven naar het water trek-
ken om zich voort te planten. De paddentrek vindt plaats in de periode februari tot april. De combinatie van tempe-
ratuur en luchtvochtigheid zijn belangrijk voor het op gang komen van de paddentrek. Tijdens milde, natte perioden 
kan het grootste deel van de populatie zich in zeer korte tijd naar het voortplantingswater trekken. 

De vijver bij het Larikshof is 
voor de padden een aantrek-
kelijke broedplaats. Maar 
het oversteken van de Hels-
dingenstraat, Larikshof en 
met name de Roosendaalse-
weg is voor de kleine dieren 
niet altijd even veilig. 

Al enkele jaren krijgen ze 
daarbij hulp van de Padden-
werkgroep Paasberg.

Vanaf half maart lopen zij 
elke avond twee keer met 
twee mensen een rondje via 
de eerder genoemde strat-
ten om padden en kikkers 
te helpen bij het oversteken 
van de wegen. 
Met handschoenen aan wor-
den de padden in een emmer 
gezet om ze daarna bij de 
vijvers weer vrij te laten. 
`
Gedurende enkele weken 
doet de werkgroep  dit elke 
avond in twee teams zodat 
je òf van 19.30-20.30 uur 
werkt, òf van 20.30-21.30 
uur.
Op deze manier zijn er vo-
rig jaar 947 exemplaren over 
geholpen (De telling wordt 
dagelijks bijgehouden).

De Paddenwerkgroep kan 
wel wat extra handen gebrui-
ken! Je hoeft niet iedere dag 
aanwezig te zijn (mag wel), 
ook als je maar maar een 
paar keer kunt, is je hulp al 
zeer welkom. Het streven is 
1000 padden over te zetten. 

Heb je zin om te helpen, 
meld je dan aan via 
paddenwerkgroeppaasberg
@gmail.com. 
Eind maart is de padden-
trek meestal weer voorbij 
en worden de avondrondes 
stopgezet.

Omgekeerd inzamelen
Sinds 5 maart is het om-
gekeerd afvalinzamelen in 
de wijk Monnikenhuizen 
gestart. In de Geitenkamp 
werkt het systeem al met 
succes sinds januari 2016. 
De gemeente zorgt voor de 
containers en SUEZ zorgt 
voor de inzameling. Maar u 
maakt het verschil; u moet 
het afval scheiden!

De afvalcoaches kunnen u daarbij helpen. U kunt bij ze te-
recht met uw vragen en opmerkingen over Omgekeerd In-
zamelen. Maar zij kunnen u ook aanspreken over de manier 
waarop u uw afval aanbiedt. De afvalcoaches controleren 
of afval op de juiste manier wordt gescheiden en vertellen u 
graag welke stoffen in welke bak moeten. Ze werken samen 
met u aan een schone wijk. De afvalcoaches zijn duidelijk 
herkenbaar aan hun gele jassen.

Meer informatie
Info staat ok op: www.arnhem.nl/omgekeerdinzamelen  of 
mail naar: omgekeerdinzamelen@arnhem.nl

Laag inkomen? 
Vraag kwijtschelding aan!
 
Deze maand krijgt u weer belastingaanslagen van de 
gemeente en van het waterschap in de bus. Als u een 
laag inkomen heeft en geen spaargeld of een duurdere 
auto, kunt u mogelijk kwijtschelding krijgen. Dat bete-
kent dat u dan niets of minder hoeft te betalen aan de 
gemeente of het waterschap.
  
Berekening
Om kwijtschelding 
aan te vragen moet u 
een formulier invullen. 
Hierin wordt gevraagd 
naar uw inkomsten en 
uitgaven. U moet daar 
kopieën van bijvoegen 
en deze naar de gemeen-
te of het waterschap 
sturen. Zij berekenen 
en beslissen uiteindelijk of u kwijtschelding krijgt.  
 
Hulp bij aanvraag
Let op: u krijgt minder vaak automatisch kwijtschelding. 
Het kan dus zijn dat u het opnieuw moet aanvragen. Komt 
u er niet goed uit, dan kunt u terecht bij de spreekuren van 
de Sociaal Raadslieden in MFC De Wetering of bij het          
Financieel Café in de Beijer. Zij kunnen inschatten of u 
kwijtschelding krijgt en helpen u met de aanvraag.



Laagdrempelige hulp bij fi nanciële problemen
‘Vraag het maar aan Bart’, zo kopten we enkele edities geleden een artikel over Sociaal Raadsman Bart Houkes.
Niet iedereen maakt die stap even gemakkelijk. Daarom is er nu een Financiëel Cafe in de Beijer.

Over fi nanciële problemen 
praat niemand graag. Soms 
is het heel lastig voor men-
sen om de stap naar een 
hulpverlener te zetten. Om 
het toch voor deze groep 
mensen gemakkelijker te 
maken, zijn Bart Houkes 
(stichting Rijnstad), Gemma 
Hassing en Monic Seigers 
(Sociale Wijkteams) een sa-
menwerking aangegaan met 
Jos Hovestadt en Herman 
Brüggeman. Deze twee 
vrijwilligers van het Het Fi-
nancieel Café houden iedere 
dinsdag van 12.00 tot 14.00 
een inloopspreekuur in de 
Beijer. 

