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Wijkendag uitgesteld
De wijkendag Alle Wijken op de Hoogte die op 30 juni a.s. 
gepland stond, is voorlopig uitgesteld.

De wijkendag, wat hield dat eigenlijk in?

De wijkendag was bedoeld om organisaties uit alle wij-
ken (Geitenkamp, Monnikenhuizen, Arnhemse Allee en 
Saksen Weimar) de gelegenheid te geven om bewoners 
te informeren over alle activiteiten én om bewoners van 
hun kant die organisaties te vertellen wat zij belangrijk 
vinden voor de wijk. Eigenlijk zoals we vroeger de Gei-
tenkampdag hadden, maar dan nu met de omliggende 
wijken erbij.

Waarom gaat het niet door?

Een groot aantal organisaties had al toegezegd mee te 
willen doen, maar helaas was er te weinig menskracht 
om de het evenement zelf (opbouw/afbouw/p.r./vergun-
ningen/fi nanciering/enz.) goed te kunnen organiseren. 
Vandaar dat is besloten om het uit te stellen.

Jammer dat het niet doorgaat, hoe nu verder?

We hebben meer tijd en meer mensen nodig om dit op 
te zetten. We willen een grandioze activiteit neerzetten, 
maar dat kunnen we niet alleen. We zoeken dus hulp van 
anderen die het leuk en belangrijk vinden dat er weer 
een wijken-dag komt en die daar samen met ons de 
schouders onder willen zetten.

Bij wie kan ik me aanmelden?

Wilt u meedoen, heeft u vragen of goede raad? 
Neem dan contact op met op:

Jan Lareman (06-53897497) of 
Paul Nuiver (06-50233894)

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

26 + 27 mei   
12.00 - 17.00 uur   

Open ateliers 
Saksen Weimar Kazerne

Van de nood een deugd maken (1): het busje komt zo
Voor de bewoners van de Bonte Wetering en (een gedeelte van de) Dr. Schaepmanlaan is het nog steeds even wennen dat er ineens een bus langs de voordeur rijdt. 
De tijdelijke omleiding, die nodig is om de rioolwerkzaamheden aan de Schuttersbergweg uit te kunnen voeren, houdt de gemoederen in de wijk bezig.

Typerend aan de Geitenkamper is de vraag die altijd gesteld 
wordt als er iets gebeurt in de wijk (wat moet dat allemaal 
wel niet kosten?). Ook nu kwam deze vraag aan de orde, 
maar de meeste bewoners reageerden niet op een vervelende 
manier. Sommige bewoners stelden zelfs dat ‘je pas écht een 
Arnhemmer bent, als er een trolleylein door je straat gaat’.
Het enthousiasme over de tijdelijke doorkomst van buslijn 7 
is ook zichtbaar in het straatbeeld: op de raam van een wo-
ning in de Bonte Wetering staat de welkomstgroet ‘busje 
komt zo’ te lezen en twee andere bewoners in dezelfde straat  
hebben hun huizen ter beschikking gesteld als sanitaire stop 
voor de hardwerkende chauffeurs.

Dat is ook typerend aan de Geitenkamper: ze weten immer 
van de (hoge) nood een deugd te maken.

Sfeervol feest jarig H80-festival
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De tiende editie van Hoogte80 Festival betekende net als voorgaande jaren vier dagen vol muziek,  theater, dans, litera-
tuur, eten, drinken en natuurlijk veel gezelligheid en een fantastisch uitzicht. Het thema van deze jubilieumeditie was 
vrijheid. ‘Vrijheid wordt pas mooi als je het kan delen’, aldus organisator Harold Oddens, die met zíjn 5de festival als 
organisator een persoonlijk jubileum had. ‘Samen op dezelfde plek zijn verbroedert.’
En verbroedering was er genoeg: niet alleen van wijkgenoten onder elkaar, ook oud-wijkgenoten kwamen op het festival 
hun voormalige buurtgenoten tegen en waanden zich voor even weer ‘onder familie’. Want ook dat is Hoogte 80, naast 
al het spektakel dat er te zien is: een oergezellige plek waar je oude én nieuwe bekenden ontmoet.



Bewoners zijn aan zet
Op 23 april is er een mooie groep wijkbewoners afgeko-
men op een bewonersavond over een nieuwe invulling 
voor de voormalige basisschool De Vlindertuin. 
Er werden veel goede initiatieven naar voren gebracht.

Enkele bewoners vonden dat er vooral ruimte moet zijn voor 
ontmoeting; een koffiecorner, een repair café of een plek 
waar mensen samen kunnen werken. Een winkel waar eigen 
producten verkocht worden, een educatief natuurcentrum. 
Of juist ruimte voor het maken van muziek. Lesgeven, oe-
fenen én een plek om op te treden. Ook andere vormen van 
cultuur en kunst kunnen een plek krijgen.

Het schoolplein zou ingericht kunnen worden voor buitenac-
tiviteiten zoals een mooie tuin en een plek voor kinderen om 
te spelen. Of fitnesstoestellen waar je buiten op kunt trainen.
Er zijn heel veel ideeen, ook van ondernemers uit de buurt.
Op maandag 4 juni om 19.30 uur is er een tweede bewoners-
avond, opnieuw in de Vlindertuin. Dan wordt er gekeken 
welke ideeen een echte kans moeten krijgen en - vooral - wie 
mee wil helpen dit te realiseren. De initiatiefnemers hopen 
dat op deze avond nog meer bewoners willen meedenken.

Heb je vragen? Bel dan met 
Dirk Jan Riphagen (06 2506 4910) of 
Jan Lareman (06 5389 7497)

‘Inclusie is tegenwoordig niet langer een gunst, maar het is een recht!’
Op donderdagochtend 19 april hield het Arnhems platform chronisch zieken en gehandicapten (Apcg) een schouw van MFC De Wetering. Hierbij waren aanwezig, Anne 
Stomph, Marjolein van den Broek en Bert Nijeboer. Maar wat is dat precies, een schouw, en waarom wordt het gedaan?

