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Spetterend waterspektakel zorgt voor verkoeling
Het was een aangename afwisseling van de warmte
van de afgelopen dagen: 56.000 liter water werd 
zaterdag 30 juni naar het pleintje aan de Schutters-
bergweg geleid. Een en ander gebeurde onder veel 
enthousiasme van de aanwezige kinderen, die klaar 
stonden om het verkoelende water over zich heen te 
laten komen. 

Met sproeiers en het ledigen van een container gevuld met 
water werd zichtbaar gemaakt wat de herinrichting van 
het pleintje heeft opgeleverd. Het plein is door Dusseldorp 
Infra Sloop en Milieutechniek voorzien van een zogeheten 
WADI systeem (Water Afvoer Door Infi ltratie). Simpel ge-
zegd komt dit systeem erop neer dat in het geval van een 
stortbui het regenwater in een geul terecht komt en vervol-
gens in de bodem wordt opgenomen,

Het storten van het water 
was een onderdeel van de 
watermarkt, die op die mid-
dag werd gehouden. Niet 
in de laatste plaats door het 
mooie weer was de belang-
stelling groot. 

Schatgravers Wim en Ste-
fan waren de ‘gastheren’ 
van de middag. Zij praatten 
de boel bij elkaar en gaven 
daarnaast een voorstelling 
gebaseerd op de verhalen 
die zij in de wijk verzameld 
hebben. Tussendoor werd 
nog een bange waterrat ge-

vangen. In een korte sketch 
werd kernachtig het pro-
bleem van de wateroverlast 
geïllustreerd. 

Als klap op de vuurpijl 
openden zij de wijkbios.
In deze tot minibioscoop 
omgebouwde container zijn 
via een tablet de fi lmpjes te 
zien die de Schatgravers de 
afgelopen weken in de wijk 
gemaakt hebben. De wijk-
bios zal enige tijd in de wijk 
blijven staan en kan door 
bewoners kosteloos bezocht 
worden. 

Er viel nog veel meer te 
doen. Een fotoexpositie van 
dingen die je in je tuin kunt 
veranderen (en door som-
mige wijkbewoners dus al 
gedaan zijn), bracht mensen 
op ideeën die zij zelf kunnen 
uitvoeren. Daarbij moet ook 
even de waterspuweer ver-
meld worden, die tevens te 
maken was die middag. 

Het idee achter de waterspu-
wer is eenvoudig: je zaagt 
een stuk af van een regen-
pijp en plaatst daar een (zelf-
gemaakte) kop op. Het water 
gaat wordt dan via de mond 
van het kopstuk weer naar 
buiten gespuwd.

De lekkere hapjes van De 
Beijer, de watergruwel van 
Activeringsteam Geiten-
kamp, en de barbeque van 
Restaurant Enjoy & Learn 
droegen tevens bij aan de 
gemoedelijke sfeer. Aan een 
van de tafels kon je rustig 
zitten eten. En voor de kin-
deren was er ook nog een 
waterglijbaan.

Het vervangen van de rio-
lering is niet genoeg om het 
probleem van de waterover-
last te verhelpen. Daar is 
meer voor nodig. Driekwart 
van het oppervlak in de wijk 
bestaat uit huizen en tuinen. 
Door het regenwater dat 
daar valt niet af te voeren 
naar het riool maar in de bo-
dem te laten infi ltreren, wor-
den ze regenwaterbestendig. 
Zo wordt het probleem een 
stuk kleiner.

Tijdens de watermarkt werd 
om die reden gestart met een 
tuinontwerpwedstrijd met 
Atelier BenA. 

Het doel is om alleen of sa-
men met uw buren uw tuin 
regenwaterbestendig te ma-
ken. Door deel te nemen 
maakt u kans op een fl inke 
tegemoetkoming in de kos-
ten en hulp bij de aanleg van 
uw eigen ontwerp. 

In het midden van deze 
krant bevindt zich onder-
staand ontwerpformulier. 
Hierop staan de wedstrijd-
voorwaarden en wat u moet 
doen verder omschreven. 

Het formulier zelf is in te 
leveren tijdens de volgende 
straatmarkt, die in septem-
ber zal worden gehouden. 
Ook kunt u het formulier 
een week voor aanvang inle-
veren bij het Infopunt aan de 
Schuttersbergweg. 

Tijdens deze tweede straat-
markt worden de ontwerpen 
door een jury beoordeeld en 
wordt bekend gemaakt wel-
ke 10 deelnemers hun tuin 
veranderd gaan zien.



‘Het wordt mooi in de Geitenkamp’
Vanaf half maart dit jaar is in opdracht van de gemeente Arnhem aannemer Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutech-
niek aan het werk in de wijk Geitenkamp. Ze vervangen het riool en gaan de verhardingen op de wegen en de stoepen 
vernieuwen. Hans van Rijn van Dusseldorp werkt als vakman GWW dagelijks in de wijk. 
Wij stellen hem een paar vragen. 

