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‘Zullen de mensen wel de bult opkomen? Wie kent Hoogte 80?’ 
Op 10, 11, 12 en 13 mei 2018 vindt alweer de 10e editie van het jaarlijkse Hoogte80 Festival plaats. 
Bezoekers kunnen vier dagen lang genieten van theater, muziek, literatuur, eten én drinken in de buitenlucht.

Toen in 2009 het eerste 
Hoogte80 Festival plaats 
vond, was dat voor de orga-
niserende stichting Yamaar 
destijds een grote gok. ‘Zul-
len de mensen wel de bult 
opkomen? Wie kent Hoogte 
80?’, dacht Sara Wolvenne 
van stichting Yamaar des-

tijds, om daar aan toe te 
voegen: ‘Ik kende het zelf 
niet eens’. Het bleek een 
overbodige gedachte. De 
eerste editie trok ruim 9.000 
bezoekers en inmiddels ko-
men er jaarlijks 20.000 men-
sen op af, een aantal waar 
Harold Oddens, de huidige 

organisator, zeker aan bij-
gedragen heeft. Het festival 
staat bekend om de goede 
sfeer en het geweldige uit-
zicht over Arnhem. Maar 
ook vanwege de diverse pro-
grammering, met nationale 
en internationale acts, maar 
ook artiesten uit de wijk.

Traditiegetrouw wordt het 
Hoogte80 Festival geopend 
met een parade door de wijk. 
Deze start om 11.15 uur 
vanaf MFC De Wetering en 
gaat via het Marktplein en 
het plein aan de Beijerstraat 
richting het festivalterrein. 
Een bonte stoet van muzi-
kanten, artiesten, acteurs en 
wijkbewoners zullen tijdens 
deze wijktocht het thema 
Feest! luister bij zetten.
De opening van het festival 
is aansluitend om 12.00 uur .

Behalve de parade wordt er 
vanuit de wijk nog meer ge-
organiseerd rondom het fes-
tival. De grote trekpleister is 
natuurlijk de wijktent. Hier 
vinden gedurende de vier 
dagen van het festival de 
activiteiten van wijkgenoten 
plaats. 
Er zijn optredens van 
onder meer Trios Con 
Tres, Troost en Treurnis
(donderdag), Sarah, Ivangh 
& the Nightcats,  (vrijdag), 
Easnadah, Grab them by the 
Poëzie (zaterdag) Lorelei en 
Toonhoogte 80 (zondag), 

Ook worden er in de tent 
workshops aangeboden, 
waaronder diverse work-
shops dansen, muziek ma-
ken, zingen, jongleren en 
acrobatiek.
Circus op de Bult heeft na 
de problemen van afgelopen 
winter een doorstart kunnen 
maken en staat wederom op 
het festival. Op zaterdag la-
ten de jonge acrobaten van 
het kindercircus speciaal 
voor het 10-jarig bestaan 
van Hoogte 80 hun invul-
ling zien van feesten, van 
bruiloft tot carnaval! 

Er is een reprise van het 
herfsttheater Geit&Bult. 
Op bijzondere plekken in de 
wijk worden verrassende, 
ontroerende en grappige 
scenes gespeeld. Onder be-
geleiding van een gids wordt 

vanuit de tent de tocht naar 
de locaties gemaakt.
In de tent zelf is op don-
derdag en zaterdag de thea-
tervoorstelling Dit Is Geen 
Ballade te zien. Met weinig 
woorden hebben wijkbewo-
ners elkaar veel te zeggen.

Last but not least zijn ook 
De Schatgravers weer van 
de partij. Neem plaats in de 
bouwkeet en laat je meevoe-
ren door de monumentale 
wijk Geitenkamp. Onderweg 
worden de verhalen gespeeld 
en verteld door de Schat-
gravers en wijkbewoners.

Het gedetailleerde en defi -
nitieve programma van het 
Hoogte 80 festival wordt 
bekend gemaakt via de 
binnenkort te verschijnen 
Hoogte 80 Festivalkrant.

Wat zou u willen doen in de Vlindertuin?
De basisschool is vertrok-
ken uit dit prachtige pand 
en een aantal Geitenkam-
pers heeft de gemeente 
ervan overtuigd het pand 
niet zomaar aan de hoogste 
bieder te verkopen. Het be-
wonersoverleg ondersteunt 
dit initiatief en wil graag 
dat de Vlindertuin opnieuw 
een plek wordt waar goede 
dingen voor Geitenkamp 
en Monnikenhuizen gebeu-
ren! De gemeente heeft de 
bewoners tot juli 2019 de 
tijd gegeven om daarvoor 
een plan te bedenken. Dat 
gaat alleen lukken als een 

fl inke groep wijkbewoners 
SAMEN de schouders er on-
der gaat zetten. Op dit mo-
ment beheert SLAK het ge-
bouw omdat de kosten wel 
betaald moeten worden. 
Daarom worden veel lo-
kalen nu tijdelijk verhuurd 
aan kunstenaars zodat er 
inkomsten zijn. Deze kun-
stenaars  denken ook actief 
mee over mogelijkheden 
voor de toekomst. Bewo-
ners krijgen de ruimte om 
nieuwe ideeën te beden-
ken voor de lange termijn. 
Voorwaarde is dat die idee-
en een positieve bijdrage 

leveren aan de leefbaarheid 
en ook nieuwe kansen ge-
ven aan wijkbewoners. Dus 
plannen die mensen bij el-
kaar brengen. Dat kan door 
werk, hobby, sport, kunst, 

groen, spelen… noem maar 
op! Bewoners worden hier-
bij begeleid door professi-
onals van de provincie die 
al vaker dit soort projecten 
hebben ondersteund. 

De huidige huurders, kun-
stenaars en ambachtslie-
den, hebben al veel ideeën. 
Samen moet er nagedacht 
worden over de kosten, 
want die zijn bij zo’n ge-
bouw hoog.
De hoop is daarom ook dat 
ondernemers uit de wijk 
die graag een ruimte willen 
huren zich melden en  dat 
ze tegelijk iets goeds wil-
len doen voor de wijk. Denk 
aan stageplekken, leer-
werktrajecten, activerings-
plekken, of andere manie-
ren om de wijk iets terug te 
geven.

Heb jij ideeën voor in de 
Vlindertuin waar de wijk 
beter van wordt? 
Denk en help dan mee, 
want de bewoners zijn 
aan zet.
Heb je ondernemings-
plannen voor de Vlinder-
tuin? 
Zorg dan dat je erbij 
bent want jouw inbreng 
bepaalt. 

Maandagavond 23 april, 
20.00-21.30 uur, 
De Vlindertuin, 
Sperwerstraat 97, 
inloop vanaf 19.30 uur.

Dit is een initiatief vanuit het bewonersoverleg Geitenkamp-Monnikenhuizen
 Contactpersonen: Dirk Jan Riphagen (06 2506 4910) & Jan Lareman (06 5389 7497)



Adverteren in Op De Hoogte? 