De vrijwilligers van het Fi-
nancieel Café houden op 
verschillende plekken in de 
stad een laagdrempelige in-
loop voor wijkbewoners die 
vragen hebben op het gebied 
van fi nanciën. Op deze ma-
nier hopen zij de mensen te 
bereiken die de stap naar de 

reguliere hulpverlening niet 
kunnen maken.  Jos en Her-
man hebben veel ervaring 
op het gebied van fi nanciën 
en willen deze kennis inzet-
ten om mensen wegwijs te 
maken in de vaak bureau-
cratische fi nanciële wereld.

Bij Jos en Herman kun je 
terecht voor het aanvragen 
van kwijtscheldingen, het 
invullen van formulieren 
voor toeslagen of simpel-
weg een uitleg waar een 
brief nou precies over gaat. 
Wanneer er meer complexe 

zaken naar boven komen, 
wordt hulp ingeschakeld via 
het sociale wijkteam of de 
stichting Randstad. 
De hulp van Jos en Herman 
is  vrijblijvend en je gege-
vens worden niet geregis-
treerd.

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!

    PROEF ONZE 
ZELFGEMAAKTE SOEP

2e LITER HALVE PRIJS

5 jaar Samen Eten in MFC De Wetering
Zaterdag 3 februari was het zo ver: de maandelijkse buurtmaaltijd Samen Eten bestond 5 jaar. Om die reden was de 
maaltijd extra feestelijk. De zaal van MFC De Wetering was vrolijk versierd. Ook was er een door Bakker Hilvers 
gesponsorde taart met vuurwerk en het logo van Samen Eten erop. Er waren rond de 45 mensen aanwezig. Hoogte-
punt van de avond was de speech van mede-oprichter Michiel van der Molen. 

In zijn speech gaf Michiel 
zijn persoonlijke gedachten 
over de maaltijd weer en dat 
maakte veel indruk. Michiel 
gaf aan dat er op de Geiten-
kamp veel aan de hand is op 
sociaal gebied: werkloos-
heid, armoede, verslaving, 
eenzaamheid, ziekte, schei-
dingen. ‘Vroeger was er de 
kerk die probeerde voor 
mensen te zorgen. Het gaf je 
wat zorg, aandacht en ook 
een netwerk, zodat je er een 
beetje bij hoorde. Nu zijn 
er niet zoveel kerken meer 
in de buurt van de Geiten-
kamp.’

De aanleiding voor het op-
richten van Samen Eten 
voor de christelijke buurt-
bewoners 5 jaar geleden was 

om als christenen weer een 
klein beetje van betekenis 
te zijn in de buurt. ‘Gezellig 
met elkaar genieten van lek-
ker eten zorgt voor gelijk-
heid, contact, gezelligheid 
en meeleven. En hopelijk 
ook voor een netwerk van 
mensen waar je op terug 
kunt vallen’ aldus Michiel in 
zijn speech. ‘Het hoort niet 
dat mensen eenzaam zijn of 
niemand hebben om dingen 
mee te delen. Mensen heb-
ben liefde en aandacht no-
dig. Laten we beginnen bij 
het samen met elkaar eten. 
Bij Samen Eten ben je wel-
kom zoals je bent, omdat je 
een mooi mens bent. Het is 
niet een oplossing voor alle 
problemen, maar het is wel 
mooi.’

Michiel benadrukte dat de 
maaltijd zeker ook de ko-
mende tijd door zal gaan. 
‘Dat gaat ook zeker lukken, 
want de meeste mensen die 
langskomen helpen ook een 
handje mee met het koken 
of opruimen om alles voor 

elkaar te krijgen. Op die 
manier is het echt een maal-
tijd voor en door de buurt 
geworden.’

Na de speech volgde een 
luid applaus en was het tijd 
voor het dessert.

Eet je ook een keer gezellig mee?
Samen Eten is elke eerste zaterdag van de maand, de eerstvolgende data zijn 7 april, 12 mei en 2 juni. 

We starten om 18:00, inloop vanaf 17:30. Locatie: MFC de Wetering. Kosten zijn € 2,50 per persoon. 
Je krijgt dan een 3-gangen menu. 

Info: www.facebook.com/buurtmaaltijd mail: info@sameneten.net telefoon: 06-11091183

Week van de psychiatrie
Van 19 maart t/m 24 maart 
wordt de landelijke week van 
de psychiatrie gehouden. In 
het kader hiervan organi-
seert Vitale Verbindingen 
op verschillende locaties 
in de stad een bijeenkomst 
rondom het thema ‘trauma’. 
De Geitenkamp wordt hierbij niet overgeslagen: in de Beijer 
(Willem Beijerstraat 13) vindt op maandag 19 maart van 
13.00 tot 16.00 uur een interactieve voorlichting plaats over 
PTSS. Behalve informatie geven over PTSS zullen er ook 
ervaringen worden uitgewisseld en oplossingen worden ge-
deeld. De koffi e en thee zijn gratis. Kom jij ook?

meer info: www.vitaleverbindingen.nl

Kledingmarkt in de Beijer

Het ingaan van het nieuwe seizoen is een uitstekende gele-
genheid om een andere garderobe aan te schaffen. Daarom 
organiseert de Beijer op zaterdag 17 en zondag 18 maart 
een kledingmarkt. Voor een goedkope prijs kan er die dag 
in de Beijer leuke, bijzondere en kwalitatief goede tweede-
hands kleding worden aangeschaft. Of kunt u voor de prijs 
van € 3,50 zelf een tafel huren en uw overtollige kleding te 
koop aanbieden. De kledingmarkt is op zaterdag van 12.00 
tot 17.00 uur en op zondag van 11.00 tot 15.00 uur. 