Wat doe je als vakman 
GWW?  
‘Ik leg samen met het team 
het riool’, zegt Hans. Kort 
en krachtig, dat is hoe hij 
antwoordt. Aan de ene kant 
vindt hij het wel leuk om 
wat vragen te beantwoor-
den. Maar aan de andere 
kant zie je hem denken: 
laat mij maar gewoon weer 
aan het werk gaan. Maar 
die glimlach op zijn gezicht 
blijft, dus we vragen nog 
even door. En voor de dui-
delijkheid: GWW staat voor 
Grond, Weg en Waterbouw. 
Dat is Hans’ zijn vak. 

Waarom is het nodig om 
het riool te vervangen? 
‘Het riool ligt hier al bijna 
80 jaar, dus het is best slecht 
van binnen. Dat zie je ook 
aan de straten, er zitten op 
veel plekken gaten in de 
weg’, vertelt Hans. Tijdens 
het praten roept hij hallo te-
gen een bewoner die langs-
komt en vertelt verder: ‘we 
breken iedere keer zo’n 60 
meter straat eruit en gaan 
dan aan de slag. Dit doen 
we voor de veiligheid en 
natuurlijk omdat bewoners 
dan niet al te ver hoeven te 
lopen naar hun huis. Zo pro-
beren we de overlast zo klein 
mogelijk te houden.’

Hoe lang ben je hier nog 
aan het werk? 
Hans begint te lachen: ‘Nou, 
ik blijf hier nog wel even. 

Het is een groot project, 
waar ik nog veel riool moet 
leggen.’ 
We hebben het even nage-
zocht: alle straten die in 
dit project vallen, zijn bij 
elkaar maar liefst 2,5 kilo-
meter lang. Dus veel meters 
te maken voor Hans en zijn 
collega’s. Ze zijn nog ruim 
een jaar aan het werk in de 
Geitenkamp. 

Vind je het leuk om hier te 
werken?
Hans: ‘Ik vind het prima 
hier nog een jaar te werken, 
want ik heb het hier super-
goed naar mijn zin.’ Onder-
tussen zwaait hij naar de 
chauffeur van de zandauto. 
Dat is Hans, een vakman in 
hart en nieren, trots op zijn 
vak en vriendelijk naar ie-
dereen. 

Wat maakt je werk zo 
leuk? 
Hans: ‘Ik vind het fijn om 
in de buitenlucht te zijn. Je 
moet mij niet tussen vier mu-
ren stoppen. 

En het is ook fijn dat het 
werk hier nu lekker op-
schiet. Bewoners zeggen te-
gen me dat het mooi wordt. 
Altijd leuk om te horen!’

• Hans van Rijn, vakman GWW bij Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek

Vlindertuin houdt Open Huis voor buurtbewoners
De toekomst van de Vlindertuin staat nog niet vast. Een projectgroep is bezig om te kijken of de voormalige basis-
school behouden kan blijven voor de wijk. Het idee is om er een pand vóór, maar zeker ook dóór de wijk van te maken. 

‘Veel mensen uit de wijk hebben op de Vlindertuin op school 
gezeten. Het zou jammer zijn als we dit unieke pand nu in 
zijn huidige vorm kwijtraken’, aldus Dirk-Jan Riphagen, 
één van de initiatiefnemers, in zijn openingswoord. Hij ver-
woordt hiermee het sentiment achter de gedachte om in de 
Vlindertuin activiteiten te ontwikkelen.  De projectgroep 
heeft van de gemeente de de mogelijkheid gekregen te on-
derzoeken wat mogelijk is. 

De gedachte dat ‘de gemeente toch wel doet wat ze wil’ gaat 
daarmee niet helemaal op: bewoners krijgen juist de kans 
om te laten zien dat ze met een goed plan kunnen komen om 
de voormalige school te behouden. En hoe meer bewoners er 
zijn die zich aansluiten bij de ontwikkelingen in de Vlinder-
tuin, des te groter de kans is dat het pand een bestemming 
voor (en door) bewoners krijgt. 

Inmiddels zijn er twee informatiebijeenkomsten geweest, 
waarbij al veel mogelijkheden zijn besproken. Maar daar-
mee is het nog niet gedaan: meer ideeën van nog meer be-
woners zijn nog steeds welkom! 

Om dit te bereiken worden op zaterdag 7 juli de deuren van 
de Vlindertuin geopend voor buurtbewoners en andere ge-
nodigden. Kom een kijkje nemen en maak (opnieuw) kennis 
met het pand en haar huidige gebruikers/bewoners. 

Tijdens deze middag wordt de tuin omgetoverd tot een ge-
zellige ontmoetingsplaats waar creatieve ondernemers en 
buurtbewoners met elkaar kunnen kennismaken. 
Bovendien zijn er verschillende activiteiten georganiseerd 
waarbij nieuwe ideeën voor de toekomstige Vlindertuin met 
elkaar gedeeld en vastgelegd kunnen worden. Heb jij een 
goed idee waar je enthousiast over bent? Kom langs en laat 
het horen op deze middag!

Natuurlijk is er gezorgd voor een lekker hapje en een drankje 
en is er tijd om elkaar op een gezellige, ontspannen manier 
te ontmoeten. Blueszanger Lain zal het muzikale gedeelte 
voor zijn rekening nemen op deze middag!