‘Tijdens een schouw wordt 
er gekeken naar de toegan-
kelijkheid van een gebouw 
voor mensen met een chro-
nische ziekte of beperking.’, 
legt Anne Stomph, project-
medewerker bij het Apcg, 
uit. ‘Daarbij wordt uitge-

gaan van zowel zichtbare als 
onzichtbare beperkingen, 
zoals prikkelgevoeligheid of 
gehoorproblemen. We kij-
ken tijdens een schouw spe-
cifiek naar hoe bruikbaar 
een gebouw is voor iemand 
met een beperking, of er 

aanpassingen zijn gemaakt 
én of deze aanpassingen vol-
doende zijn. Uitgangspunt is 
dat mensen zoveel mogelijk 
zelfstandig toegang tot een 
gebouw hebben en er kun-
nen doen waarvoor het ge-
bouw bestemd is’.

De schouw in MFC De We-
tering werd uitgevoerd op 
verzoek van de gemeente 
Arnhem. Voor de gemeente 
zijn de resultaten van de 
schouw belangrijk omdat zij 
aan het onderzoeken zijn hoe 
ze openbare gebouwen voor 
iedereen geschikt kunnen 
maken. Het Apcg is daarbij 
als belangenbehartiger een 
belangrijke gesprekspartner.

‘Sinds 14 juli 2016 geldt in 
Nederland het VN-verdrag 
voor mensen met een be-
perking. De bestaande Uni-
versele Verklaring van de 
Rechten van de Mens bleek 
de rechten van mensen met 
een beperking onvoldoende 
te waarborgen. Met dit aan-
vullend verdrag is inclusie 
niet langer een gunst maar 
een recht. Het doel is om de 
samenleving zo in te richten 
dat iedereen mee kan doen, 
omdat ieder mens evenveel 
waard is’, vertelt Anne ver-
der. ‘Tegelijkertijd is de ver-
antwoordelijkheid voor de 
WMO en Participatiewet bij 
de gemeenten komen te lig-
gen. Ook die inrichting van 
de openbare ruimte en de 

bouw van woningen worden 
door gemeenten geregeld. 
Daarmee hebben zij dus een 
belangrijke rol in het moge-
lijk maken van gelijke rech-
ten voor iedereen. Om zover 
te komen, zal er nog veel 
moeten veranderen.’

Het APCG zet zich al ja-
renlang in voor deze ge-
lijkwaardige behandeling. 
‘Dat is niet hetzelfde als een 
gelijke behandeling, licht 
Anne toe. ‘Soms is er iets 
extra’s nodig om te zorgen 
dat iedereen mee kan doen. 
Denk bijvoorbeeld aan een 
rateltikker bij een verkeers-
licht, zodat ook mensen die 
slecht zien of blind zijn zelf-
standig over kunnen steken. 
Als je iedereen precies het-
zelfde zou behandelen, zou 
iemand die blind is niet vei-
lig over kunnen steken. Een 
andere behandeling is dan 
nodig om hetzelfde te kun-
nen doen.’

Heel vaak is iets zonder aan-
passingen al voor een heel 
grote groep bruikbaar te 
maken, als daar maar vanaf 
het begin over na wordt ge-
dacht. ‘Dan is het belang-
rijk dat mensen met een be-
perking zelf ook betrokken 
worden. Slogan van het VN 
verdrag is niet voor niets, 
‘Nothing about us, without 
us’. Neem geen besluiten 
over ons, zonder ons daarbij 
te betrekken.’

Even komt de gedachte naar 
boven dat het op de Geiten-
kamp niet echt nodig is. De 
hoogteverschillen maken de 
wijk immers niet aantrekke-
lijk voor mensen met een li-
chamelijke beperking. Deze 
gedachte wordt door Mar-
jolein, die zelf blind is en al 
jaren vrijwilligerswerk bij 
het Apcg doet, resoluut van 
tafel geschoven ‘Inclusie is 
een recht. De discussie over 
het aantal mensen voor wie 
het nodig is, is al gevoerd. 
Al woont er in de wijk zelf 
niemand voor wie het nodig 
is, dan nog kunnen mensen 
uit andere wijken naar een 
activiteit willen. Dat is nu 
juist waar het VN-verdrag 
over gaat’

MFC De Wetering deed het 
overigens redelijk: pluspun-
ten waren de lage balie waar 
je ook vanuit je rolstoel oog-
contact kunt maken met de 
persoon achter de balie, de 
service van baliemedewerk-
ster Joyce en de automati-
sche deuren. Minder goed 
scoorden de te klein bevon-
den lift, de slechte akoestiek 
en het gebrek aan duidelijke 
markering bij de trap. ‘Zulke 
zaken lijken details. Maar 
als je slecht hoort of ziet, 
kan dat gevaarlijke situaties 
opleveren. Wat voor ande-
ren details lijken, maakt 
dan het verschil tussen wel 
of niet ergens met plezier 
gebruik van kunnen maken’, 
besluit Anne.

Wil je meer weten over het VN-verdrag voor 
de rechten van mensen met een beperking? 

Bezoek dan de tweedelige training op
 8 en 29 juni om 13.00 uur in De Nieuwe Hommel

 (Wiltstraat 6, St. Marten). Meer info www.apcg.nl

Zomerhartewens
Wij zoeken 15 tot 20 ouderen met een zomerharten-
wens. In samenwerking met de stichting Riki willen we 
proberen deze hartenwens uit te laten komen.

Enkele voorbeelden van hartenwensen zijn: uit eten, 
naar een voetbalwedstrijd met zoon, geboortedorp be-
zoeken, op visite bij een oude vriend(in), nog een keer 
zelf autorijden, naar de bioscoop, winkelen en lunchen 
met iemand, naar het strand en de zee in met de stran-
drolstoel, motorzijspan rijden of een museumbezoek. 
Maar misschien heb je wel een heel bijzondere harten-
wens. Laat het ons weten!

Zomeruitstapje
Wij willen graag een kleinschalig zomeruitstapje voor 
8-10 gasten organiseren. Daarbij denken we aan twee
mogelijkheden: 1) een persoon die met een begeleider 
moet reizen. In dat geval kunnen er 4 à 5 personen met 
elk een begeleider mee of 2) personen die alleen of met 
een familielid of vriend(in) hieraan zouden willen mee-
doen (totaal 8-10 personen). Deelname is gratis!
De datum zal in overleg met elkaar vastgesteld gaan 
worden. Je trekt dan één dag met elkaar op en gaat sa-
men leuke dingen doen. Er zal zeker rekening gehouden 
worden met bereikbaarheid van en het verplaatsen op 
de bestemmingen.