Mail naar: 
advertenties@geitenkampnet.nlWINKELBUS: 06 1699 4057

NL Doet brengt vrijwilligers aan het tuinieren op de Geitenkamp
De jaarlijkse landelijke actiedag NL Doet, waaraan ook onze Koning meedeed, bracht in het Arnhemse weer menig 
vrijwilliger op de been. Mantelzorg & Vrijwillige Thuishulp Arnhem (MVT Arnhem) leverde 18 tuinvrijwilligers, 
terwijl al het snoeiafval dat zij uit de ongeveer 20 tuinen haalden, werd afgevoerd door vier chauffeurs van 2 Switch. 
Een mooie samenwerking, die zowel bij de geholpene als bij de helper een glimlach op het gezicht toverde.

Ook dit jaar zijn er via de Woningbouwcorporaties en wijk-
coaches weer nieuwe adressen aangeleverd of hebben men-
sen zich zelf aangemeld. Vrijwilliger Gerard laat met al zijn 
ervaring weten dat zijn werkgroepje één grote en drie klei-
nere tuinen heeft opgeknapt: gras maaien, struiken snoeien, 
maar ook boomtakken rooien hoorden daarbij. Zevenblad, 
speenkruid en bruidssluier zijn gewassen die met man en 
macht bestreden moeten worden, willen ze niet de tuin, de 
schutting en delen van de woning gaan overwoekeren! 
‘Het mooie is dat je soms meemaakt dat degene die geholpen 
wordt, weer moed vat, wil meehelpen en zelf plannen gaat 
maken voor zijn tuin! ‘Iemand in zijn kracht zetten’, heet dat 
in jargon - en daar doe je het als vrijwilliger voor.’ 
Voor één van de bewoners is de NL Doet-dag een uitkomst. 
Zij heeft haar heup gebroken en de huisarts verbood haar 
voorlopig iets in de tuin te doen, terwijl haar handen jeuken! 
Mevrouw is dan ook dolblij met de hulp, die vandaag resul-
teerde in een tuin waarop ze weer trots kan zijn, van onkruid 
ontdaan en met bijgeknipte struiken.
De vrijwilligersgroep ontmoet elkaar na afloop in koffie-
salon Scala. Onder het genot van een hapje (saté) en een 
drankje worden ervaringen uitgewisseld. Over de eigenzin-
nigheid van klimop bijvoorbeeld. Daarbij gaat het ook over 
de vraag: een tuin opknappen is één ding, maar hoe gaat het 
daarna met bijhouden? 
Originele ideeën vliegen over de borreltafel maar voorals-
nog kunnen de vrijwilligers tevreden achterover leunen.

Lees ook het artikel over de buurtactie van Vitesse Hattrick op de voorlaatste pagina

Vragen over de werkzaamheden in de wijk Geitenkamp?
Vanaf half maart jl. is in opdracht van de gemeente Arnhem aannemer Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek 
aan het werk in de Geitenkamp. Ze vervangen het riool en gaan de verhardingen op de wegen en de trottoirs vernieu-
wen. Namens de gemeente is Chris van Schalkwijk toezichthouder bij het project. Wij stellen hem een paar vragen. 

Waarom is deze rioolver-
vanging nodig?  
‘Eens in de zoveel jaar is 
het riool op, versleten. Dat 
is ook het geval in de Gei-
tenkamp. Dus de aannemer 
gaat het riool vervangen. 
Tegelijkertijd gaan ze ook 
nieuwe bestrating leggen. 
En we pakken ook de wa-
teroverlast in de wijk aan. 
We gaan ervoor zorgen dat 
de wijk er weer mooi uit ziet 
straks’, vertelt Chris. Hij 
weet waar hij over praat, 
want hij loopt al een tijdje 
rond in de Geitenkamp. 
Sterker nog, hij heeft er zelfs 
aan de Schuttersbergweg 27 
zijn werkplek. Vanuit deze 
locatie heeft hij ook meege-
werkt aan de eerste fase van 
het project. 

Jij bent toezichthouder. 
Wat doe je dan? 
‘Ik hou toezicht, zo heet dat 
formeel ja’, zegt Chris la-
chend. ‘Dit betekent dat wij, 
want ik doe dit werk samen 
met mijn collega Eugène van 
Londen, kijken of alles goed 
gaat. Of Dusseldorp het 
uitvoert zoals het op de te-
kening staat. Tot nu toe gaat 
het goed.’ Chris legt verder 
uit: ‘De jongens buiten zijn 
voor de bewoners het eerste 
aanspreekpunt voor vragen. 
Veel wordt meteen opgelost 

en anders overleggen we sa-
men over een oplossing.’

Wanneer is voor jou het 
project een succes?
Chris denkt even na: ‘Als er 
straks een mooie wijk staat 
en de bewoners er tevreden 
mee zijn. Ik begrijp heel 
goed dat het voor de buurt 
de komende periode wat las-
tiger kan zijn. Straten liggen 
overhoop en de buslijnen 
lopen anders. We hebben 
een tijdelijke nieuwe boven-
leiding voor de trolleys aan-

gelegd en de bushaltes ver-
plaatst. Bewoners moeten 
nu soms wat verder lopen 
helaas. We hebben de omlei-
dingen van de lijnbussen zo 
gemaakt, dat een zo groot 
mogelijk gebied binnen de 
Geitenkamp bereikbaar is 
met het openbaar vervoer. 
Ik hoop op begrip hiervoor 
bij de bewoners.’

En wat als mensen nog 
vragen hebben? 
‘Wat ik al eerder aangaf: 
heeft u vragen, spreek dan 

gewoon de mensen van Dus-
seldorp aan. Zij helpen u 
graag. Gaat u bijvoorbeeld 
verhuizen, dan denken zij 
graag mee over een oplos-
sing.’ En uiteraard zijn be-
woners ook altijd van harte 
welkom tijdens het inloop-
uur. Chris: ‘Iedere dinsdag 
zijn Arne Meerbeek, de uit-
voerder van Dusseldorp en 
ik tussen 15.00 en 17.00 uur 
aanwezig aan de Schutter-
bergsweg 27. 
Heeft u vragen? Dan helpen 
wij u graag verder!’

Ben jij op zoek naar een betaalde baan, maar weet je niet 
hoe en waar te beginnen? Of wil je liever eerst bijscholen? 
Is vrijwilligerswerk misschien iets voor jou?

Als jij met deze vragen rondloopt, kom dan op maandag 16 
april langs in De Beijer. Centrum Activerend Werk orga-
niseert dan samen met de sociale wijkteams en de gemeente 
Arnhem van 12.00 tot 16.00 uur een info-markt en Route Op 
weg naar werk

Diverse instanties en organisaties, o.a. Activerend Werk, 
Vitale Verbindingen, Werk & Inkomen (UWV) en de Vrij-
willigerscentrale zijn aanwezig om te informeren over de 
mogelijkheden op het gebied van betaald werk, arbeidsont-
wikkeling, activerend werk, vrijwilligerswerk en scholing. 
Ook zal er een Route op weg naar werk zijn. Verschillende 
aanbieders van activerend werk zetten hun deuren open zodat  
je kunt zien en ervaren wat werken bij hen inhoudt.