Open Huis Vlindertuin, Sperwerstraat 97
zaterdag 7 juli van 13.00 tot 16.00 uur.Foto: Ivonne Zijp

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 : 
06-2576 7653

 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

(Stichting) STEVIG 
06 5389 7497   info@stevigarnhem.nl

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)
i.v.m. vakantie gesloten van 9 juli t/m 13 augustus

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



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!

Foto: Zefanja Hoogers

Hondenpoepveldje verandert in speelveldje

Het hondenpoepveldje op de hoek van de Olmtstraat en de Acaciastraat was de buurtbewoners in die straten een doorn in 
het oog. Het stonk en de kinderen konden niet veilig buiten spelen.  Daar moest wat aan gedaan worden! 
De bewoners kwamen met plannen om van het veldje een speelveldje voor de kinderen te maken. Met ondersteuning van  
opbouwwerker Paul Nuiver, onderhoudsmedewerker Marcel van Heumen en het wijkteam Leefomgeving konden deze 
ideeën worden gerealiseerd. Marja Natuurcentrum leverde de zaadjes voor de kruiden en de groenten. Het resultaat: 
de hondenpoep is verdwenen en de kinderen spelen naar hartelust.

Verantwoord afvallen met X-fi tt 2.0
Begin dit jaar is bij Physique in sportcentrum Valkenhuizen het programma X-fi tt 2.0 gestuurt. Dit op beweging 
gebaseerde programa is vorig jaar gestart is in Malburgen en Klarendal en kende daar goede resultaten. 
Leefstijlcoach Hayke van Valburg vertelt wat het inhoudt en hoe je je aan kan melden voor de volgende ronde.

X-fi tt is het programma om op een ver-
antwoorde wijze in een korte periode 
veel af te vallen. Deze combinatie van 
bewegen, de juiste voeding en profes-
sionele betaalbare begeleiding is uniek 
in heel Nederland. 
Het programma ging voor het eerst in 
2015 van start met een klein groepje 
mensen en is inmiddels uitgegroeid tot 
het meest succesvolle programma van 
Nederland. 

Hayke van Valburg is leefstijlcoach bij 
Physique. Zij begeleidt het programma 
en vertelt wat het inhoudt:
‘We gaan op een verantwoorde manier 
werken aan je gezondheid. Dat doen 
we samen met een fysiotherapeut, di-
etist en leefstijlcoach. Vervolgens ma-
ken we een persoonlijk plan. Hierin 
beschrijven we welke doelen je wilt 
bereiken. Dat kan heel concreet zijn, 
bv. een aantal kilo’s afvallen of gezon-
der eten, maar ook een sportevenement 
waar je naar toe wil werken om aan 
deel te nemen’

Hoe zit X-fi tt in elkaar?
‘De eerste 3 maanden zijn er twee keer 
per week (verplichte) lessen in een 
groep op vaste dagen en tijden. Vooraf 
krijg je een fysieke test en met de di-
etist wordt er gekeken naar voeding. 
Na deze eerste drie maanden stoppen 
de groepslessen. Wel word je nog be-
geleid door een leefstijlcoach om de 
gezonde en actieve leefstijl zelfstandig 
vol te houden. Het is de bedoeling dat 
je na de eerste drie maanden door blijft 
gaan met sporten. Dat kan bij Physi-
que, maar mag ook ergens anders. De 
totale begeleiding duurt twee jaar.’

Deelnemers reageren enthousiast op 
het programma. ‘Ik bewoog altijd al 
maar ik heb totaal andere oefeningen 
en beweegactiviteiten gedaan waar-
door mijn spierkracht veel is toegeno-
men en ik me fi tter voel’, zegt de een.
‘Het heeft ervoor gezorgd dat ik op 
een goede manier in beweging ben ge-
komen en zorgt nu vooral ook voor de 
stok achter de deur want volhouden is 
voor mij het lastigst en daar heb ik nu 
vertrouwen in’, reageert een ander.

Het X-fi tt 2.0 programma vindt plaats 
bij Physique, Beukenlaan 19. In sep-
tember en oktober starten er nieuwe 
groepen. Als het volledige programma 
afgemaakt wordt, zijn de eerste drie 
maanden gratis. (het gratis abonne-
ment geldt alleen als u in het bezit bent 
van een Gelrepas en verzekerd bent 
bij Menzis). Daarna betaalt u mee aan 
een sportabonnement bij een aanbieder 
naar keuze. De gemeente betaalt hier 
via de Gelrepas aan mee.  

Meer informatie of aanmelden? 
Bel naar 
Hayke van Valburg, 06-25767653 
Aanmelden kan tot en met 13 augustus.