Heb je belangstelling voor de hartenwens of het zomer-
uitstapje? Neem dan gerust contact op, dan gaan we 
erover praten en bekijken we de mogelijkheden.

Bel 06 5389 7497 (Jan Lareman) of mail 
info@stevigarnhem.nl

6e Saks Open  op 26 en 27 mei
Saksen Weimar presenteert zichzelf. Dat is in essentie de 
opzet van Saks Open, de jaarlijkse kunstmarkt die dit 
jaar op 26 en 27 mei van 12.00 tot 17.00 wordt gehouden.

Voor de zesde keer alweer is er tal van kunst te bewonderen 
tijdens de Saks Open: schilderijen in diverse stijlen, hout-
snedes, animatie, lithografieën. Ruim dertig kunstenaars 
presenteren hun werk op deze bruisende plek. Bij aankomst 
op het terrein is er een plattegrond af te halen waarop staat 
wie waar te vinden is. Bezoekers kunnen zo zelf bepalen 
waar hun interesse ligt en bij wie ze een bezoek willen bren-
gen. De toegang is gratis.

Uiteraard is er ook aan de inwendige mens gedacht en zal er 
catering aanwezig zijn. Kom ook een kijkje nemen!

Gerrie Elfrink bij Vitale Inloop

Demissionair wethouder Gerrie Elfrink was onlangs onver-
wacht te gast bij de Vitale Inloop Geitenkamp, die iedere 
maandag van 13.00 tot 16.00 uur in de Beijer wordt gehou-
den. Hij deed openhartig mee aan het spel en toonde zich 
enthousiast over het werk van de Vitale Verbinders.



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!

16

 wij verzorgen voor u 
een heerlijke barbecue

kom kijken in de winkel!

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 Schrijfcafé in De Beijer
Op vrijdagochtend 1 juni wordt in De Beijer van 10.00 tot 
12.00 uur Het Schrijfcafé gehouden. Dit is een éénmalige  
ochtend met inspirerende oefeningen onder leiding van      
Lisette Dröge, schrijver van het boek 100% Game. Er is 
gelegenheid is om met elkaar te schrijven en ervaringen uit 
te wisselen. Het Schrijfcafé is bedoeld voor iedereen die wil 
oefenen met schrijven. Het maakt niet uit of je ervaring hebt; 
de opdrachten en technieken die je aangereikt krijgt, zorgen 
ervoor dat je teksten als vanzelf op papier komen. Er wordt 
gewerkt met pen en papier, dit moet je zelf meenemen. 
De kosten voor Het Schrijfcafé bedragen  € 5,00. 
Wil je meedoen? Meld je uiterlijk 30 mei aan via
lisette.droge@gmail.com 
Bij verhindering graag op tijd afmelden.

Nieuwe start Het Gulden Bloemetje
Op 1 mei jongstleden heeft 
Gesine Lange een nieuwe 
start gemaakt in Het Gulden 
Bloemetje, de bloemenzaak 
aan het marktplein (Geiten-
kamp 24). Zij staat opnieuw 
garant voor een afwisselend 
assortiment van bloemen en 
planten met prima kwaliteit 
en een goede service. U bent 
welkom om een boeket sa-
men te stellen naar eigen in-
zicht en smaak. Nieuw in de 
winkel is de zithoek, waar 
u in alle rust bloemstukken 
voor rouw- of trouwwerk 
kunt uitzoeken.

Het Gulden Bloemetje is geopend op dinsdag t/m vrijdag 
van 9.00-18.00 uur en op zaterdag van 9.00-17.00 uur.
Tel.: 026 - 35 11218

Supermarkten verwijderen geldautomaten

De supermarktketens Coop en Jumbo hebben de geldauto-
maten uit hun winkels verwijderd. Dit is een gevolg van een 
toename van het aantal ramkraken bij de supermarktketens. 
Ook de Coop aan het marktplein was hier vorig jaar slachtof-
fer van. De directie vond het nu tijd om in te grijpen, omdat 
ze de veiligheidsrisico’s voor het personeel te groot vinden. 
Daarnaast speelt ook de economische schade een rol.

Voor de bewoners van de wijk betekent het dat er nu geen 
mogelijkheid meer is om in de wijk zelf geld te pinnen. 
Bij de winkels in de wijk kan natuurlijk wel met een pinpas 
afgerekend worden.

Uniek waterspektakel op Schuttersbergplein
Op zaterdag 30 juni tussen 14.00u en 16.30u is er een spectaculair waterspektakel op het Schutterbergplein.
Dit waterspektakel wordt geopend door de Schatgravers Stefan en Wim.

Schatgravers Wim Hilgeman
en Stefan Papp trekken  al 
sinds het begin van de werk-
zaamheden aan het riool op 
met de mannen van aanne-
mersbedrijf Dusseldorp. Zij 
zijn dan ook de aangewezen 
personen om het waterspek-
takel van 30 juni grandioos 
te openen en te omlijsten. 
Wat er aan waterspektakel 
precies gaat gebeuren wordt 
nog even geheim gehou-
den, maar het zal minstens 
zo spectaculair worden als 
de stortbui die voorgaande 
keren over de Reestraat en 
de Creutzbergstraat werden 
losgelaten. Maar er is meer...

De Schatgravers werken op 
de openliggende straten en 
zoeken er schatten onder de 
grond, maar ook achter de 
voordeuren van de bewo-
ners – de verhalen over het 
leven in de straat. Inmiddels 
zijn zij hun ervaringen gaan 
vloggen. Het resultaat hier-
van is vanaf 30 juni te zien 
in een heuse Bouwbios (een 
container die geschikt ge-
maakt is om de fi lmpjes te 
bekijken).

Niet al het regenwater hoeft 
in de riolering te verdwij-
nen.  Productontwikkelaar 
Luuk Wienk heeft op het 
Hoogte80 festival al met be-
zoekers zelf ontworpen wa-
terspuwers laten maken. Dit 
krijgt een vervolg met een 
spannende primeur: er zal 
deze dag een eerste regen-
pijp doorgezaagd worden 
zodat er met een waterspu-
wer regenwater mee afge-
koppeld kan worden.