In onze wijk zijn Restaurant Enjoy & Learn, Juuls Atelier, 
Zorgboerderij Tokhok, Werkpost Drie Gasthuizen, Groot 
Gelre, Vitale Verbindingen en Knalgoed Producties op deze 
dag de deelnemende organisaties aan deze route.

Noteer 16 april dus in je agenda, het is de ideale kans om te 
verkennen wat bij jou past op weg naar werk.

De route start vanaf De Beijer; Willem Beijerstraat 13.

Meer informatie over activerend werk:
www.activerendwerk.nl

• Chris van Schalkwijk (links) en Eugène van Londen van gemeente Arnhem

Koningsdag 2018

Op vrijdag 27 april wordt op het plein aan de 
Willem Beijerstraat van 11.00 tot 16.00 uur 
een traditionele Koningsrommelmarkt gehouden.   
Met een kleedjesmarkt, een springkussen, muziek 
en optredens van o.a. Bianca Frieling en vele an-
dere leuke activiteiten voor jong én oud belooft 
het een gezellige dag te worden. Wijkbewoners 
kunnen ook zelf hun spulletjes te koop aanbieden, 
door een plaatsje te reserveren op de kleedjes-
markt á €2,50 per plek. Heb je interesse? Stuur 
dan een mail naar hetkoffiekaffee@gmail.com.

‘s Avonds vanaf 19.00 is er een afterparty in Café 
‘t Klinkertje. 
Koningsdag 2018 wordt georganiseerd door de De 
Beijer i.s.m. Oranje Vereniging De Brullende 
Leeuwen.



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!

 Heerlijk bij de asperges: 

Onze 
goudbekroonde beenham

Fysiotherapie Locus opent oefenruimte in de Beijer
In oktober 2016 begon Jurgen Meijer met iets nieuws. Na jaren in dienst van een fysiotherapeutische praktijk te 
hebben gewerkt, was de nuchtere Brabander toe aan een nieuwe uitdaging. Hij besloot in de Beijer zijn  eigen thera-
piepraktijk Locus te beginnen.

Het begon als een proef. Hij 
ging enkele avonden per 
week in de Beijer praktijk 
houden. Niet een logische 
keuze, zou je denken, ge-
zien de opzet van de Beijer. 
Maar het bleek een schot 
in de roos. De spreekuren 
liepen al snel vol door de 
kundige aanpak van Jur-
gen in combinatie met zijn 
immer positieve karakter. 
Jurgen licht toe: ‘Het is als 
nieuwe praktijk niet gemak-
kelijk  om ineens een volle 
agenda te hebben, maar ik 
heb wel mijn plek gevonden 
in de Geitenkamp. Ik hoop 
nog veel mensen te kunnen 
helpen met pijnklachten in 
hun lichaam en hoop ook 
dat mensen de praktijk leren 
kennen als effectief en be-
trouwbaar. ’

Inmiddels is Jurgen gewor-
teld in de wijk door de vele 
contacten die hij heeft op-
gedaan, maar ook door deel 
te nemen aan activiteiten in 
de wijk. Tevens is hij toege-
treden tot het bestuur van de 
stichting Kunst op de Bult, 
die verantwoordelijk is voor 

het beheer van de De Beijer. 
En ook met zijn praktijk gaat 
het de goede kant op. 
In april heeft hij een nieuwe 
oefenruimte geopend, zodat 
er nu ook meer aan bewe-
ging gewerkt kan worden. 
‘Als fysiotherapeut vind ik 
het belangrijk dat mensen 
weer vertrouwen krijgen 
in hun eigen lichaam. Het 
lichaam kan veel zelf en 
soms heb je een fl inke zet in 
de goede richting nodig. In 
beide gevallen is blijven be-
wegen het beste medicijn.’, 

legt Jurgen uit. ‘De verschil-
lende therapievormen die 
ik gebruik stimuleren dat je 
aan de slag gaat met je ge-
zondheid. Je gaat weer be-
wegen en krijgt vertrouwen 
in je lichaam. De therapie 
is voor mij geslaagd als je 
weer controle krijgt over je 
gezondheid.’ 

Je kunt bij Locus terecht 
voor lage rug- en nek-
klachten, een sportblessure, 
schouderklachten en nog 
veel meer. 

Locus is geopend op dins-
dag en vrijdag van 9.00 tot 
18.00 uur en op woensdag 
van 17.00 tot 21.00 uur. 
Iedere vrijdag is er van 
16.00 tot 17.00 uur een in-
loopspreekuur.  

Binnenkort is het mogelijk  
om met de Gelrepas in een 
kleine setting te sporten met 
nieuwe professionele ap-
paratuur (zie foto), Nadere 
informatie hierover volgt. 
Meer weten over Locus?
Zie www.fysiolocus.nl

Stekjes- en plantjesmarkt 
De dagen worden langer en de temparaturen stijgen gestaag. 
Het begint langzaam weer ideaal weer te worden om in de 
tuin te werken. Om je daar een beetje bij op weg te helpen, 
wordt op zaterdag 14 april van 11.00 tot 16.00 uur in De 
Beijer een stekjes- en plantjesmarkt georganiseerd. Tuin- en 
kamerplanten, maar ook stekjes kunnen dan gekocht, ver-
kocht en geruild worden. 
Een mooie gelegenheid om je groene vingers te ontdekken!

Paasactie brengt jongeren en ouderen samen
Het was een gezellige gebeurtenis op dinsdag 27 maart in de Beijer. Jong én oud kwamen samen om met elkaar paas-
eieren te schilderen en gezellig te kletsen. En na afl oop was er een leuke verrassing voor de ouderen.

De actie was een gezamen-
lijk initiatief van de Riki 
Stichting en stichting Stevig. 
De Riki Stichting is een 
landelijke stichting, die vier 
keer per jaar activiteiten or-
ganiseert om eenzaamheid 
onder ouderen tegen te gaan. 
Zij vinden het belangrijk om 
scholieren te betrekken bij 
de activiteiten, om zo oud en 
jong met elkaar in contact. 

Op de Geitenkamp werk de 
Riki Stichting samen met 
stichting Stevig. Zij nodig-
den de kinderen van groep 7 
van de Witte Vlinder uit voor 
deze middag.
Gezamenlijk gingen de 
scholieren en de ouderen 
aan de slag met het schilde-
ren. Het resultaat was een 
gezellige middag voor jong 
en oud!

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

Kom op voor jezelf!
Iedereen heeft wel eens het gevoel niet te krijgen of te berei-
ken wat hij of zij wil. Vaak heeft dat te maken met het niet 
goed of helder uitspreken van je behoefte. Ook kan je nét 
niet duidelijk genoeg zijn in je woorden. Maar daar is iets 
aan te doen. Kleine veranderingen kunnen een groot ver-
schil maken.  
Om dat te leren, geeft herstelcoach Janite Brands van Vitale
Verbindingen op maandag 14 en 28 mei in de Beijer de 
workshop Assertiviteit. Deze workshop wordt gegeven in 
twee delen en is beide keren van 13.30 tot 15.15 uur. 
Je leert hoe je je grenzen kunt aangeven en hoe je krachtig 
kunt overkomen, terwijl je je onzeker voelt. Deelname is 
gratis, wel wordt gevraagd om op tijd aanwezig te zijn.