Gratis sporten bij Locus
Bij Fysiotherapie Locus, gevestigd in De Beijer,  kun je 
tegenwoordig in een kleine fi tnessruimte sporten. Om daar 
aandacht aan te geven, is er nu een leuke actie: de eerste 10 
mensen die zich aanmelden voor een sportabonnement, mo-
gen het eerste halfjaar gratis sporten!
Mocht je niet tot de 10 gelukkigen behoren, maar wel in het 
bezit zijn van een Gelrepas, dan betaal je slechts de helft van 
het normale tarief. De fi tnessruimte is iedere werkdag ge-
opend van 15.00 tot 17.00 uur. Er is deskundige begeleiding 
aanwezig om je te helpen.
Wil je meer weten? 
Bel naar 06 14432123 of mail jurgen@fysiolocus.nl

Geldautomaat in Jumbo
In de vorige edite stond te lezen dat de supermarkten in de 
wijk hun geldautomaat gaan verwijderen. Bij de Coop is dit 
inmiddels gebeurd, maar bij de Jumbo staat de geldautomaat 
er nog steeds. En hij blijft daar ook staan!
Het hoofdkantoor van Jumbo heeft weliswaar het besluit 
genomen de geldautomaten uit haar winkels te verwijde-
ren, maar het locale management van de supermarkt aan de 
Roosendaalseweg besliste anders (waarvoor hulde!). 
Zij hebben nu het beheer van de geldautomaat op zich ge-
nomen. Dit betekent helaas wel dat de automaat niet altijd 
gevuld zal zijn, en dat u wellicht vaker dan u gewend was te 
lezen zult krijgen dat er geen gelduitgifte mogelijk is.

Buskaart kopen? Pinpas meenemen!
Ondertussen is er een nieuwe uitdaging voor mensen die lie-
ver met geld dan via een betaalpas betalen: vanaf 1 juli kun-
nen reizigers een kaartje gekocht bij de buschauffeur van 
Breng niet meer met contant geld betalen. Betaling is dan 
alleen nog mogelijk met bankpas of creditcard.

Deze maatregel komt voort uit een landelijke afspraak om 
het werk voor de buschauffeur veiliger te maken. Aanlei-
ding is een serie gewelddadige overvallen op buschauffeurs 
in 2016. Sindsdien wordt de roep om contant geld uit de bus 
te verbannen steeds groter. In een aantal gebieden in Ne-
derland is het contante geld al uit de bussen verdwenen. En 
vanaf 1 juli dus ook uit de Breng bussen in de regio Arnhem 
Nijmegen.

Wie toch een buskaartje wil kopen en met contant geld wil 
betalen kan daarvoor terecht bij een aantal voorverkoop-
adressen. Een actuele lijst komt te staan op www.breng.nl.

Zomeruitverkoop Het Vincentrum
Waar je nog wél gewoon zonder je pinpas kan betalen is Het 
Vincentrum. Op zaterdag 7 juli van 10.00 tot 14.00 uur is 
er een speciale buitenverkoop op plein voor de winkel. 

Zoals ieder jaar biedt het Vincentrum aan de vooravond 
van de vakantie de mogelijkheid om goedkoop aan kleding, 
huisraad en meer te komen. De winkel wordt binnenste bui-
ten gekeerd, want er moet zoveel mogelijk verkocht worden.
Kleding en schoeisel is te koop voor €1,00 euro, de overige 
artikelen gaan voor de helft van de prijs weg. 

Het Vincentrum (Roosendaalseweg 758) is gesloten vanaf   
9 juli tot 13 augustus.

Kort nieuws



Zonnige zomeracti 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: Rob Groen, Maurits Nibbering,, Mark 
Ormel, Annet Tomasini, Petra & Margreet en ingezonden.

Fotografie: 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 31 augustus 2018 

(verschijningsdatum 12 september 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. 
Door toezending aan het redactieadres verklaart u zich 
akkoord met plaatsing van tekst en foto’s. In geval van 
twijfel kan een aanvullende verklaring worden gevraagd.

Op De Hoogte wordt mogelijk gemaakt dankzij financiële 
ondersteuning van het Bewonersoverleg Geiten-
kamp, (Nieuw)-Monnikenhuizen, Arnhemse Allee & 
Saksen Weimar

In de komende zomer worden er door Kinderwerk Rijnstad en Sportbe-
drijf Arnhem allerlei leuke, zomerse activitieten georganiseerd.  Goed-
kope, sportieve en recreatieve activiteiten voor jong (en soms ook oud). 
Op deze pagina’s vindt u hiervan een overzicht.

LET OP De zomervakantie begint a.s. maandag  9 juli. 
Op die dag zal de aftrap gegeven worden met een waterdag. 
Vooraf opgeven, want vol is vol!

Maandag 9 juli, 14.00-16.00 uur

Waterdag
Playground de Rommelkist 
staat maandagmiddag in het te-
ken van water. Van 14.00 uur 
tot 16.00 uur zijn er voor kin-
deren van 4 tot 12 jaar allerlei 
leuke waterspelletjes te spelen. 
Er zijn waterpistolen en water-
ballonnen, de fameuze waterglij-
baan wordt neergezet, er is een 
zwembadje, kortom volop wa-
terplezier!

Opgeven kan t/m vrijdag 6 juli bij Playground de Rommelkist. 
De entree bedraagt € 1,-

Woensdag 11 juli, 14.00-16.00 uur

Sporttoernoei
Vind jij het leuk om te sporten? En ben 
jij in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar? 

Doe dan mee aan het sporttoernooi op woens-
dag 11 juli op Playground de Rommelkist. 
Van 14.00 tot 16.00 uur gaan er verschil-
lende soorten sporten beoefend worden. Er 
zit voor iedereen wel iets leuks bij! 