Wijkbewoners kunnen die 
dag ook ontdekken hoe ze 
hun tuinen klimaatbestendi-
ger inrichten. Atelier BenA 
heeft een toolbox ontwik-
keld met maatregelen voor 
het waterbestendig maken 
van je tuin. Er wordt ook 
een tuinontwerpwedstrijd 
gehouden, waarmee leuke 
prijzen te winnen zijn.
De winnaar hiervan wordt 
na de zomervakantie bekend 
gemaakt. 

Verder is de fotoexpositie  
‘Mijn Watertuin’ te zien, 
waarmee Rienne Wopereis 
de verschillende bestaande 
ideeën op de Geitenkamp in 
beeld heeft gebracht.

De waterspektakeldag is tot 
stand gekomen dankzij een 
samenwerking van Kunst-
bedrijf Arnhem, Gemeente 
Arnhem, aannemersbedrijf 
Dusseldorp en diverse on-
dernemers en bewoners.

Foto: Zefanja Hoogers

Troost
De 9e herdenkingsbijeenkomst op vrijdag 13 april bij het Larikshof stond in het teken van troost. Troost in 
de erkenning, troost in de herdenking, troost in het monument. En troost in de erkenning van de herden-
king. Die kwam in de persoon van burgemeester Achmed Marcouch, die het net als zijn voorgangers Pau-
line Krikke en Herman Kaiser van groot belang vond de aanwezigen bij deze herdenking toe te spreken.
Daarbij was ook de inmiddels 98-jarige Marinus van der Ende, de man die als jonge twintiger getuige was 
van de gebeurtenissen en ter plekke hulp heeft verleend. De man ook, die zijn troost gevonden heeft in 
de realisatie van het monument in het park, zodat de burgerslachtoff ers niet vergeten worden.

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: Zefanja Hoogers, Maurits Nibbering, 
Bram Moorman, Mark Ormel, Petra & Margreet, Dirkjan 
Riphagen en ingezonden.
Fotografie: NMF, Zefanja Hoogers, Riënne Wopereis 
(kwartet), 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 22 juni 2018 

(verschijningsdatum 4 juli 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

Van de nood een deugd maken (2): de betonnen barriers
Vanwege de rioolwerkzaamheden in de wijk liggen er regelmatig gedeeltes van wegen open. Om te voorkomen dat nietsvermoedende automobilisten hun auto neens ín de straat 
geparkeerd zien in plaats van erop, wordt er gebruik gemaakt van betonnen afzetblokken. Deze barriers worden gebruikt om de straten af te zetten.

Omdat beton ook maar beton is, bedacht fi rma Dusseldorp 
dat het leuk zou zijn deze barriers te (laten) beschilderen. 
Jan Lareman sprong hier namens StevigArnhem op in. 
De samenwerking met jongerencentrum de Sperwer werd 
gezocht en al snel lag er een concreet plan voor het beschil-
deren van de betonnen blokken.

Jongeren van de Sperwer, ouders en kunstenaars werden 
aangemoedigd om mee te werken, wat resulteerde in een 
groep van 25 enthousiastelingen die afwisselend in kleine 
groepjes de vier barriers beschilderd hebben, elk met een 
ander ontwerp en stijl. Het resulteerde in vier aan beide zij-
den fraai beschilderde barriers die nu het ongemak door de 
wegafzettingen in elk geval een fraaier aanzicht geven,

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
13.00-16.00 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 Beweeg Mee (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.
14.30-16.00 De Bakfi ets, 4-12 jr (Rijnstad). Binnenpleintje 
aan de Fazantenweg
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. 
14.00-17.00 Open inloop o.b.v. vrijwilligers, 10 t/m 16 jr. 
(Rijnstad) Jongerencentrum De Sperwer.

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.
12.15-13.45 De Bakfi ets, 4-12 jr. (Rijnstad). Grasveld aan
de Olmstraat
13.30-15.30 Computer Café (Vitale Verbindingen). De 
Beijer. 
14.00-16.00 Kinderclub met sportinstuif, 4-12 jaar (Sport-
bedrijf 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



Vrijdag 25 mei
14.45-15.45 uur: Gratis Proefles Circus op de Bult (Kunst-
bedrijf Arnhem). MFC De Wetering. Maak kennis met leuke 
circuskunsten. Van 4-9 jaar.

15.45-17.00 uur: Gratis Proefles Circus op de Bult (Kunst-
bedrijf Arnhem). MFC De Wetering. Maak kennis met leuke 
circuskunsten. Vanaf 9 jaar.

Zaterdag 26 mei
12.00-17.00 uur: Saks Open. Jaarlijkse kunstmarkt op Sak-
sen Weimar, waar de bewoners hun werk presenteren.

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

Zondag 27 mei
10.30-12.30 uur: Buurtkerk Geitenkamp. MFC De Wetering.  
Iedereen is welkom, wat je ook gelooft. Respect voor elkaar 
is het uitgangspunt

12.00-17.00 uur: Saks Open. Jaarlijkse kunstmarkt op Sak-
sen Weimar, waar de bewoners hun werk presenteren.

Maandag 28 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:

Donderdag 31 mei
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

20.00-21.45 uur: Lucy, een monsterstuk (Toneelgroep Arn-
hem) Scouting Aerendheem, bij het viaduct aan de A12. 
Toneelvoorstelling. Kaarten a €13,50 te bestellen via
www.toneelgroeparnhem.nl. Met Gelrepas 50% korting
Ook op 1,2. 7. 8 en 9 juni!

Vrijdag 1 juni
10.00-12.00 uur: Het Schrijfcafé. De Beijer. Onder leiding 
van schrijver Lisette Dröge ga ge oefenen in het schrijven 
van teksten. Kosten €5,00

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 15 juni van 17.00-19.00 uur

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

Zaterdag 2 juni
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

Maandag 4 juni
19.30-21.30 uur: Inspiratieavond Vlindertuin (Wijk) De 
Vlindertuin, Sperwerstraat 97

Dinsdag 5 juni
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.

Zondag 10 juni
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 11 juni
13.30-16.00 uur: Klaverjassen (Activeringsteam) MFC De 
Wetering. Kom gezellig meekaarten

Dinsdag 12 juni
20.00-22.00 uur: Bewonersoverleg (Wijk) MFC De Wete-
ring. Zaal open 20.30. Praat mee over jouw wijk!