Praat mee in het MFC
Elkaar ontmoeten en de Nederlandse taal oefenen op een 
leuke manier? Het kan vanaf deze maand iedere woensdag  
van 9.30 tot 11.30 uur in MFC De Wetering. Monique, Lida 
en Joyce van het Activeringsteam organiseren dan de praat-
groep Praat Mee. Op ontspannen wijze en onder het genot 
van koffi e of thee wordt er met elkaar geoefend in de Neder-

landse taal aan de hand van 
verschillende thema’s. Het is 
géén taalles, respect voor el-
kaar is het uitgangspunt.

Heb je interesse om mee te 
doen? Loop dan gerust eens 
binnen op woensdagoch-
tend. De koffi e en thee staan 
klaar en de toegang is gratis.

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: Janite Brands, Geert Driebergen, 
Bram Moorman, Maurits Nibbering, Mark Ormel, 
Petra & Margreet
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 30 maart 2018 

(verschijningsdatum 11 april 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

Vrijblijvend voetadvies in ‘t Span
Vanaf 1 januari 2018 zijn 
Richard Ling en Tim Hul-
leman de opvolgers van 
podotherapeut Frank van 
Lochem in het gezondheids-
centrum ’t Span aan de Van 
Maerlantstraat 5.
Ter ondersteuning van dit 
feit houden zij in maart ie-
dere maandag van 9.00 tot 
11.00 uur een vrijblijvend 
inloopspreekuur. 

De Podotherapeuten van 
Voetportaal zijn bijzonder 
omdat ze op een geheel ei-

gen wijze naar de patiënt 
kijken. Eerst wordt de klacht 
geinventarisereerd en wordt 
geprobeerd inzicht te krij-
gen waar deze klacht van-
daan komt. Er wordt niet 
alleen naar de symptomen 
gekeken. Bij het onderzoe-
ken van de klacht(en) wordt 
er eerst een stap terugge-
daan en wordt er gekeken 
naar het lichaam als geheel. 
Richard en Tim onderzoe-
ken hoe een knie, heup of 
bekken invloed kan uitoefe-
nen op de voet en vice versa.

Luisteren is een essentieel 
onderdeel van de behande-
ling. Regelmatig kan een 
opmerking van een patiënt 
het tipje van de sluier naar 
de oorzaak van de klacht op-
lichten. 

Heeft u last van voet- of 
loopproblemen? Loop eens 
binnen op een maandagoch-
tend in maart voor een vrij-
blijvend advies!
Wilt u meer weten? Kijk op 
de website van Voetportaal : 
www.voetportaal.nl

Nieuwe beheerder Portaal
Fred Martens is de nieuwe 
beheerder Leefomgeving 
namens woningcorporatie 
Portaal. Hij volgt daarin 
Daan Roozenboom op. Fred 
wil samen met de bewo-
ners werken  aan een goede 
woon- en leefomgeving.
Heeft u vragen over de 
veiligheid, leefbaarheid, 
schoonmaak of technische 
vragen in uw wijk of woon-
omgeving, aarzel dan niet 
om hierover met de nieuwe 
gebiedsbeheerder in gesprek 
te gaan.

 ‘Ik loop regelmatig door de 
wijk om te kijken of de woon-
gebouwen schoon, heel en 
veilig zijn. U kunt ook bij mij 
terecht als u een goed idee 
heeft voor uw woongebouw  
of de wijk  waarin u woont.’

Fred heeft twee keer per 
week spreekuur in MFC 
De Wetering, op woensdag 
van 13.30-14.30 uur en op 
vrijdag.van 16.00-17.00 uur. 
Ook kunt u bellen of mailen.
(zie ook het Wijk ABC voor 
tel. nr en mailadres)

Maandag 
 9.15-11.15 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
10.45-11.45 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.
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
12.00-14.00 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
  9.30-11.30 Praat mee (Activeringsteam). MFC De Wete-
ring. In een gezellige sfeer oefenen met de Nederlandse taal
** NIEUWE ACTIVITEIT **
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
14.30 uur:  Broodvoorziening (EcoVrede) 
MFC De Wetering. Bonte Wetering 89.  Info: 06 4936 7877
14.45-15.45 Circus op de bult, 8 jaar en ouder. MFC De 
Wetering. Kosten €2,50, met Gelrepas €0,25

Zaterdag
10.00-14.00 Het Koffi e Kaffee (De Beijer).
ook met Broodvoorziening EcoVrede
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 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 maart
12.00-17.00 uur : Kledingmarkt ( Beijer). 
Huur tafel: € 3,50; per dag

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.