Herdenking 13 april
Stichting Herdenking Geitenkamp organiseert ook dit jaar 
in het park Larikshof bij het monument een herdenking. 
Op vrijdag 13 april, om 14.00 uur, zal er worden stilge-
staan bij de Geitenkampse burgerslachtoffers die op 13 april 
1945 het leven lieten na een bombardement van de gealli-
eerde troepen. De herdenking vindt plaats in samenwerking 
met de Guido de Bres-school.

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: Nevien Gaafar, Renske Luijmes, 
Bram Moorman, Mark Ormel, Dirk Jan Riphagen, 
Petra & Margreet 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 11 mei 2018 

(verschijningsdatum 23 mei 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

Startbijeenkomst Speelwerkplek voor werkende moeders
Henrieke Floor is moeder van een jonge dochter. Dat is niet 
altijd gemakkelijk. Soms heeft ze thuis werk te doen dat las-
tig gedaan te krijgen is met een kleine om je heen. Dat moet 
toch anders kunnen, dacht ze.
‘Mijn dochtertje is net één geworden en het afgelopen jaar 
heb ik gemerkt dat het leven met een jong kind geweldig is, 
maar ook geweldig intensief’, licht Henrieke toe. ‘Toen ik 
moest solliciteren vond ik het ontzettend lastig om tijd te 
vinden om de brieven de deur uit te krijgen. Van een andere 
ouder weet ik dat haar taalstudie maar niet opschoot. En 
een bevriende freelance journaliste zocht ook naar manie-
ren om wat extra tijd om te kunnen werken. 
Toen dacht ik: zou het niet super zijn om een werkplek te 
hebben waar je je kindje mee naartoe kunt nemen? En het 
goede nieuws is: als jij daar behoefte aan hebt, dan kunnen 
we zo’n werkplek creëren in MFC De Wetering’

Henrieke besprak haar idee met kinderwerker Renske Luij-
mes, die meteen enthousiast was. Henrieke: ‘Op 24 april 
organiseren we een startbijeenkomst voor alle geïnteres-
seerde ouders. Dan leg ik uit wat mijn idee is over een werk-
plek waar de kinderen welkom zijn. Die ochtend kunnen we 
samen bedenken hoe alles er verder uit moet zien.’

Herken jij jezelf in het verhaal van Henrieke en ben je 
geïnteresseerd geraakt door haar ideeën?

Geef je dan op voor de startbijeenkomst op 24 april om 9.30 
uur in MFC De Wetering. 

Je kunt je aanmelden bij Renske Luijmes via 
r.luijmes@rijnstad.nl

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. 
18.30-19.30 Samen Gezond Verder (Sportbedrijf Arnhem) 
MFC De Wetering. 18+. Kosten: € 8,00 per maand
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

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
15.30-17.00 Meidenclub, 7-12 jr. (Rijnstad) MFC De Wete-
ring.  Kosten € 1,00
16.00-17.00 Urban Sports, 8-16 jr (Sportbedrijf Arnhem) 
Playground de Rommelkist
16.00-17.00 Tiener Sport, 10-16 jr (Sportbedrijf Arnhem 
ism stichting Rijnstad) MFC De Wetering. 

19.00-20.00 Pilates (Budo Sport) Sportcentrum Valkenhui-
zen, Beukenlaan 15
19.00-20.30 Buurtmoestuin in de Rommelkist (Het 
Groente Gilde) Playground de Rommelkist
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
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
13.30-15.30 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

15.30-16.30 Kidsdance, 4-12 jr (Sportbedrijf) Kosten: € 
9,00 per 6 lessen
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)
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
15.00-17.00 Circus op de bult, 4-12 jr.. MFC De Wetering. 
Kosten €7,50, met Gelrepas voor 8 lessen

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.
15.30-17.00 Buurtmoestuin in de Rommelkist (Het 
Groente Gilde) Playground de Rommelkist

wijzigingen of aanvullingen melden?
mail naar:   redactie@geitenkampnet.nl

Wijzigingen en fouten voorbehouden. 
De redactie is niet aansprakelijk voor fouten in dit overzicht.

Bezoekadres: 
MFC De Wetering
Bonte Wetering 89

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

 eibert.leusink@sportbedrijfarnhem.nl

Doe de Wandel Challenge!
Hou je van wandelen en van een uitdaging? Doe dan mee 
met de Wandel Challenge. Iedere donderdagochtend van 
10.30 tot 11.30 uur wandel je met een groep vanaf MFC De 
Wetering door de wijk. In 20 weken werk je in kleine stap-
pen aan je conditie en je gezondheid. Daarnaast zorgt deze 
Wandel Challenge vooral voor plezier en gezelligheid. Na 
afl oop van de challenge kun je deelnemen aan de Natianale 
Diabetes Challenge(NDC)(Kosten: € 5,00) Deze wordt in 
de laatste week van september georganiseerd door de Bas 
van Goor Foundation. 
Het doel is om tijdens de NDC 4 dagen achter elkaar te wan-
delen. De eerste drie dagen in de wijk en de laatste dag in 
Amsterdam. Een unieke belevenis om mee te maken!
Aanmelden voor de Wandel Challence via 
maikel.hevel@sportbedrijfarnhem.nl.
Meer info over NDC: www.nationalediabeteschallenge



Vrijdag 13 april
14.00 uur: Herdenking (Stichting Herdenking Geitenkamp) 
Larikshof. Jaarlijkse herdenking van de oorlogsslachtoffers.

Zaterdag 14 april
11.00-16.00 uur: Plantjesmarkt. (De Beijer). 
Tijdens De Plantjesmarkt in de Beijer kunnen plantjes ge-
kocht, geruild en misschien zelfs wel gestekt worden. 
Kom langs en ontdek je groene vingers! 

Zondag 15 april
10.30-12.30 uur: Buurtkerk Geitenkamp. MFC De Wete-
ring. Iedereen is welkom, wat je ook gelooft. Respect voor 
elkaar is het uitgangspunt

Maandag 16 april
12.00-16.00 uur: Op weg naar werk (Activerend Werk). De 
Beijer. Verken je mogelijkheden op weg naar werk
(zie artikel op pagina 2)

13.30-16.00 uur: Klaverjassen (Activeringsteam) MFC De 
Wetering. Kom gezellig meekaarten

Donderdag 19 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 20 april
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

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 19 april 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 22 april
11.00-13.00 uur : Marcturian Healing (De Beyer)
voor info: www.marcturiamhealing.nl

Maandag 23 april
19.30-21.30 uur: Inspiratieavond Vlindertuin (Wijk) De 
Vlindertuin, Sperwerstraat 97 (zie voorpagina)

Dinsdag 24 april
 9.30-uur:Startbijeenkomst Speelwerkplek voor Werken-
de Moeders  MFC De Wetering. (zie artikel hiernaast)

20.00-22.00 uur: Bewonersoverleg (Wijk) MFC De Wete-
ring. Zaal open 20.30. Praat mee over jouw wijk!