Woensdag 13 juni
14.00-16.00 uur: Buitenspeeldag (Rijnstad; Sportbedrijf 
Arnhem) Olmstraat. Kinderen kunnen gratis sporten en 
spelletjes spelen in de Olmstraat. Let op: gedurende de ac-
tiviteiten is de straat afgesloten voor verkeer! 

Donderdag 14 juni
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 15 juni
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

Zaterdag 16 juni
12.00-15.00 uur: Repair Cafe (KoffieKaffee). De Beijer
Heb jij kapotte spulletjes die met een kleine reparatie te 
herstellen zijn? Misschien kunnen wij je helpen!

Donderdag 21 juni
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 20 juni 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 24 juni
10.30-12.30 uur: Buurtkerk Geitenkamp. MFC De Wete-
ring. Een gezellige buurtkerk voor en door Geitenkampers.

Maandag 25 juni
13.30-16.00 uur: Klaverjassen (Activeringsteam) MFC De 
Wetering. Kom gezellig meekaarten

Donderdag 28 juni
19.30 uur: Filmavond (KoffieKaffee) De Beijer. Start film om 
19.45 uur: Meer info:  hetkoffiekaffee@gmail.com. 
Entree €2,00; inclusief maaltijd vooraf € 4,50; aanmelden 
uiterlijk woensdag via hetkoffiekaffee@gmail.com

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

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



Theo Tempels is in juli 1945 geboren in Ter-
borg, maar heeft lange tijd in Veenendaal 
gewoond. Van daaruit verhuisde hij naar 
de Velperweg. Hij woont nu alweer 15 jaar 
op de Fazantenweg, dat hij alleen wegens 
renovatiewerkzaamheden tijdelijk heeft 
moeten verlaten.

‘Als je wat wilt, regel het dan!’, is Theo’s 
theorie. Zo heeft hij zich, met support van 
de buren, hard gemaakt voor minder hon-
denpoep in de straat. Doordat er nu een 
hekje om een plantsoentje is geplaatst,     
is dat ook daadwerkelijk gelukt. 

Theo woont met veel plezier in de wijk. Hij 
heeft fijne buren om zich heen.

Theo is vooral rondom huis te vinden. Bij 
een rommelmarkt in de wijk neemt hij 
graag een kijkje. Maar hij pakt ook wel 
eens de bus om naar Kronenburg of de 
stad te gaan. Zijn kinderen en kleinkinde-
ren in Veenendaal bezoekt hij regelmatig. 

Theo Tempels
72 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 dragen niet alleen dezelfde voornaam, maar hebben ook allen een Theorie. En dat bracht ons tot de onderstaande Theo-rij.

Theo Klaui is geboren in de wijk op het Fa-
zantenplein. Op zijn zevende (of achtste) 
vertrok hij uit de wijk. Via o.a. Heijenoord, 
Arnhem Zuid, Tiel, Klarendal en het Broek 
kwam hij in 1999 weer terug in de wijk, 
eerst op de Nieuwe Aanleg en  sinds 2005 
op de Fazantenweg.

Theo heeft het erg naar zijn zin in zijn huis 
en buurt. Er is een fijn contact met de bu-
ren en hierdoor is er een prettige sociale 
controle.  Theo zijn theorie is: ‘Kijk een 
beetje om naar elkaar. Met de een heb je 
wat meer contact dan met de ander maar 
we kennen elkaar wel.’
Wanneer er bingo is in het MFC helpt hij Jan 
de Bont met het klaarzetten van de stoelen 
en tafels.

Theo bezoekt de beide Coopwinkels en de 
Jumbo. Zijn moeder bezoekt hij regelmatig 
en hij gaat naar het MFC voor een bakkie 
koffie. Ook is hij vaak bij kameraden in de 
wijk, waarvan hij sommigen al 38 jaar kent!

Theo Gerrits is geboren in de Rijnwijk in 
Arnhem. Op 4-jarige leeftijd is hij verhuisd 
naar de noodwoningen op de Geitenkamp. 
Later verhuisde hij naar de Creutzberg-
straat. Inmiddels woont hij al weer 32 jaar 
met veel plezier op de Fazantenweg. Hij is 
erg honkvast en verwacht zijn woning tus-
sen zes plankjes te verlaten. 

‘Leven en laten leven’, zo luidt zijn theorie, 
en ‘respecteer elkaar!’ Theo houdt van de 
Geitenkamp. ‘Het is gezellig, de omgeving  
is mooi en het bos is op loopafstand.’ 
Theo is 25 jaar actief geweest op de Grens-
post. Nu gaat hij iedere week biljarten bij 
De Duiventil aan de Konijnenweg en assis-
teert hij daar bij biljartwedstrijden. 

Theo is graag thuis bij zijn olifantenver-
zameling. Maar hij komt ook bij de oude 
Coop, de Magneet voor het beste softijsje, 
bij John’s Dierenwinkel, Tabaktief Speklé, 
en het Vincentrum. ‘En iedere dag naar de 
Olmstraat, naar mijn vriendin’, besluit hij.

De volgende Theo in deze rij heeft ook 
dezelfde achternaam als de eerste. Deze 
Theo Gerrits echter is geboren in Malden. 
Na 19 jaar in Beuningen gewoond te heb-
ben, kwam hij op de Geitenkamp terecht. 
Zeven jaar geleden kwam hij in de Zaslaan 
te wonen.

Theo’s theorie luidt ‘Maak het gezellig met 
elkaar. Het is een leuke wijk. Echt een dorp 
in een stad. Iedereen praat wel met elkaar.’ 
Theo is vaak buiten te vinden voor een 
praatje, wanneer hij een rondje maakt met 
de hond. Ook repareert hij auto’s om het 
hoekje, bij zijn schuurtje, aan de Fazanten-
weg. Hierdoor komt hij veel in contact met 
wijkbewoners die even komen buurten.
‘Er is genoeg gezelligheid onder elkaar’, 
herhaalt hij tot slot.

Theo winkelt vooral bij de Coop aan het 
marktplein en bij de Jumbo aan de Roosen-
daalseweg. Ook in MFC de Wetering is hij 
vaak. En natuurlijk bij vrienden in de wijk.