11.00-15.00 uur : Kledingmarkt ( Beijer). 
Huur tafel: € 3,50; per dag

Maandag 19 maart
13.00-16.00 uur: Vitale Inloop Geitenkamp: Week van de 
Psychiatrie (Vitale Verbindingen). Voorlichting over PTSS 
naar aanleiding van de Week van de Psychiatrie.

Woensdag 21 maart
10.30-11.30 uur: Introductiecursus Oriëntaalse Dans 
(Beijer) Kosten € 5,00; per keer 
Overige data: 4 april, 18 april, 2 mei

Donderdag 22  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 23 maart
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 22 maart via 026-3772020 of aan de balie van 
MFC De Wetering.
Meld eventuele allergieën of andere zaken vooraf, dan 
wordt daar rekening mee gehouden.

Zondag 25 Maart
11.00-1.00 uur : Marcturian Healing (De Beyer)
voor info: www.marcturiamhealing.nl

Zaterdag 31 maart
14.00-16.30 uur: Bingo (Vrolijke Bingonootjes). De Beijer. 
Met live muziek. Prijs per boekje € 3,00

Zondag 1 april
10.30-12.30 uur: Buurtkerk Geitenkamp. MFC De Wete-
ring. Een gezellige buurtkerk voor en door Geitenkampers. 
Samen brunchen, praten en vieren. Iedereen is welkom, 
wat je ook gelooft. Respect voor elkaar is het uitgangspunt
.
Dinsdag 3 april
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.

Kosteloos en laagdrempelig advies over werk en zinvolle da-
ginvulling. Wil je aan de slag als vrijwilliger of (weer) aan het 
werk, duren je dagen te lang en zou je wel weer iets willen?
Kom dan langs en bespreek de mogelijkheden! Elke eerste 
dinsdag van de  maand tussen 13.00 en 14.00 uur.

Donderdag 5 april
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 6 april
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.

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

Zaterdag 7 april
17.30-20.30 uur: Samen Eten MFC De Wetering.
Maandelijkse buurtmaaltijd voor bewoners van Geiten-
kamp, (Nieuw) Monnikenhuizen, Arnhemse Allee en Paas-
berg. Omdat samen eten en elkaar ontmoeten gezellig 
is.Kosten €2,50. Tel.: 06-11091183  

 info@sameneten.net

Zondag 8 april
19.30-21.00 uur: Stadsverlichting (Groene Kamer). Zaslaan 
54. Voor iedereen die in stilte wil mediteren. Gratis. Meld je 
aan via: reiki@degroenekamer.info, tel: 06 5162 7790 

Woensdag 11 april
19.30-20.30 uur: Workshop Afrikaanse Dans (Beijer) Onder 
leiding van Channa Wijmans. Kosten € 5,00

Zaterdag 14 april
11.00-16.00 uur: Plantjesmarkt. (De Beijer). 
Het is nu de juiste tijd om aan de slag te gaan in de tuin.
Tijdens De Plantjesmarkt in de Beijer kunnen plantjes ge-
kocht, geruild en misschien zelfs wel gestekt worden. 
Kom langs en ontdek je groene vingers!

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 
12.00 -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

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 Fred Martens
0800-7678225,  info@portaal.nl; 
spreekuur: 
• woensdag  13.30-14.30, MFC De Wetering
• vrijdag  16.00-17.00 uur, 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



Wie kan Piet en Wil helpen?
Sinds kapper Piet Oosterbaan met pensioen is gegaan 
heeft hij zich nog geen dag verveeld. Zijn hele leven is 
Piet al geïnteresseerd in alles wat met de Tweede We-
reldoorlog te maken heeft. Nu heeft hij eindelijk de tijd 
om zich hierin echt te verdiepen. Hie doet dit samen 
met onder anderen Wil Lamers, die als vrijwilliger 
verbonden is aan het Airborne Museum te Oosterbeek. 
Piet en Wil hebben een vraag.

Tijdens de slag om Arnhem in september 1944 moesten 
alle Arnhemmers de stad verlaten. Wil zat met zijn zus en 
ouders in de noodpvang van voetbalvereniging VVO in 
Velp.Toen vader eens naar huis in Arnhem wilde om eten 
te halen, werd hij door de Duitsers opgepakt bij de Velper-
poort en naar Oosterbeek gebracht en moest hij gesneu-
velde Engelse soldaten begraven. (Deze werden in massa-
graven gelegd en na afloop van de oorlog herbegraven). 
Hij kon of wilde daar later niets over vertellen. In 1971 
overleed vader onverwacht op 64-jarige leeftijd.

Bij navraag in het Airborne Museum bleek er weinig infor-
matie te zijn over dit stukje geschiedenis. Wel is bekend dat 
degenen die weigerden soldaten te begraven, werden vast-
gezet in de Koepel-gevangenis. Wil en Piet willen graag 
met mensen in contact komen die meer kunnen vertellen 
over het begraven van Engelse soldaten in Oosterbeek 
tijdens de oorlog. Als iemand uit de wijken Geitenkamp, 
(Nieuw) Monnikenhuizen, Arnhemse Allee of Saksen 
Weimar hier iets over weet of mensen kent die informatie 
hebben, neem dan contact op met 
Piet Oosterbaan, 
Noordelijke Parallelweg 124, 6813DG 
of bel: 026 3513680.