Opgeven kan t/m maandag 9 juli bij Play-
ground de Rommelkist. 
De kosten bedragen € 1,-

Vrijdag 13 juli, 11.00-16.00 uur

Bezoek Openluchtmuseum
Een bezoek aan het Nederlands Openluchtmuseum is altijd een belevenis. En als dat 
voor slechts 3 euro kan, is het helemaal de moeite waard!

Het Openluchtmuseum vangt de geschiedenis. In oude gebouwen, voorwerpen en ware verha-
len. Je wordt meegenomen op een reis door de tijd, van twee eeuwen geleden tot heel recent. 
Het verleden herleeft door de mensen van het museum, die zo uit vroegere eeuwen naar deze 
tijd zijn gehaald. Je leert allerlei leuke feitjes en weetjes over de geschiedenis van Nederland.
Daarnaast zijn er ook allerlei leuke activiteiten te doen bij het Openluchtmuseum.

Voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar is dit nu 
extra goedkoop: voor € 3,- (normaal  € 14,50) 
kunnen zij hieraan meedoen. Zij moeten zich 
dan wel even aanmelden via het inschrijff or-
mulier dat verkrijgbaar is bij Playground de 
Rommelkist.
Wees er snel bij, want vol is vol!

Opgeven kan t/m woensdag 11 juli bij 
Playground de Rommelkist. 
De kosten bedragen € 3,-

Vertrek vanaf Playground de Rommelkist

Contactgegevens: 
Kinderwerk Stichting Rijnstad 
Renske Luijmes 
r.luijmes@rijnstad.nl 
026- 3772012 
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag 

Sportbedrijf Arnhem/
Playground de Rommelkist 
Bram Moorman 
bram.moorman@sportbedrijfarnhem.nl 
026-3772271 
Werkdagen: maandag t/m vrijdag

Bezoekadres: MFC De WeteringBonte Wetering 89Contact:Tel: (ma t/m vr; 9.00-17.00 uur)026 377 2233     06 1944 6950www.sportbedrijfarnhem.nl eibert.leusink@sportbedrijfarnhem.nl



Zonnige zomeractiviteiten

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

Woensdag 18 juli, tijd volgt bij opgave

Survival watermiddag
Voor kinderen van 
7 t/m 12 jaar wordt 
er op woensdag 18 
juli een survival wa-
termiddag georga-
niseerd. Stoere wa-
tergames, waarbij 
snelheid, behendig-
heid, inzicht én kracht 
aan de orde komen. Ben jij een stoere jongen 
of meid en durf jij de uitdaging aan?

Opgeven kan t/m maandag 16 juli bij 
Playground de Rommelkist. 
De kosten bedragen € 1,50; verzamelen 
bij Playground de Rommelkist.

Vrijdag 20 juli, tijd volgt bij opgave

Verrassingsdag

Vrijdag 20 juli wordt een spannende dag voor 
kinderen van 4 t/m 12 jaar! Op deze dag 
wordt er een verrassingsdag gehouden. Het 
is nog even een geheim waar de bestemming 
naar toe gaat (vertrek vanaf Playground de 
Rommelkist). Maar één ding is gegarandeerd: 
Het wordt sowieso leuk! 
Kom jij je ook laten verrassen?

Opgeven kan t/m woensdag 18 juli bij 
Playground de Rommelkist. 
De eigen bijdrage is € 3,-

Maandag 13 augustus, tijd volgt bij opgave

Muziekworkshop

Maandag 13 augustus wordt een muzikale 
dag. Hou jij ook van muziek? Ben je in de 
leeftijd van 7 t/m 12 jaar? Dan is de muziek-
workshop die deze dag gegeven wordt jou op 
het lijf geschreven. Ga aan de slag met je mu-
zikaal talent en leer nieuwe technieken bij. Of 
leer ervaren hoe leuk het is om zelf muziek te 
maken. De tijd volgt bij opgave en het vertrek 
is vanaf Playground De Rommelkist.

Opgeven kan t/m vrijdag 10 augustus bij 
Playground de Rommelkist. 
De kosten zijn € 1,-

Donderdag 16 augustus, 14.00-15.15 uur

Roofvogelshow
Wegens succes ge-
prolongeerd! De jaar-
lijkse roofvogelshow 
breng ieder jaar weer 
jong en oud op de 
been. Tijdens deze 
spannende vogel-
show leer je alles over 
roofvogels. De vo-
gels vliegen zo dicht 
over je hoofd dat je 
de wiekslag van de 
vogels kunt voelen. 
Maar wat vliegt daar 
nou? Is dat een uil, 
een valk of misschien 
toch een gier? Tijdens de show word je precies uitgelegd welke vogel je op dat moment ziet vlie-
gen. Je mag ook nog met een roofvogel op de foto!

Opgeven kan t/m dinsdag 14 augustus bij Playground de Rommelkist. 
De entree bedraagt € 1,-
Verzamelen bij Playground de Rommelkist.

Zondag 19 augustus, 11.00-15.00 uur

Gezinsfietstocht met picknick
Samen met je gezin even lekker een dagje 
fietsen en picknicken! Het kan op zondag 
19 augustus van 11.00 uur tot 15.00 uur. 
Het vertrek is vanaf 
Playground de Rommelkist.