Theo Klaui
62 jaar

Theo Gerrits
58 jaar

Theo Gerrits
64 jaar

In de thuiszorg moet je goed kunnen schakelen
De wijkverpleegkundige van Thuiszorg Groot Gelre is een veelzijdige duizendpoot die van vele markten thuis is. De wijkverpleegkundige beoordeelt situaties en schat de      
zorgbehoefte in van een nieuwe cliënt tijdens een zogeheten intakegesprek. Vervolgens wordt de zorg op maat geregeld, gecoördineerd en verleent de wijkverpleegkundige ook 
zelf een deel van de zorg. Allemaal taken die tot doel hebben om mensen zo lang mogelijk thuis in hun eigen omgeving te laten wonen. Want dát staat bij DrieGasthuizenGroep, 
waarvan Thuiszorg Groot Gelre onderdeel is, hoog in het vaandel: cliënten die zo zelfstandig en zo prettig mogelijk kunnen leven, vertrouwd en veilig, ook al zijn mensen wel-
licht (tijdelijk) wat beperkter geworden. Er wordt steeds gedacht vanuit mogelijkheden en cliënten worden daarin ondersteund door kundig personeel. 

Onlangs nog deed zich een 
situatie voor die om kor-
date actie vroeg. Een slecht-
ziende oudere meneer komt 
weer thuis na een zieken-

huisopname. Zijn betrokken 
kinderen staan voor hem 
klaar, net als altijd. Maar er 
is iets veranderd: het gaat 
allemaal niet meer zo lek-

ker, het lukt niet meer zelf. 
Meneer wil heel graag in 
zijn eigen vertrouwde huis 
blijven wonen en verhuizen 
naar een zorginstelling zo 

lang mogelijk uitstellen. De 
wijkverpleegkundige komt 
in actie en schakelt, in goed 
overleg met meneer en zijn 
kinderen, een netwerk van 
professionals in. 

Samen met onder meer de 
huisarts wordt een plan op-
gesteld, waarbij zo lang mo-
gelijk veilig thuis wonen het 
uitgangspunt is. Er wordt 
hulp geregeld: bij het aanrei-
ken van medicatie en bij het 
douchen en kleden. Via de 
wijkcoach en de thuiszorg 
wordt huishoudelijke hulp 
ingezet. De kinderen zor-
gen voor eten en drinken en 
melden, samen met de wijk-
verpleegkundige, hun vader 
aan voor personenalarme-
ring. Als dat allemaal op 
orde is, bespreekt de wijk-
verpleegkundige de dagin-
vulling. Wat zijn de wensen 

en mogelijkheden, daarbij 
rekening houdend met de 
slechtziendheid. Voorlezen 
en wandelen blijken een 
goed idee. Dat laatste is 
vooral ook goed voor de rug 
die een beetje opspeelt. 

Samen met de wijkcoach 
zoekt de wijkverpleegkun-
dige een ‘maatje’, een vrij-
williger, die kan voorlezen 
en wandelen met meneer. 
En zo is in korte tijd de ke-
ten gesmeed tussen familie, 
vrijwilligers en professio-
nals waardoor verhuizen 
voorlopig niet aan de orde is.

Bij DrieGasthuizenGroep 
kunt u terecht voor: Extra 
Services, Thuiszorg Groot 
Gelre en Zorgvriendelijk 
Wonen in een appartemen-
tencomplex of een woon-
zorgcentrum zoals aan de 
Rosendaalseweg 485. Daar-
naast biedt DrieGasthuizen-
Groep expertise, advies en 
behandeling vanuit ParaGo. 
Benieuwd of de wijkver-
pleegkundige ook iets voor 
u kan betekenen? Neem dan 
contact op met Thuiszorg 
Groot Gelre: 026 363 92 23 
of kijk op:
www.thuiszorggrootgelre.nl



Lasergamen in het bos

Op een warme lentedag 
zijn de stoerste kids op pad 
geweest naar het bos om 
te gaan      lasergamen. In 
twee teams, team rood en 
team geel, werd er tegen 
en met elkaar gespeeld. 
Rennen, springen, buk-
ken, verstoppen; allerlei 
vaardigheden haalden de 
kinderen uit de kast om zo 
goed mogelijk mee te doen 
en zoveel mogelijk punten 
te scoren. Ook mochten de 
kinderen tijdens een van de 
spellen op kleine targets zoeken en schieten.  Een leuke dag!

Paarden borstelen bij Stal Mansour

Op de regenachtige ochtend van dinsdag 2 
mei heeft een groep kinderen een bezoek 
gebracht aan een manege,  Stal Monsour, 
aan de Kemperbergerweg. Daar aangeko-
men werden de kinderen ontvangen door 
een verzorgster van de manage. Allereerst 
werd er het een en ander verteld over de 
manege, over paarden en over de verzor-
ging van deze dieren. De kinderen kregen 
de gelegenheid om vragen te stellen en 
van alles te weten te komen over paarden.

Na deze informatieve aanvang volgde een 
leuke rondleiding over het terrein en in de 
stallen. Het borstelen en verzorgen van de 
pony’s en paarden was erg leuk om te doen 
voor deze groep kinderen. En tot slot van 
het bezoek, toen ook het zonnetje door-
brak, mochten de kinderen op de pony’s 
rijden. Supertof! 

De kinderen hebben er van genoten!

Klimmen en klauteren in het Klimbos

Op woensdagmiddag 3 mei zijn een groep 
jonge fanatieke klimmers naar het klim-
bos in Apeldoorn geweest. 
De kinderen kregen eerst een instruc-
tie hoe ze op een veilige manier kunnen 
klimmen en abseilen in het klimbos. 
Hierna kon het leuke gedeelte van de mid-
dag beginnen! Er werden verschillende 
parcours op verschillende hoogtes afge-
legd, waarbij het de uitdaging was om alle 
verschillende hindernissen te trotseren. 
Al deze parcours hangen tussen de bomen 
in het bos. 

Het was erg leuk om te zien dat dit bij alle 
kinderen ook erg goed ging en dat zelfs 
sommige kinderen hun grenzen verlegden 
en angsten overwonnen. 

Een sportieve en uitdagende middag!