Het wonderlijke effect van kwetsbaarheid
‘Gelukkig niet meer van dat zakelijke’, floepte een toehoorster eruit toen Liesbeth Crooijmans op de helft van haar 
lezing over haar werk afbeeldingen liet zien van portretten gehouwen in steen. Een reeks beelden in hard steen 
met geometrische vormen waren eraan voorafgegaan op de intieme presentatie van de kunstenaar tijdens het door 
Kunstbedrijf Arnhem georganiseerde Kunstcafé in De Beijer op donderdag 8 februari jl. 

Het was een levendige bij-
eenkomst met dertig bezoe-
kers. Chris Veldkamp om-
lijstte het programma met 
pianospel. In de gesprekken 
als buurtgenoten onder el-
kaar ging het in de huiska-
mersfeer van De Beijer over 
de werking met het licht met 
de soms streng aandoende 
hardstenen sculpturen en de 
uitdrukking van de portret-
ten. Het bleek al snel dat het 
niet hard en zacht tegenover 
elkaar was. Ze delen het ef-
fect van kwetsbaarheid, als 
je dat zo mag noemen.  

Crooijmans is een veelzij-
dig kunstenaar. Ze maakt 
realistische, expressieve 

koppen, bomen en ander 
figuratief werk zoals hout-
sneden, waarin gestileerde 
landschappen te herkennen 
zijn. Ook zaagt en polijst 
ze met eindeloze toewij-
ding en precisie inventieve 
sculpturen van hardsteen. 
Soms passen ze in de palm 
van je hand. Ze kunnen ook 
monumentaal groot zijn, 
meer dan menshoog. Die 
zijn dan in opdracht ge-
maakt. Meestal kenmerkt 
dit genre werk zich door 
rechte lijnen, maar vooral 
door vaak gewaagde rechte 
sneden, gleuven of spleten 

in de steen, dus afwisse-
ling van de ondoorzichtige 
steen en openingen waar 
het licht doorheen kan. Van 
enkele werken zijn de patro-
nen tussen de weggehaalde 
stukken steen en de over-
blijvende delen zo ragfijn, 
dun en subtiel dat de sculp-
tuur buigzaam wordt. Het 
hardstenen materiaal wordt 
er kwetsbaar van.

Crooijmans liet ook het ge-
varieerde werk van haar 
cursisten zien. Ze geeft les 
en workshops. Ieder die 
het eigen creatief vermo-

gen in drie dimensies wil 
ontwikkelen is er welkom.
Ze werkt al jaren in de wijk 
en is sinds een paar maan-
den één van de eerste ge-
bruikers van de voormalige 
basisschool De Vlindertuin 
aan de Sperwerstraat op de 
Geitenkamp. 
Waarmee de cirkel weer 
rond wordt: de liefde van 
Crooijmans voor kunst is 
immers in de kleibak van 
haar kleuterschool begon-
nen.

Voor meer informatie: www.
liesbethcrooijmans.nl

Foto: Gerwi Daniëls

‘De boodschap van deze tijd is dat je van waarde en betekenis moet zijn’
Janite Brands is al enkele jaren als ervaringswerker actief in de wijk. Ze is in dienst van Zorgbelang én stichting Vitale Verbindingen als herstelcoach. Over haar ervaringen in 
de wijk schrijft ze regelmatig een blog (www.ervaringswerkercom.blog), waarin ze haar gedachten laat gaan over wat ze tegenkomt in haar werk. 

‘Wat maakt toch dat men zich vaak nog zo schaamt voor 
kwetsbaarheid, anders zijn en moeite heeft met mee kunnen 
komen in andermans verwachtingen? Hoe komt het dat men 
het vaak  zo moeilijk vindt om hulp te vragen of toe 
te geven dat men het soms best wel moeilijk heeft? 
Als het goed gaat en de zon schijnt in ons leven, 
gaan we naar buiten, komen we onder de mensen 
en laten we zien hoe krachtig we zijn. Maar veel, 
te veel mensen verstoppen zich, maken zich geheel 
onzichtbaar op momenten dat het leven tegen zit, 
de kracht ontbreekt en men zich niet productief of 
waardevol vindt.

In de wijk kun je goed zien waar het minder goed 
met bewoners gaat. Dat uit zich bijvoorbeeld in 
het verwaarlozen van de directe omgeving, doeken 
voor de ramen, het licht dat zelden aan gaat en een 
deur die niet open gaat, behalve voor de hoogno-
dige boodschappen. Afval wordt gedumpt, men heeft 
geen interesse meer in zijn of haar omgeving. Of je 
ziet een loslopende hond, waarvan er ergens een 
baasje thuis zit, maar niemand weet eigenlijk wie 
dat is. En anders zie en hoor je ze nog wel blaffen 
achter de ramen.
Voor een deur komen vreemde gasten die geheim-
zinnig in en uit lopen; je vraagt je af wat er gaande 
is. En dan ineens staat het huis leeg, of alle huis-
raad staat op straat.  Wat ook ineens weer weg is. 
Een tuin die eerst nog prachtig onderhouden werd, 
wordt wild en op een ochtend staat deze helemaal 
leeg.