Donderdagdag 26 april
19.30-21.30 uur : Presentatie Marcturian Healing (De Bey-
er) voor info: www.marcturiamhealing.nl

Vrijdag 27 april
11.00-16.00 uur: Koningsrommelmarkt (De Beijer en De 
Brullende Leeuwen) Kleedjesmarkt en gezellige activiteiten
op het plein bij de Willem Beijerstraat (zie pagina 2)

Zaterdag 28 april
14.00-16.30 uur: Bingo (Vrolijke Bingonootjes). De Beijer. 
Met live muziek. Prijs per boekje € 3,00

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

Maandag 30 april
13.30-16.00 uur: Klaverjassen (Activeringsteam) MFC De 
Wetering. Kom gezellig meekaarten

Dinsdag 1 mei
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. Elke eerste dinsdag van de  maand.

Donderdag 3 mei
19.30 uur: Filmavond (KoffieKaffee) De Beijer. 
Maaltijd vooraf mogelijk
(zie 19 april voor details)

Vrijdag 4 mei
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.
Ook op 18 mei van 17.00 uur tot 19.00 uur.

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

Donderdag 10 mei - zondag 13 mei
Hoogte 80 Festival (zie voorpagina)

Zaterdag 12 mei
17.30-20.30 uur: Samen Eten MFC De Wetering.
Omdat samen eten en elkaar ontmoeten gezellig is.Kosten 
€2,50. Tel.: 06-11091183  ;  info@sameneten.net

Zondag 13 mei
10.30-12.30 uur: Buurtkerk Geitenkamp. MFC De Wete-
ring. Een gezellige buurtkerk voor en door Geitenkampers. 

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

Maandag 14 mei
13.30-15.15 uur: Workshop Assertiviteit (Vitale Verbin-
dingen) De Beijer. Workshop in 2 delen waarin je asserieve 
vaardigheden aangeleerd krijgt. 2e deel: Maandag 28 mei

13.30-16.00 uur: Klaverjassen (Activeringsteam) MFC De 
Wetering. Kom gezellig meekaarten

Donderdag 17 mei
19.30 uur: Filmavond (KoffieKaffee) De Beijer.
Maaltijd vooraf mogelijk
(zie 19 april voor details)

Vrijdag 18 mei
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

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

Agenda en informatie 

Bij een hartstilstand is reanimeren van levensbelang. De inzet van een AED helpt daarbij. 
Een AED (Automatische Externe Defibrilator) is een draagbaar apparaat dat in geval van nood door iedereen 
gebruikt kan worden. 
Via gesproken opdrachten krijgt u instructies bij het reanimeren.
In de wijk Geitenkamp zijn op de volgende 6 locaties AED’s aanwezig:

• Huisartsenpost Het Span, Van Maerlantstraat 3
• Coop, Geitenkamp 17
• MFC De Wetering (2 x), Bonte Wetering 89
• Druckpunt Fysiotherapie, Druckerstraat 16
• Coop, Schuttersbergplein 13
• Sportcentrum Valkenhuizen, Beukenlaan 15

HET WIJK-ABC

Bewonersoverleg Geitenkamp, (Nieuw) Monnikenhui-
zen, Arnhemse Allee en Saksen Weimar. Contact: 
Paul Nuiver, tel: 06-50233894,  p.nuiver@rijnstad.nl

De Beijer
Willem Beijerstraat 13,
tel: 026-3655292  hetkoffiekaffee@gmail.com

Buurtbemiddeling
tel: 026-3519941  buurtbemiddeling@rijnstad.nl

Circus op de Bult
06-2493 6113  circusopdebult@gmail.com

Cultuurmakelaar:
Lidwin van Grunsven : 06-23822240.

 lidwin.vangrunsven@kunstbedrijfarnhem.nl

Drie Gasthuizen (onderdeel van DrieGasthuizenGroep)
Tel: 026 354 9415

 klantcontactcentrum@driegasthuizengroep.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@sportbedrijfarnhem.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 uur: Drie Gasthuizen (Ro-

sendaalseweg 485). Elke oneven week.
• donderdag: 13.00-15.00 uur: MFC De Wetering
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



Maarten kwam als 17-jarige vanuit Tilburg 
naar Arnhem. Hij woont nu alweer ruim 10 
jaar aan de Pastoor van de Loolaan. Hij 
werkt in het (inter)nationale afvalbeheer 
en noemt zichzelf vuilnisman. In zijn vrije 
tijd is verantwoordelijk voor het Pieterpad.

‘Een leefbare wijk vindt ik ontzettend be-
langrijk en dat lukt alleen als je je daar 
ook persoonlijk voor inzet. Voor mij is het 
bezorgen van de wijkkrant mijn kleine bij-
drage daaraan. De wijkkrant is een belang-
rijk communicatiemiddel en de onze ziet 
er goed uit, is relevant en verschijnt vaak. 
Sinds ik ook nog weet hoeveel mensen 
zich ervoor inzetten om die krant elke keer 
weer te maken en te bezorgen, stop ik hem 
met trots in elke brievenbus.’

Maarten komt regelmatig in De Beijer waar 
hij altijd te vinden is bij de filmavond, wan-
delt graag door Klarenbeek, over Hoogte 
80, of gewoon langs de vele mooie plekjes 
in de wijk.

Maarten Goorhuis
53 jaar

Een kwartet aan wijkgenoten
In deze rubriek worden mensen uit de wijken Geitenkamp, (Nieuw) Monnikenhuizen, Arnhemse Allee en Saksen Weimar geportretteerd door Riënne Wopereis. 
Bekende en minder bekende wijkgenoten, die met elkaar een verbinding hebben. Dat kan zijn omdat ze hetzelfde beroep uitoefenen, omdat ze vrijwilliger zijn bij 
een zelfde instelling, in hetzelfde gebouw actief zijn of op een andere manier met elkaar verbonden zijn, zoals bij onderstaande personen het geval is. 
Zij zijn namelijk allen trouwe bezorgers van de wijkkrant. Wellicht leest u nu de krant die één van hen bij u in de brievenbus heeft gestopt...

Martijn Keijsers komt van origine uit Lim-
burg en woont sinds 2010 aan de Geel-
gorslaan. Hij pendelt dagelijks naar Pa-
pendal, waar hij communicatiemanager is 
bij de Nederlandse Triathlon Bond. Samen 
met zijn vrouw Mijke hebben zij sinds sep-
tember een dochter, Marjolein. 

Wijkbewoners zien mij vaak fietsen of ren-
nen, liefst tegen de Geitenbult op. In 2016 
ben ik begonnen als bezorger, om iets te 
betekenen voor de wijk. Ik breng de wijk-
krant samen met Mijke rond. We wandelen 
dan op zondagchtend naar Saksen Weimar 
en doen onze ronde in het nieuwste deel 
van de wijk bij Regiment Pontonniers en 
Saksen Coburg. De grappigste brievenbus 
is daar ook te vinden. De Nee-Ja sticker 
luidt: Nee, géén betonblokken, dode ham-
sters of kapotte banjo’s. Ja, wel bier!