Voetballen bij de Voetbalmasters
Stadion Gelredome (parkeerplaats) was dit jaar het decor van de jaarlijkse voetbalmas-
ters. Een team van kinderen tussen de 7-9 jaar uit de Geitenkamp en een team van kinde-
ren tussen de 10-12 jaar uit de Geitenkamp speelden een toernooi tegen andere teams uit 
Arnhem. Op kleine veldjes werden partijtjes 4 tegen 4 gespeeld. Naast het spelen van een 
toernooi konden kinderen meedoen aan allerlei leuk side events, zoals stropdas schieten, 

snelheidsmeter, panna-
veld, schminken, smoot-
hie maken, buttons maken 
en nog veel meer. Om het 
teamgevoel nog meer te 
versterken, werd er door 
elke team een eigen vlag 
gemaakt. Tijdens de vlag-
genparade aan het einde 
van de middag mocht de 
vlag getoond worden aan 
het publiek. Een leuke af-
sluiter van een mooie, zon-
nige voetbalmiddag!

In 
de meivakan-

tie hebben tiental-
len kinderen meegedaan 

aan leuke, uitdagende en 
toffe vakantieactiviteiten. 
Deze activiteiten werden 
georganiseerd door beroeps-
krachten en vrijwilligers van 
Playground de Rommel-

kist, Sportbedrijf Arn-
hem en Stichting 

Rijnstad. 

Guerrilla Gardening maakt de wijk fraaier

De Guerilla Gardening is een activiteit die als doel heeft de leefomgeving mooier te 
maken door alles met bloemen en plantjes op te fleuren. Op maandag 7 mei hebben een 
aantal Geitenkampse guerrilla strijders op het MFC met bloemzaadjes, klei en potgrond 
‘bommen’ gemaakt. Vervolgens zijn er nog bloempotjes beschilderd en gevuld met 
bloemzaadjes en daarna kon de missie beginnen! Rondom het MFC zijn er allemaal vro-
lijke bloemen geplant, bloem-bommen gedropt en zaadjes gestrooid. Het was erg warm 
weer, dus na een buitje regen zou het allemaal goed moeten gaan groeien. Aan het eind 
van de middag gingen de deelnemers, gewapend met nog een tas vol van dit soort munitie 
naar huis, dus wie weet waar nog meer een vrolijke bloemenzee opduikt!

Zomervakantieactiviteiten

De zomervakantie duurt nog even, maar de vakantieactiviteiten die dit jaar door Playground 
de Rommelkist, Kinderwerk Rijnstad en Sportbedrijf Arnhem worden georganiseerd, zijn 
al bekend. Wat dacht je van een bezoekje aan het openluchtmuseum, een survivaldag op het 
water of een roofvogelshow? Of wil je liever aan een gezinsfietstocht met picknick mee-
doen?
Het zijn enkele van de mogelijkheden waar gebruik van gemaakt kan worden. In de vol-
gende Op De Hoogte - die op 4 juli verschijnt -  zal er een uitgebreid overzicht staan van 
de zomervakantieactiviteiten, maar let op: de inschrijving start al vanaf maandag 18 juni. 
Haal dus snel een overzicht van de activiteiten op bij MFC De Wetering en/of geef je op bij

Renske Luijmes (Kinderwerk Rijnstad), 026-3772011, 
r.luijmes@rijnstad.nl
Eibert Leusink (Sportbedrijf Arnhem), 026- 3772323, 
eibert.leusink@sportbedrijfarnhem.nl 
Bram Moorman (De Rommelkist), 026-3772036, 
bram.moorman@sportbedrijfarnhem.nl

Buitenspeeldag in de Olmtstraat

Op woensdag 13 juni wordt de jaarlijkse Buitenspeeldag gehouden. Dit jaar zal dat gebeu-
ren in de Olmstraat, waar de kinderen van 14.00 tot 16.00 uur gezellig op straat spelletjes 
kunnen spelen.

De Nationale Buitenspeel-
dag wordt sinds 1994 elk 
jaar gehouden, op de tweede 
woensdag in juni). Op die 
dag worden overal in ons 
land straten afgesloten voor 
verkeer, zodat kinderen er 
zonder gevaar naar harten-
lust kunnen spelen. Op deze 
wijze wordt op een speelse 
manier aandacht gevraagd 
voor een kindvriendelijke 
inrichting van buurten en 
straten.

De deelname is gratis. Er is een springkussen, je kunt je laten schminken en er zijn leuke 
sporten en spelletjes te spelen. De Buitenspeeldag wordt georganiseerd door Kinderwerk 
Rijnstad en Sportbedrijf Arnhem in samenwerking met stichting Jantje Beton.

Nieuwe speelplekken voor de Bakfiets
Misschien is het sommige bewoners al opgevallen maar de Bakfiets staat nu elke dinsdag 
middag van 14:30 tot 16:00 uur op het binnenpleintje aan de Fazantenweg (tussen huis-
nummer 55 en 107). Iedere woensdag van 12.15 tot 13.45 uur komt de Bakfiets naar het 
grasveld in de Olmstraat. 

In de bakfiets zit allerlei verschillend sport- en spelmateriaalen: voetballen, tennissen, bas-
ketballen, hockeyen, springtouwen, waveboarden, skeeleren, badmintonnen, frisbees en 
nog véél meer! 
Naast het vrijspelen doen worden er leuke spelletjes gedaan zoals: verstoppertje, voetbal of 
buskruit. Als je zelf een leuk spel wilt bedenken, kan je dit samen met de begeleiders doen. 
Kom jij een keer lekker buiten spelen? Je bent van harte welkom!



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.

Kookt Elektrisch!
Ze liggen her en der nog, de ver-
weerde stoeptegels met de tekst 
Kookt Electrisch. Sommige zijn 
voorzien van een uitroepteken. Ze 
maakten deel uit van een landelijke 
reclamecampagne die in de late ja-
ren dertig van de vorige eeuw tot 
een hoogtepunt kwam. 

In het begin van de 20ste eeuw richt-
ten de provincies eigen ondernemin-
gen voor de productie en distributie 
van electriciteit in het gehele land.
Vooral in delen van het land met ruim 
buitengebied kostte de aanleg van 
het electriciteitsnetwerk veel geld. 
Rendabel werden de investeringen 
als klanten de stroom ook voor ande-
re doeleinden dan verlichting gingen 
gebruiken. Met de campagne Kookt 
Electrisch! probeerde men klanten 
van de gemeentelijke stadsgaspro-
ducenten af te snoepen en men-
sen die op hout, kolen of petroleum 
kookten over te halen zich bij het 
stroomnet aan te sluiten.
Bijzonder actief was de Provinciale 
Gelderse Electriciteits Maatschap-
pij (PGEM), voorloper van producent 
NUON en producent Liander. Het  
werd een beetje een wedstrijd van 
provincie tegen gemeentes. Brochu-
res, advertenties in kranten en op de 
tram verspreidden de boodschap in 
het gehele land. 