Opgeven kan t/m 
vrijdag 17 augustus 
bij Playground de Rommelkist. 
Deelname kost € 3,-

Buitenspeeldag in de Olmtstraat
Het pas opgeknapte speelveldje aan de Olmtstraat was dit jaar het decor voor de Buitenspeeldag. 
Kinderen konden hierbij ongehinderd ouderwets op straat spelen.

Het was een wonderlijk gezicht: op 13 juni was de Olmt-
straat gevuld met spelende kinderen en spelattributen. Een 
70-tal kinderen hebben zich vermaakt op de door kinder-
werk Rijnstad en Sportbedrijf Arnhem georganiseerde dag. 
Ook bewoners van de Olmtstraat hebben actief meegeholpen 
om van deze dag een succes te maken. Deze betrokkenheid 
kwam de sfeer duidelijk ten goede: de Buitenspeeldag was 
veel meer een wijkgebeuren dan het eerder was.

De kinderen zelf hebben zich heerlijk kunnen uitleven, daar-
bij geholpen door het mooie, vroegzomerse weer. Via een 
loopkaart (een routekaart voor deelnemers) konden allerlei 
leuke en sportieve spellen gespeeld worden, zoals zaklopen, 
voetbal en het ‘balletje vangen’. Wanneer dan alle onderde-
len van het parcours doorlopen waren, kregen de kinderen 
een kleine attentie daarvoor.
Je hoefde overigens niet aan een parcours mee te doen: ook 
voor kinderen die ongedwongen wilden spelen, waren er 
leuke activiteiten neergezet, zoals het springkussen en het 
voetbal panna veldje.
De organisatie kan terugkijken op een geslaagde dag,  Niet 
alleen vanwege de vele spelende kinderen, maar zeker ook 
door het draagvlak dat er bij buurtbewoners was.



Paul van den Eijssel woont al 22 jaar met 
veel plezier aan de Fazantenweg. Hij is ge-
boren in Arnhem, in de Tuindwarsstraat. 
Door de oorlog vertrok het gezin v/d Eijssel 
via Hoenderloo, Barneveld en Soest naar 
familie in Amstelveen. Hier hoorde hij het 
nieuws van de bevrijding in 1945.

‘De hele stad liep leeg om op een voetbal-
veld met zijn allen de bevrijding te vieren. 
Activiteiten zoals zaklopen en koekhap-
pen werden gedaan. Canadezen deelden 
cadeautjes uit. Ik kreeg een groene jeep 
met een wit zeiltje. Ook de voedseldrop-
pingen hebben indruk gemaakt. Blikken 
met Zweeds brood. Naast dat het erg lek-
ker was ook handig om later speelgoed in 
te bewaren.’ Op 14 augustus vertrok het 
gezin weer terug naar de Tuindwarsstraat.

Paul eet graag een visje op de markt en 
maakt nog regelmatig een praatje met 
de buren. Ook gaat hij nog regelmatig op 
avontuur met de auto.

Paul van den Eijssel
82 jaar

Een kwartet aan wijkgenoten
Mensen uit de wijken Geitenkamp, (Nieuw) Monnikenhuizen, Arnhemse Allee en Saksen Weimar worden 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 hebben allen in hun jonge jaren de Tweede Wereldoorlog meegemaakt.  En hebben daar nog wel een korte anekdote over...

Leni Lemein is in Den Haag geboren. In 
1947 kwam ze in Arnhem-Zuid wonen. 
Ruim een kwart eeuw later kwam ze in de 
Roerdomplaan op Monnikenhuizen terecht 
en nu woont ze alweer 9 jaar aan de van 
Maerlantstraat.

Als oudste van 7 kinderen werd Leni tij-
dens de oorlogsperiode geregeld op pad 
gestuurd om heggen te verzamelen voor 
de kachel. ‘Dat was best spannend. Tegen 
het eind van de oorlog ging ik samen met 
een jonger broertje op heggenjacht. En on-
danks al het oorlogsleed was ik dit keer het 
meest onder de indruk van die dikke pier 
die tevoorschijn kwam.’ Verder weet Leni 
nog dat haar vader een glimlachmoment 
had, als er een jutezak gevuld met heg ‘op 
kinderbeentjes’ binnen kwam lopen.

Haar boodschappen doet ze bij de COOP, 
maar voor de bananen gaat ze naar Jumbo. 
Op de markt haalt ze eieren. Verder komt 
ze regelmatig bij haar vriend mr. Kas

Jan Kas is geboren in Enschede. Hij vertrok 
voor een baan naar Middelburg in Zeeland. 
Maar ook daar zou hij niet blijven en uitein-
delijk kwam hij door zijn werk in Arnhem 
terecht. Nu woont hiij alweer 20 jaar in een 
appartement van de Watergaerde aan de 
Monnikensteeg.

Tijdens de oorlog was de heer Kas in En-
schede werkzaam voor de Gemeentewer-
ken, als accountant. Maar op de gevel van 
het gebouw stond Secretariaat van de 
Brandweer. Dit dwong veel respect af. Zo 
ook die keer dat hij vanuit Enschede naar 
Hengelo ging met de trein. ‘Ik werd in mijn 
gewone kloffie aangehouden, maar kon 
aantonen dat ik voor de brandweer werkte. 
De Duitsers dachten met een brandweer-
man van doen te hebben, waar ze zuinig 
op waren. Dus mocht ik doorlopen. Gefopt!’