Martijn zwemt regelmatig in zwembad Val-
kenhuizen en komt graag bij Hilvers en de 
nieuwe Coop. 

Dieneke Heinen kwam 21 jaar geleden van-
uit het Spijkerkwartier in de Geitenkamp 
wonen. Daarnaast werkt ze in de wijk en 
doet mee aan leuke activiteiten dicht bij 
huis. Boodschappen doet Dieneke bij de 
Coop; de eitjes worden bij zorgboerderij 
Tokhok gehaald. 

‘Heerlijk! Ik kan alles lopend of op de fiets 
doen, daar geniet ik enorm van. Actief 
meehelpen is belangrijk om al deze leuke 
dingen in de wijk mogelijk te maken. De 
krant bezorgen betekent mensen op de 
hoogte houden van alle informatie en fan-
tastische activiteiten in deze wijk.’ 
Dieneke doet zelf ook mee: ‘ Ik zing bij 
Toonhoogte 80 en ben te vinden in de 
Beijer voor de filmavond, dans, theater of 
gewoon voor de gezelligheid.’

Op de foto wordt Dieneke bijgestaan 
door de 14-jarige Davlin, die als afhaal- 
hulp bij de Sperwer de bezorgers een hand-
je toesteekt als zij de kranten ophalen.

Karen de Boer werd geboren in Groningen 
en groeide op in Delfzijl. Vervolgens ging 
ze in Arnhem op kamers wonen, verhuisde 
naar Duiven en kwam via nog wat andere 
omzwervingen twee jaar geleden weer te-
rug in Arnhem. En het bevalt goed op de 
Geitenkamp in de Dr. A. Kuyperstraat.

Wandelen is een van haar hobby’s: ‘De om-
geving is hier prachtig. Al die parken bin-
nen handbereik en je bent ook zo in het 
bos. Na een oproep in Op de Hoogte heb 
ik mijzelf aangemeld als bezorger van de 
wijkkrant. Met een zittend beroep wil ik ’s 
avonds ook graag even aan de wandel. Dat 
is meteen een mooie manier om de wijk te 
verkennen. En als err een nieuwe Op de 
Hoogte rondgebracht moet worden, neem 
ik die gelijk mee op mijn wandelrondje.’

Karen doet iedere zaterdag boodschap-
pen op de Geitenkampse markt en schuift 
graag aan voor de Indische avond bij de 
lieve en gastvrije dames van Scala. 

Martijn Keijsers
35 jaar

Karen de Boer
49 jaar

Dieneke Heinen
55 jaar

Ja, wél de wijkkrant!
Niet iedereen krijgt als vanzelfsprekend de wijkkrant in de 
bus. En dat is niet de schuld van onze trouwe bezorgers! 
Wanneer u namelijk een NEE/NEE-sticker op uw brie-
venbus heeft, mogen onze bezorgers de krant niet bij u in 
de brievenbus stoppen. U kunt natuurlijk de NEE/NEE-
sticker verwijderen, maar dat is niet altijd even wenselijk. 
Daarom is er enkele jaren geleden een ‘JA! wél  wijkkrant 
Op De Hoogte’-sticker gemaakt. 

Omdat er nog steeds een aantal mensen zijn die graag deze 
sticker op de voordeur willen hebben, is deze nu weer ver-
krijgbaar bij MFC De Wetering en De Beijer.
Of stuur een mail naar redactie@geitenkampnet. 
Haal dus snel de sticker en blijf op de hoogte!

De krant komt niet uit de lucht vallen
Acht keer per jaar komt de wijkkrant bij u in de bus. Maar 
dat gaat niet vanzelf.  Een grote groep vrijwilligers staat 
gemiddeld om de 6 à 7 weken voor u klaar om uw favo-
riete krant bij u te bezorgen. Deze vrijwilligers worden 
vlak voordat de krant verschijnt, benaderd door opbouw-
werker Paul Nuiver, die de coördinatie van de bezorging 
op zich genomen heeft. Een taak die dankbaar en leuk is, 
maar die tegelijkertijd ook zeer efficiënt door één of meer 
vrijwilliger(s) uitgevoerd kan worden. 

Maar wat houdt dat dan precies in, het coördineren van 
de bezorging van de wijkkrant?
Als coördinator ben je er verantwoordelijk voor dat de be-
zorgers bericht krijgen dat er weer een nieuwe wijkkrant 
klaarligt om bezorgd te worden. Ook ben je het aanspreek-
punt voor de bezorgers indien zij zich door onverwachte 
omstandigheden afmelden en verantwoordelijk voor het 
regelen van een vervangende bezorger. Dit laatste lijkt las-
tig, maar er zijn een aantal namen beschikbaar van mensen 
die willen invallen als een vaste bezorger ziek is of om een 
andere reden niet kan. Daarnaast ben je het aanspreekpunt 
met betrekking tot bezorgklachten en hou je in de gaten of 
het aantal bezorgers voldoende blijft voor de verspreiding in 
de wijk. Gemiddeld ben je de week rondom het verschijnen 
van de wijkkrant in beslag genomen door de coördinatie. 
Nieuwe bezorgers zijn overigens altijd welkom, al was het 
alleen maar om als invaller genoteerd te worden.

Mocht je graag bezorger willen worden, of interesse heb-
ben om de rol van coördinator op je nemen (eventueel met 
anderen), stuur dan een mailtje naar:
p.nuiver@rijnstad.nl



Vitesse Hattrick maakt verbindingen met de buurt
Vitesse Hattrick is een voetbaltoernooi, waarbij kinderen uit verschillende wijken in Arnhem tegen elkaar strijden. 
Maar het is méér dan alleen een voetbaltoernoei: de teams kunnen niet alleen scoren met het winnen van wedstrijden 
en sportief gedrag, maar er zijn ook punten te verdienen met een goede daad voor de buurt. 

De Geitenkamp heeft twee 
teams die meedoen aan dit 
toernooi en begin maart zijn 
zij actief geweest om iets 
leuks te organiseren voor 
hun wijk. Zij werden hierbij 
begeleid door kinderwerk 
Rijnstad en sportbedrijf 
Arnhem. De teams hebben 
zelf nagedacht over wat ze 
wilden gaan doen en voor 
wie. Eén team wilde graag 
iets betekenen voor oude-
ren of gehandicapten én het 
leek hen ook leuk om tuinen 
op te knappen. Er werd ge-
zocht naar een combinatie 
en deze werd uiteindelijk 
gevonden op de website van 
NLdoet.  (zie ook het artikel 
op pagina 2). Hier werd een 
klus aangeboden voor het 
opknappen van tuinen op de 
Geitenkamp, voor mensen 
die hier zelf niet meer toe in 

staat waren. Veelal ouderen 
of mensen met een fysieke 
beperking. Er werd contact 
opgenomen met de organi-
sator, Nevien Gaafar van 
MTV Arnhem. Zij reageer-
de enthousiast en de koppe-
ling was snel gemaakt. De 
kinderen kregen de opdracht 
om op acht adressen in de 
Geitenkamp plantjes en 
bloembollen in te planten.