Er wordt geschreeuwd over straat, men slaat een deur dicht, 
de bekende verslaafden zie je zienderogen achteruitgaand 
slenteren naar de supermarkt voor een pilsje.

Maar dat wat mij als ervaringswerker misschien nog wel 
het meeste raakt zijn de mensen in de wijk die helemaal 
uit beeld verdwijnen. Alsof ze niet meer bestaan. Terwijl je 

weet dat er enorm aan zorg wordt geconsumeerd, mensen in 
schuldtrajecten zitten en de professionals met een overload 
aan werk.

Het is de schaamte die alles in stand lijkt te houden. Proble-
men, daar praat je niet over. Alles moet leuk zijn, gezellig, 
maar vooral: van waarde. En volgens mij komt die schaamte 

vooral voort uit een soort van misplaatst gevoel 
van verlies van waarde, van nut. Want ja, de bood-
schap van deze tijd is dat je van waarde en beteke-
nis moet zijn. Het liefst in financiële waarde, maar 
ook wat betreft presentatie en uiterlijk vertoon.

Laat ik dan één ding voorop stellen. Niets en nie-
mand is zonder waarde. Het is onze rol als erva-
ringswerkers in de wijk om dat over te brengen en 
daar vooral ook zelf in te geloven. Als je kwetsbaar 
bent, is je leven zinvol en heb je een bijzondere 
kracht en invloed op de ander. Je vecht en komt 
iedere keer weer boven, je weet wie je bent en dat 
is oké; je staat op gelijke voet met de ander en weet 
ook als geen ander wat het is om de kleine dingen 
te waarderen. Als jij, vanuit jouw kwetsbaarheid 
een ander begroet, weet de ander dat hij of zij ge-
zien is. En op het moment dat je stopt met schamen 
en trots bent op wie je bent geef je hoop in de meest 
duistere krochten en tunnels van iemand anders’ 
leven. Er zijn weinig mensen die zo veerkrachtig 
en mooi van binnen zijn dan zij die kwetsbaar zijn. 
Dat is pure kracht.

In de wijk kan dit tot een beweging leiden die van 
onderop naar boven stijgt, als een warme licht-
bron die licht en warmte verdeelt over de rest van 
de wijk. Het is een metafoor waar ik mij voortdu-
rend optrek. En met mij gelukkig ook anderen, in 

de hoop dat de schaamte voorgoed plaatsmaakt voor trots, 
gezonde trots.’

Ideeën voor een kwartetje wijkgenoten?
Geef het door aan

redactie@geitenkampnet.nl



Een buurtmoestuin op het schoolplein! Doe je mee? 
Nu de Vlindertuin niet meer als school gebruikt wordt, ontsaat de gelegenheid om een deel van het schoolplein te 
gebruiken als moestuin voor de buurt. Geert, Dirk Jan en Ria kennen elkaar van de buurtkerk Geitenkamp en de 
buurtmaaltijd Samen Eten. Zij hebben een plan bedacht om de buurtmoestuin te realiseren.

‘Wij hebben dit bedacht om-
dat we graag buiten zijn, 
andere mensen ontmoeten 
en het leuk vinden onze ei-
gen groenten te verbouwen’, 
licht Geert Driebergen toe. 
‘In de buurtmoestuin heeft 
niet ieder zijn eigen hoekje, 
maar zijn we samen bezig in 
de hele moestuin. Iedereen 
die meedoet krijgt een deel 
van wat geoogst wordt. Na-
tuurlijk is de oogst belang-
rijk, maar ontmoeting en 
genieten van het buiten zijn 
is net zo belangrijk.’

‘Er is meer dan genoeg plek 
en leeftijd of ervaring speelt 
geen rol. Je kunt met je kin-
deren komen of juist alleen. 
Samen zorgen we voor een kop koffie, wat lekkers en een positieve instelling. Dan komt het altijd goed. Dus lijkt het je leuk 
om mee te doen maar heb je nog nooit sla, tomaat, broccoli of boontjes gezaaid? Geen probleem, samen ontdekken we hoe 
dat moet.’. Eind maart wordt de tuin in orde gemaakt. (‘Als je ook daarbij mee wilt helpen zou dat geweldig zijn!’)
‘We gaan vanaf half april elke vrijdagochtend aan de slag van 10.00 tot 12.00 uur. Soms zullen we ook op zaterdag een acti-
viteit organiseren voor kinderen en volwassenen. Niemand is verplicht altijd te komen. Als je meedoet hopen we dat je regel-
matig komt zodat we met genoeg mensen zijn om alles klaar te maken. Je kunt natuurlijk ook altijd een keer komen kijken.’ 
 
Wil je ook meedoen of heb je een vraag? 
Bel: Dirk Jan, 06-25064910 of Geert 06-45918114. Of mail naar: buurtmoestuingeitenkamp@gmail.com

Meidenclub
 Girls only!