Jan Kas doet zijn boodschappen bij de 
Jumbo, komt graag bij Rezo op het markt-
plein en is graag bij zijn vriendin Leni.

Jeanne Zegers woont sinds november 1985 
in de Geitenkamp (de straat). Geboren in 
Amsterdam, ging ze als jong meisje naar 
Utrecht, waar ze 50 jaar gewoond heeft.

Jeanne was 17 jaar toen de Duitsers binnen 
vielen. Ze werkte bij het Ziekenfonds, haar 
eerste kantoorbaan. Dit gaf haar in oor-
logstijd veel vrijstellingen omdat het op het 
medische vlak lag. Hierdoor mocht ze ook 
haar fiets behouden, deze werd niet gevor-
derd, zoals gebruikelijk in die tijd.
‘Doordat er niet veel meer omhanden was 
werd je erg creatief. Samen met mijn 3 jaar 
jongere zus ging ik oliepitten borduren. 
Dat werden dan sierlijke bandjes voor  aan 
de houten zooltjes. We maakten dat vast 
met een siernagel en hadden zo versierde 
schoentjes.’

Jeanne komt nog regelmatig in de wijk, 
vooral op en rondom het marktplein: bij 
Scala, de COOP, Het Gulden Bloemetje, 
John’s Dierenwereld en Bakker Hilvers.

Leni Lemein
81 jaar

Jeanne Zegers
95 jaar

Jan Kas
95 jaar

Rond de Hoogte 
voor het oog is er veel te zien

voor wie dit wil

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

Geschonden muren

Halve gaten, kerven, butsen in muren. Ze komen voor op 
sommige plekken in en rond de Geitenkamp. Alsof iemand 
met een stevige beitel en hamer erin heeft gehakt. Wille-
keurig.  Met muren kun je van alles, je kunt ze schenden; 
kapot maken, bekladden, afbreken of neerhalen.

Het begint ermee dat je muren bouwt. In de late jaren der-
tig van de vorige eeuw gebeurde dit op grote schaal in Ne-
derland met kazernes in garnizoenssteden, zoals Arnhem. 
Net uit de crisis gekomen investeerde het Rijk weer in het 
leger. Aan moderne bewapening kon Nederland nauwe-
lijks meer komen omdat de orderboeken van leveranciers 
van luchtdoelartillerie, vliegtuigen, tanks etc. voor jaren 
gevuld waren. In stenen en grondwerk was wel veel mo-
gelijk. Vandaar de kazernes.

De Saksen Weimarkazerne is naar Karel Bernhard ver-
noemd. Hij was in de eerste helft van de 19de eeuw actief 
in de strijd tegen Napoleon en werd later commandant 
van het KNIL (Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger). 
Vroeger zou zo iemand een ijzervreter worden genoemd. 
Op het Lange Voorhout in Den Haag staat zijn standbeeld.

De kazerne werd vlak voor het begin van de oorlog op-
geleverd.  De dienstplichtige infanteristen hier kregen 
het in de meidagen van 1940 behoorlijk voor de kiezen. 
Ze werden ingezet tegen de invallende Duitse troepen. 
Toen is er – voor zover bekend – weinig gevochten rond 
Hoogte 80. Vijf jaar later lag dat anders. Arnhem was na 

het mislukken van operatie Market Garden grotendeels 
ontvolkt op last van de bezetter. Binnen de halve ring van 
de Schelmseweg mocht niemand meer wonen. Een be-
hoorlijk aantal Geitenkampers deed dit toch. Eigenwijs. Of 
misschien met stilzwijgende instemming van de Duitsers 
die in de kazerne waren gelegerd?

Marinus van den Ende, ver in de negentig inmiddels, kan 
bevestigen dat de Geitenkamp in de laatste oorlogsmaand 
veel te verduren heeft gehad. Hij waagde zijn leven toen 
de wijk en daarmee Arnhem midden april 1945 met hevige 
gevechten bevrijd werd. De kerven en butsen in muren zijn 
sporen van die strijd. In een zijmuur van de voormalige 
Saksen Weimarkazerne aan de Weg achter het Bos zijn ze 
het meest zichtbaar. De muur heeft hier letterlijk ijzer ge-
vreten. Het meest beschadigd is de ‘Oriëntatietafel’ ach-
ter het huidige restaurant in de voormalige watertoren De 
Steenen Tafel. Maar waarom werd dit object beschoten? 
Een militair doel kan het nauwelijks geweest zijn.
Misschien schoten de soldaten erop omdat ze niet op iets 
of iemand anders mochten richten. 
De kerven en geschonden muren zijn gebleven.

• De Óriëntatietafel´ achter restaurant en 
voormalige watertoren De Steenen Tafel



Word je gezonder van een buurtgroenbedrijf?
De gemeente Arnhem en Wageningen University & Research gaan samen met zes sociale wijkondernemingen onder-
zoeken wat de effecten zijn van hun activiteiten op de gezondheid van de inwoners en de leefbaarheid van de wijk. 
Maandag 2 juli heeft wethouder Roeland van der Zee bij de wijkonderneming De Beijer  het startsein gegeven voor 
het onderzoeksproject, dat vier jaar gaat duren.