De bewoners bij wie de tui-
nen werden gedaan waren 
laaiend enthousiast over het 
werk van de kinderen. ‘Mijn 
tuin is nog nooit zo mooi 
geweest!’, werd die middag 
naast vele andere enthousi-
aste reacties vaak gehoord.
Allemaal waren ze erg blij 
met het vrolijke gezelschap 
dat hun tuin letterlijk en fi -
guurlijk op kwam fl euren. 

Het andere team wilde graag 
iets voor ouderen doen. Dat 
iets kon zijn samen spelle-
tjes doen, voor oudere men-
sen koken of met hen een 
eindje gaan wandelen. Er 
werd contact gezocht met de 
Drie Gasthuizen.
De kinderen mochten daar 
een leuke middag organise-
ren voor de ouderen, was de 
reactie. En dus werd er een 
spelletjesmiddag georgani-
seerd door het team.

Op dinsdagmiddag 6 maart 
heeft het voetbalteam samen 
koekjes gebakken in MFC 
de Wetering, onder begelei-
ding van enthousiaste moe-
ders en het kinderwerk van 
Rijnstad. De koekjes-lucht 
trok het hele gebouw door, 
waardoor veel medewerkers 
even kwamen kijken of er 
iets lekkers te scoren viel, 
maar de koekjes werden 
goed bewaakt en de volgen-

de dag trouw meegenomen 
naar de Drie Gasthuizen-
groep. Zo hadden de mensen 
daar allemaal iets lekkers bij 
de koffi e.

Een dag later, op woensdag-
middag 7 maart, is het Vi-
tesse Hattrick-team naar de 
Drie Gasthuizen gewandeld 
met de zelfgebakken koek-
jes. Daar aangekomen zijn 
ze vriendelijk ontvangen. 
De jeugdige spelers hebben 
zich voor gesteld en samen 
met de ouderen de gebakken 
koekjes  en thee gedronken. 
Daarnaast is er samen met 
de ouderen gesjoeld en spel-
letjes gedaan. De mensen 
hebben genoten van de spel-
letjes, maar leefden vooral 
helemaal op van het contact 
met de kinderen. De teamle-
den hebben naderhand ook 
alles schoongemaakt. 
Een geslaagde middag voor 
jong en oud!

Bezoek Nicky Hofs verrast deelnemers Vitesse Hattrick 
Nicky Hofs was maandagmiddag 19 maart te gast bij MFC De Wetering in Geitenkamp. De huidig assistent-trainer van  
Vitesse ging op bezoek bij Vitesse Hattrick. De deelnemers van het Vitesse Hattrick-team uit Geitenkamp gingen in ge-
sprek met Hofs en voetbalden samen.

De deelnemers vroegen Hofs het hemd van het lijf. De oud-voetballer van Vitesse werd onder meer gevraagd naar wat hij 
nu leuk en minder leuk vindt aan het zijn van trainer. De mooiste overwinning van dit seizoen, Ajax-thuis, kwam voorbij en 
Hofs vertelde dat hij vroeger altijd voetbalde in Klarendal. ‘Het is jammer dat er steeds minder op straat wordt gevoetbald.
Ik ben daarom extra blij met Vitesse Hattrick, zodat iedereen met elkaar in beweging blijft.’, aldus Hofs.

In de meivakantie worden er door Sportbedrijf Arnhem 
en kinderwerk Rijnstad weer een aantal leuke activitei-
ten georganiseerd. Voor deze activiteiten moet je je wel 
eerst opgeven bij Playground de Rommelkist. Doe dat 
snel, want vol is vol!

Manege bezoek
We gaan op bezoek bij de manege! Je mag pony’s / paar-
den verzorgen, aaien en een ritje maken. Ben jij een echte 
dierenvriend? Geef je dan snel op om mee te gaan naar 
de manege!

Datum:  Dinsdag 1 mei, van 9.00-12.00 uur
Leeftijd:  7 t/m 12 jaar
Plaats: verzamelen bij de Rommelkist; 
Kosten: € 1,50 per persoon 
Opgeven t/m donderdag 26 april. 

Klimbos
Wie durft de uitdaging 
aan; klimmen in het klim-
bos! Wie heeft er geen last 
van hoogtevrees en klimt 
zo hoog mogelijk? Voor 
stoere jongens en meiden!

Datum:  Woensdag 2 mei, van 14.00-16.00 uur
Leeftijd:  7 t/m 12 jaar 
Plaats: verzamelen bij de Rommelkist
Kosten: € 3,- per persoon 
Opgeven t/m dinsdag 1 mei.

Voetbalmasters
Wil jij de voetbalmaster van Arnhem worden? Kom dan 
op donderdag 3 mei naar de Voetbalmasters. Deze dag 
staat bol van allerlei uitdagende voetbalactiviteiten. Je 
kunt meedoen aan het voetbaltoernooi 4 tegen 4 zonder 
keepers in de leeftijdsgroepen 7 t/m 9 en 10 t/m 12 jaar. 
Schrijf je snel in met een team van maximaal 5 spelers en 
geef je team een naam. Er zijn leuke prijzen te verdienen 
en de winnende teams gaan ook nog door naar de KNVB 
districtsfi nale. 
Hoef je even niet te spelen of ben je uitgespeeld? Dan 
zijn er genoeg andere voetbalactiviteiten waar je aan mee 
kunt doen en waar je niet voor hoeft op te geven.

Datum :Donderdag 3 mei, van 11.00-16.00 uur
Leeftijd: 4 t/m 12 jaar 
(leeftijdscategorieën 7-9 jaar en 10-12 jaar inschrijven als 
team van 4 of 5 spelers)
Plaats: verzamelen bij de Rommelkist
Kosten:  gratis
Opgeven t/m maandag 30 april.

Guerilla Garden
Vandaag gaan we aan de 
slag met tuintjes in de Gei-
tenkamp. We gaan bloem-
bollen zaaien, plantjes in 
de tuin zetten, de grond 
harken, kortom lekker aan 
de slag in de tuin! Kom jij 
meehelpen?

Datum:  Maandag 7 mei, van 14.00 tot 16.00 uur
Leeftijd:  4 t/m 12 jaar 
Plaats: verzamelen bij de Rommelkist
Kosten: € 1,- per persoon 
Opgeven t/m vrijdag 4 mei. 

Lasergamen in het bos
Ben jij snel, slim, handig en kun je goed mikken? Geef je 
dan op om mee te doen met lasergamen in het bos. In ver-
schillende teams gaan we tegen elkaar spelen. Wie durft 
de uitdaging aan? Welk team behaalt de meeste punten?

Datum:  Woensdag 9 mei, van 10.00 tot 12.00 uur (4-7 
jaar) en van 14.00 tot 16.00 uur (8-12 jaar)
Plaats: verzamelen bij de Rommelkist
Kosten: € 1,- per persoon 
Opgeven t/m dinsdag 8 mei. 