 
Ben jij een jonge meid van 7 jaar of ouder en op zoek 
naar een middag vol gezelligheid met meiden van jouw 
leeftijd? Kom dan eens langs op donderdagmiddag in 
MFC De Wetering. Elke donderdagmiddag organiseren 
Beau en Anouk de meidenclub. Deze middagen worden 
ingevuld met leuke en leerzame activiteiten die zij sa-
men met de meiden verzinnen. 
Spreekt jou dit aan? Of wil je nog wat meer informatie? 
Stuur een berichtje naar: 
beau.raayen@hotmail.com. 
Beau en Anouk hebben er zin in, hopelijk tot snel!!

Wat?: Meidenclub, leeftijd vanaf 7 jaar
Wanneer?: Elke donderdag van 15.15-16.45
Waar? MFC de Wetering, Bonte Wetering 89

Kosten?: €0,50 per keer

Activiteiten in de voorjaarsvakantie
Tijdens de voorjaarsvakantie hebben kinderen en ouders meegedaan aan twee leuke vakantie activiteiten. 
Deze vakantie activiteiten werden georganiseerd door vrijwilligers en professionals van Playground de Rommelkist, 
Sportbedrijf Arnhem en Stichting Rijnstad.

Op woensdag 14 februari is er geklommen in de gymzaal 
van MFC de Wetering. Onder begeleiding van een instruc-
teur van Mountain Network konden 14 kinderen uit de wijk 
klimmen op de klimwand. Door verschillende klimpar-
coursen af te leggen lukte het de kinderen telkens weer om 
de top van de klimwand te halen. Voor sommige kinderen 
was dit een goede gelegenheid om hun grenzen te verleggen. 
De stoere en uitdagende activiteit werd door de kinderen als 
erg leuk ervaren!

Op vrijdag 16 februari zijn de kinderen en hun ouders naar 
de Posbank geweest. Daar aangekomen gaf een bowachter 
een rondleiding door dit mooie natuurgebied. Tijdens deze 
rondleiding vertelde de boswachter allerlei leuke verhalen 
over de Posbank,  de dieren en over de planten en bomen die 
er staan. Ook werd er fanatiek gezocht naar dierensporen. 
Een leuke en leerzame middag in de buitenlucht!

Ideeënbus buitenspeeldag
Op woensdag 13 juni vind de jaarlijkse buitenspeeldag 
plaats in de Geitenkamp voor kinderen van 0 -12 jaar, geor-
ganiseerd door Sportbedrijf Arnhem en Stichting Rijnstad. 

Michiel de Boer en Bram Moorman zijn op zoek naar leuke 
ideeën voor activiteiten die tijdens de buitenspeeldag uitge-
voerd kunnen worden. 
Heb je een leuk idee? Ga het hen vertellen. Bij Playground 
de Rommelkist ligt een formulier waarop je je ideeën kunt 
invullen en in de ideeënbus kunt doen! 
Namens Michiel en Bram bedankt voor het meedenken!

Goedkoop genieten in Drente met de Gezinsvakantie Geitenkamp 2018
Vier nachtjes slapen in één van de Lake Cabins, direct aan een meertje met speelstrand, een stukje bos en leuke activiteiten in de buurt. Samen met een aantal buurtgenoten en 
je eigen gezin activiteiten ondernemen of juist even tot rust komen in de fraaie omgeving van Drente? Het kán allemaal tijdens de Gezinsvakantie Geitenkamp 2018.

De Gezinsvakantie wordt dit 
jaar voor de 4e keer georga-
niseerd. Het is een samen-
werkingsverband van vrij-
willigers, stichting Rijnstad 
en Sportbedrijf Arnhem.

Tijdens de vakantie worden 
de principes van de Vreed-
zame Wijk toegepast: de 
gezinnen bepalen zelf in 
overleg met elkaar waar ze 
tijdens de vakantie het be-
schikbare budget aan willen 
besteden. Daarna worden 
gezamenlijk de uitgekozen 
plannen uitgevoerd.

Tot 21 maart is het nog mo-
gelijk om je op te geven voor 
deze vakantie. Opgavefor-
mulieren zijn af te halen bij 
MFC De Wetering of Play-
ground de Rommelkist.

Voor de deelnemers gelden 
een aantal voorwaarden.
Zij moeten zich bij mini-

maal twee geldinzamelac-
ties inzetten voor de finan-
ciering van de vakantie, het 
gezin is woonachtig op de 
Geitenkamp, minimaal één 
van de kinderen in het gezin 
heeft een leeftijd tussen de 
4 en 12 jaar en  je houdt je 
aan de afspraken die gelden 
tijdens de gezinsvakantie. 

Uiteraard moet ook de eigen 
bijdrage op tijd (vóór 1 juli) 
betaald zijn. Geef je snel op, 
want vol is vol. 

Let op: opgave betekent 
niet automatisch dat je ook 
deelneemt, de gezinnen die 
mee gaan krijgen daarvan 
bericht van de organisatie.