Ook Vlaanderen deed mee. In Lon-
derzeel, 15 km boven Brussel is nu 
een prachtige muurreclame  uit 1938 
met eenzelfde slogan in restauratie. 
De tot erfgoed verklaarde tekening 
heeft de bijnaam Olijfje gekregen, 
vanwege de gelijkenis met het vrien-
dinnetje van Popeye.

Iets vergelijkbaars speelt tegenwoor-
dig bij de aanleg van glasvezelkabel, 
vooral in het buitengebied, maar 
ook in de stad. Als er niet voldoende 
afnemers zich vooraf aanmelden, 
wordt een netwerk niet aangelegd.
Ofschoon de campagne door het 
begin van de oorlog in 1940 afliep, 
werden er tot begin jaren zestig nog 
tegels geplaatst. Toen kwam het 

aardgas waardoor de meeste Neder-
landers op gas gingen koken. 

In Monnikenhuizen zijn de laatste 
exemplaren van de Kookt Electrisch-
tegels inmiddels verwijderd met de 
grote herbestrating van een paar 
jaar terug. Met het werk aan het ri-
ool en de verbetering van de bestra-
ting voor het noordelijke deel van de 
Geitenkamp verdwijnen ze daar ook. 
Behalve op de Middenweg; daar ligt 
er nog ééntje. 

Ironisch genoeg zijn de tegels weer 
actueel, omdat Nederland ‘van het 
gas af moet’. Door het dichtdraaien 
van de gaskraan moet er massaal 
overgestapt worden op (duurzame) 
stroom. 
Maar dat betekent waarschjnlijk niet 
dat de historische tegels weer terug-
keren in het straatbeeld.

Zie ook www.arnhem-direct.nl

Toneelgroep Arnhem houdt monsterproces bij scouting Aerendheem
Een verpleegster wordt verdacht van moord op een hele reeks kinderen. Ze belandt onschuldig achter de tralies. De 
psychiatrie, haar collega’s en de rechtbank hadden bij voorbaat al hun conclusies getrokken. Kennelijk was er een 
zondebok nodig. Dit is in het kort het scenario van Lucy, een monsterproces. Toneelgroep Arnhem gaat het toneelstuk 
van Hans van Hechten opvoeren in het clubgebouw van scouting Aerendheam op 31 mei, 1, 2, 7, 8 en 9 juni.

Het toneelstuk is gebaseerd 
op de rechtszaak tegen Lu-
cia de Berk, de verpleegkun-
dige die begin deze eeuw 
verdacht werd van een aan-
tal moorden en daar in 2003 
in eerste instantie voor werd 
veroordeeld. De zaak werd 
echter heropend en in 2010 
werd haar veroordeling een 
justitiële dwaling genoemd. 
Het toneelstuk van Hans 
van Hechten is geschreven 
in 2008, toen de verpleeg-
kundige nog niet was vrij-
gesproken. Het stuk schets 
haar ondergang, waarin ge-
goochel met kansberekening 
en onderbuikgevoelens heb-
ben geleid tot een heksen-
jacht.

In samenspraak met de 
schrijver heeft regisseur 
Pieter van Terheijden het 
scenario bewerkt en gemo-
derniseerd. Hoewel de ge-
schiedenis Lucia de Berk 
haar recht heeft gegeven, is 
er met het spel een actueel 
verhaal te vertellen. Volgens 
deskundigen zijn nog steeds 
10% van de veroordelingen 
in ons land onterecht. De 
acteurs van Toneelgroep 
Arnhem laten je ervaren hoe 
onschuldig vastzitten je kan 
verteren. 

Lucy, een monsterproces 
inspireert, schuurt, zet je 
aan om na te denken en 
zingt na in je hoofd.

De voorstellingen worden 
gehouden bij Aerendheem, 
aan de Roosendaalseweg bij 
het viaduct met de A12. 

Omdat de voorstellingen 
buiten gehouden worden, 
is het handig om passende 
kleding mee te nemen.De 
aanvang is 20.00 uur en het 
duurt tot +/- 21.45 uur. 

Kaarten voor de voorstel-
ling  zijn verkrijgbaar via 
www.toneelgroeparnhem.nl  
en zijn €13,50 per stuk. 
Houders van een Gelrepas 
betalen slechts €6,75.

De voorstelling Lucy, een 
monsterstuk, uitgevoord 
door Toneelgroep Arn-
hem, wordt mede moge-
lijk gemaakt door scouting 
Aerendheem en gemeente 
Arnhem.

Eten met Petra & Margreet 
De Geitenkampse vijftigers doen 
eens effe wat anders met het eten, 
een beetje over de grens, ditmaal 
met paddenstoelen. Was het toch 
een paar weken terug ineens zomer 
in het land. Dat betekende natuurlijk 
veel proseccootjes in de tuin (vanaf 
17.00 u., dat wel), maar ook lekker 
eten daarna. Ofwel …

Pasta met shiitake of andere paddenstoelen.

Ingrediënten voor vier personen:

• 1 grote ui
• 2 tenen knoflook
• 200 gram shiitake of andere paddenstoelen
• 350-400 gr. pasta
• 75 ml droge witte wijn
• 200 ml slagroom
• zout 
• zwarte peper
• Parmezaanse kaas, geraspt

Zet water op voor de pasta. Snipper de ui en 
de knoflook (in knoflookpers) en fruit deze 
enkele minuten zachtjes aan in een pan met 
dikke bodem. Snijd de shiitake in plakjes, 
voeg deze toe en bak het geheel nog enkele 
minuten op middelhoog vuur. Let op dat de ui 
en knoflook niet verbranden. Shiitake geven 
geen vocht af, zoals veel andere paddenstoe-
len, maar absorberen juist vocht. 
Ondertussen ga je de pasta koken.

Blus de saus af met de witte wijn. Voeg hier 
slagroom aan toe en laat dit 5-10 minuten 
zachtjes inkoken. Afmaken naar smaak met 
zout en zwarte peper. En dan serveren met 
Parmezaanse kaas. 

Lekkâh! 

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