• Nicky Hofs temidden van het Vitesse Hattrick team



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

Statiegeldactie voor stichting Vier het Leven bij de Coop-winkels
Van april t/m juni 2018 kunnen klanten van Coop Geitenkamp en Coop Schuttersbergplein hun statiegeld schenken 
aan Stichting Vier het Leven. Deze organisatie organiseert culturele uitstapjes voor ouderen.

Door de medewerking van 
veel vrijwilligers laat stich-
ting Vier het Leven ouderen 
(65+) genieten van culturele 
activiteiten, zoals een be-
zoek aan de bioscoop, het 
theater of een museum. 

De deelnemers worden thuis 
opgehaald door een vrijwil-
liger van Vier het Leven en 
samen met anderen genieten 
zij van een mooie middag 
of avond uit. Na afloop van 
het uitstapje wordt iedereen 
weer veilig thuisgebracht. 
Het lijken zulke vanzelf-
sprekende ingrediënten: 
een gezamenlijk drankje, 
elkaars gezelschap, en het 
simpele feit er even ‘uit’ te 
zijn. Maar voor deze groep 
zijn het belevenissen van on-
schatbare waarde. 

Vier het Leven laat graag 
zoveel mogelijk ouderen ge-
nieten van de uitstapjes. Om 
de activiteiten zo betaalbaar 

mogelijk te houden, betalen 
deelnemers slechts een deel 
van de werkelijke kosten. 
Voor de overige kosten is 
de stichting afhankelijk van 
o.a. donaties
. 
Patricia van Zadelhoff, vrij-
williger van het eerste uur bij 
Vier het Leven in Arnhem 
trok de stoute schoenen aan 
en gaf de stichting op voor 
de statiegeldactie van Coop. 
Deze reageerde positief op 
haar aanmelding. Net als 
Vier het Leven, gelooft Coop 
in de kracht van samen: Sa-
men is leuker dan alleen 
en samen bereik je meer. 
Meer ouderen die er samen 
op uit gaan in dit geval. 

Heeft u nog lege flessen? 
Doe dan mee aan deze actie, 
en lever deze in de maan-
den april tot en met juni in. 
Schenk vervolgens uw sta-
tiegeld door op de donatie-
knop op de flessenautomaat 
te drukken of uw statiegeld-
bon in te leveren. U doet er 
veel ouderen een geweldig 
plezier mee.

Wilt u meer informatie over 
Vier het Leven of wilt u mee? 

Vraag dan gratis en vrij-
blijvend het programma 
aan voor uw regio via het 
landelijk telefoonnummer 
035-5245156 of kijk op 
www.4hetleven.nl

Energie besparen met een voordelige lening
Arnhemse particuliere woningeigenaren kunnen vanaf 3 april 2018 opnieuw een duurzaamheidslening aanvragen 
voor energiebesparende maatregelen en de aanschaf van zonnepanelen. 

De gemeente Arnhem heeft 
daarvoor 3 miljoen euro be-
schikbaar, naar verwachting 
goed voor zo’n 750 leningen. 
Eerdere vergelijkbare rege-
lingen waren bijzonder po-
pulair: bijna 250 Arnhem-
mers konden met een lening 
hun huis een stuk duurza-
mer maken. Met de regeling 
wil de gemeente energiebe-
sparing en duurzame ener-
gie stimuleren.

Particuliere woningeige-
naren kunnen minimaal € 
2.500 en maximaal € 25.000 
lenen tegen een aantrekkelij-
ke rente. Momenteel is deze 
rente 1,6 procent. Meer in-
formatie over de regeling is 
te vinden op www.arnhem.
nl/energie. Daar zijn ook 
de aanvraagformulieren te 
downloaden. De aanvragen 
voor de leningen worden op 
volgorde van binnenkomst 
beoordeeld en afgehandeld 
en er geldt op = op. Voor on-
afhankelijk advies over iso-

leren en zonnepanelen kun-
nen Arnhemmers terecht op 
het Energieloket Midden-
Gelderland (www.elmg.
nl). Op www.arnhemaan.
nl staan inspirerende voor-
beelden van duurzame initi-
atieven in Arnhem. Wie wil 

weten of zijn dak geschikt is 
voor zonnepanelen kan dat 
checken op www.zonatlas.
nl/arnhem.

De gemeente Arnhem 
streeft naar een jaarlijkse 
energiebesparing van 1,5 

procent en een duurzame 
energieproductie van 14 
procent in 2020. In 2050 
wil de gemeente helemaal 
energieneutraal zijn. Dat is 
zo afgesproken in het New 
Energy Made in Arnhem-
programma.

Inzameling plastic doppen maakt hulphond betaalbaar
Om het meedoen van men-
sen met een beperking te 
bevorderen, maken zij soms 
gebruik van een hulphond. 
Dat is in dit geval meer dan 
een maatje, maar een hond 
die speciaal getraind is om 
beter met bepaalde onge-
makken of hindernissen om 
te gaan. Maar zo’n opleiding 
kost geld. Daarom heeft 

de Stichting Hulphond een 
doppenactie bedacht. Want 
wist je dat plastic doppen 
geld waard zijn? Dus gooi 
de dopjes van frisdrank en 
melkpakken niet weg, maar 
lever ze in. Voor het verkrij-
gen van het statiegeld maakt 
het geen verschil, maar voor 
de Stichting Hulphond bete-
kent het veel. Je steunt niet 

alleen de opleiding van ge-
leidehonden, maar spaart 
ook nog eens het milieu. 
Inmiddels zijn er al 14 op-
leidingen van hulphonden 
bekostigd met de doppen. 
De doppen kunnen inge-
leverd worden tijdens Het 
KoffieKaffee op dinsdag, 
vrijdag of zaterdag in De 
Beijer.

Eten met Petra & Margreet 
De Geitenkampse vijftigers blijven vindingrijk als 
het gaat om eten (en drinken). Het wordt binnen-
kort vast warm en daarom is het tijd voor een fris-
se en voedzame salade, in dit geval witlofsalade. 
Lekker voor een maaltijd, maar ook heerlijk op 
(stok)brood. Deze salade kun je op ieder moment 
van de dag eten én hij is binnen een kwartier klaar.

Ingrediënten voor vier personen:

• 5 stronken witlof
• 1 citroen
• 1 zure appel
• 75 gram gepelde walnoten
• 10 zoetzure augurken
• mayonaise
• gorgonzola

Bereidingswijze:

Als eerste pers je de citroen uit. Dan ga je de wit-
lof wassen, haal de harde harten eruit en gooi die 
weg. Snijd de lof in dunne repen, maar houd een 
paar blaadjes heel. Schil de appel en snijd er dun-
ne plakken van en meng deze samen met de in 
plakjes gesneden augurken door de witlof. Spren-
kel er wat citroensap over, dat voorkomt dat de lof 
en de appel bruin worden. De walnoten heel even 
in een droge koekenpan roosteren, dan krijgen ze 
iets meer smaak. Doe twee eetlepels mayonaise 
en een flinke scheut van het augurkennat door de 
salade.

Gebruik een groot bord of platte schaal, leg hier 
eerst de hele blaadjes witlof op, daarop leg je de 
salade. Garneer de salade met de walnoten en de 
gorgonzola. 

Smakulluk!

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