Wat: Gezinsvakantie 2018
Waar: Ermerstrand Lake Cabin te Erm ( www.ermerstrand.nl )

Wanneer: 6-10 augustus 2018
Kosten: € 25,- per persoon, maximaal € 100,- per gezin. 

Het opgaveformulier kan afgehaald worden bij MFC De Wetering
Opgeven kan t/m woensdag 21 maart bij Bram Moorman of Renske Luijmes



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

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.

Misbaksels

De klei- en leemputten langs de grote rivieren in Gelderland zijn gevuld met het afslijpsel van 
de bergen en heuvels elders in Europa. En van het landschap waar de stromen hun weg heb-
ben gevonden. Bijna tweeduizend jaar terug konden de Romeinen al bakstenen maken. Zij 
gebruikten de klei al voor hun versterkingen langs de noordelijke grens van hun rijk, die werd 
gevormd door de Rijn.

Later pikten de Ne-
derlanders het bak-
ken van stenen op. 
In geen ander land 
werd zo vaak en zo 
vroeg de kale bak-
steen in de buitenge-
vels van gebouwen 
toegepast. 
Dus zonder pleis-
terwerk of andere 
deklagen. Langs de 
rivieren zijn bijzon-
dere sporen van de 
baksteenindustr ie 
te vinden als af-
scheidingen of op-
siering van tuinen. 
Velen in en om Arn-
hem werkten en 
werken in de bak-
steenfabricage. Heel 
Gelderland bakt. 

 
Met de strengpers en later de tunneloven werd het mogelijk in de vorm van een soort lopende 
band mogelijk bakstenen te maken. De vormelingen, de latere bakstenen, werden op maat 
gesneden en na droging door een reeks ovens gereden. Een minimale hoeveelheid misbaksels 
was het resultaat. In eerdere ovenvormen ging veel met de hand, terwijl het tegelijk seriema-
tige productie moest opleveren. In de ringoven en de oudere veldoven was de kans op vervor-
mingen of het samenkleven van de stenen groter dan nu. Voor speciale stenen worden deze 
oude bakvormen nog steeds gebruikt. 
Misschien is het toeval dat een aantal baksteen- en dakpanfabrieken, bijvoorbeeld in Pannin-
gen, nu deel uitmaken van het wereldconcern Wienerberger uit het bergenrijke Oostenrijk. 

Op de hoek van de Esdoornweg en de Vogelkersweg  in de Arnhemse Allee heeft een bewoner 
de misbaksels gebruikt voor een bijzonder klein berglandschap rondom de eigen tuin. In onze 
hoog gelegen woonwijken van het vooral vlakke Nederland werken deze kleine bergen van bak-
steen als een eerbetoon aan de machtige rotsen van ver weg. Daaruit zijn ze voortgekomen.
Wie kent er nog andere mooie vormen van misbaksels in de buurt? 

Mail foto’s naar de redactie van Op de Hoogte. Vermeld daarbij a.u.b. de locatie. 

Eten met Petra & Margreet 
Nou, nou, hadden we eind februari toch echt even win-
ter. Op de ijsbaan genoten de beide dames van vooral 
glühwein, wat dan weer hilarische momenten op het ijs 
opleverde. Toch vonden ze tijd voor een voedzame maal-
tijd en nu maar eens een uitgebreid toetje speciaal voor 
de Pasen:
versierde appels

Ingrediënten voor 4 personen:

• 2 eieren
• 4 kleine appels (bijvoorbeeld Elstar)
• ½ liter appelsap
• 1 pakje (diepvries)bladerdeeg (10 x 10 cm)
• 4 eetlepels jam (bramen of aardbeien )
• circa 2 eetlepels suiker, niet noodzakelijk
• cacaopoeder
• slagroom

verdere benodigdheden: oven, bakpapier, bakplaat, ap-
pelboor

Bereiding: 

Klop in een kom de eieren los. Schil de appels en ver-
wijder met behulp van een appelboor het klokhuis. Leg 
een vel bakpapier op de bakplaat van de oven. Breng het 
appelsap aan de kook en leg hier de appels in. Zet het 
vuur iets lager, laat de appels ongeveer 8 minuten hierin 
staan. Laat intussen het bladerdeeg ontdooien.
Schep de appels, die niet stuk mogen koken, uit het sap 
en laat ze afkoelen. Verwarm de oven voor op 200 °C. 
Dep de appels droog en leg ze op het papier op de bak-
plaat. Vul de holtes met jam. Snijd de plakjes bladerdeeg 
in repen van ongeveer 1 cm breed. Leg een aantal reep-
jes bladerdeeg – minimaal 6 stuks – kruislings om de 
appels heen. Het aantal reepjes hangt af van de grootte 
van de appels. Druk het deeg boven het gat van de ap-
pel op elkaar. Bestrijk de deegreepjes met behulp van 
een kwastje met losgeklopt ei en bestrooi ze eventueel 
met suiker.

Bak de appels circa 10 minuten in de oven. Het deeg is 
dan knapperig en goudbruin. Leg de appels op de schaal 
of verdeel ze over de bordjes, strooi een beetje caca-
opoeder over de bordjes en een toefje slagroom op ieder 
bordje. 
.....Smullen!

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