De onderzoekers hopen 
tevens inzicht te krijgen 
in de succesfactoren van 
zulke ondernemingen. Op 
de startbijeenkomst presen-
teerden de zes deelnemende 
sociale wijkondernemingen 
zichzelf. Ook bespraken 
het onderzoekteam en de 
wijkondernemingen op wel-
ke manier zij samen het on-
derzoek de komende 4 jaar 
gaan aanpakken. Daarna 
ondertekenden alle deelne-
mende partijen een samen-
werkingsverklaring.

Leefbaarder maken
Wethouder Roeland van der 
Zee: ‘Levendige en leefbare 
wijken zijn van groot belang 
voor de stad. Sociale wijkon-
dernemingen spelen daar 
een dankbare rol in. Het zijn 
initiatieven die met en door 
wijkbewoners zijn opgezet 
om de wijk aantrekkelijker 
en leefbaarder te maken.” 
Dat kunnen ontmoetings-
plekken zijn waar mensen in 
de wijk samen komen, zoals 
een wijktuin of buurtres-

taurant. Maar ook diensten 
zoals een buurtgroenbedrijf 
of een wasserij. Deze wijk-
initiatieven hebben vaak tot 
doel om inwoners te onder-
steunen en activeren en de 
leefomgeving van de buurt 
te verbeteren. Maar werkt 
dat ook zo?’ 
Op die vraag hopen de on-
derzoekers over vier jaar 
antwoord te geven.

Het onderzoek
Gedurende het onderzoek 
worden in de wijken waar de 
sociale wijkondernemingen 
actief zijn onder meer enquê-
tes gehouden om het bereik 
van de initiatieven te onder-
zoeken. Daarnaast worden 
interviews gehouden met 
inwoners, initiatiefnemers 

van de sociale ondernemin-
gen en medewerkers van 
de sociale wijkteams en de 
teams leefomgeving. Deze 
interviews zijn bedoeld om 
meer inzicht te krijgen in de 
gezondheidseffecten van de 
sociale wijkondernemingen. 
Zo willen de onderzoekers 
helder krijgen hoe en waar-
om inwoners actief worden 
in de wijk, welke beteke-
nis dit voor hen heeft en op 
welke wijze dit bijdraagt aan 
hun gezondheid.

Deelnemers
Het project wordt uitgevoerd 
door de gemeente Arnhem 
en Wageningen University 
& Research en de zes deel-
nemende Arnhemse soci-
ale wijkondernemingen. 

Dit zijn De Wasplaats (wij-
kwaswinkel in Klarendal), 
STEVIG (welzijnsorganisa-
tie in de Geitenkamp), 
Kunst op de Bult / De Beijer 
(ontmoetingsplek in de Gei-
tenkamp), Buro MLBRGN 
(mediabureau dat werkplek-
ken biedt voor mensen met 
afstand tot de arbeidsmarkt), 
‘t Broek Omhoog (diverse 
activiteiten in het Arnhemse 
Broek) en De Blauwe Wijk-
economie (werken aan een 
duurzame woon-, werk- en 
leefomgeving in het Spijker-
kwartier). 
Daarnaast werken de onder-
zoekers samen met de GGD, 
Movisie en het Netwerk 
Actieve Bewonersgroepen 
LSA. ZonMw financiert het 
onderzoek.

Zuinig met je energie omgaan kan je wat opleveren
In veel huizen in Geitenkamp is geld te besparen met energiemaatregelen. Met kleine dingen bespaar je al snel enkele tientjes per maand. Denk aan ledlampen in plaats van 
gloeilampen, korter douchen of de temperatuur een graadje lager. Om mensen meer bewust te maken van de invloed die zij hebben op de hoogte van hun energierekening, is er 
dinsdag 10 juli van 11.00 tot 12.30 uur in de Beijer een bespaarbijeenkomst. 

Vaak als je ergens al vele 
jaren woont, is de situatie in 
huis al jaren hetzelfde. Maar 
langzaam komen er steeds 
meer apparaten in huis. 
Hoeveel energie gebruiken 
die? Via je energierekening 
krijg je een eerste indruk. 

Maar hoe zit je energiereke-
ning eigenlijk in elkaar? En 
kan die omlaag? 

Rob Groen en Sjoerd 
Kaarsemaker kijken voor 
drie huurdersbelangenver-
enigingen in Geitenkamp 

wat er allemaal mogelijk is 
om energie te besparen. ‘Er 
zijn heel veel simpele hande-
lingen die al groot verschil 
maken,’ vertelt Rob Groen. 
‘Denk eens aan het plakken 
van folie achter je verwar-
ming. Zo kaatst de warmte 
niet tegen de koude muur, 
maar komt het weer terug 
je kamer in. Of het tv-kastje 
dat 24/7 op stand-by staat. 
Zo’n kastje verbruikt wel 50 
watt. Dat is gelijk aan een 
redelijk sterke gloeilamp. Je 
hebt dan dus eigenlijk dag 
en nacht je lamp aanstaan.’

Om mensen te wijzen op de 
mogelijkheden die ze heb-
ben om zelf hun energiekos-
ten omlaag te krijgen, wordt 
de bijeenkomst in de Beijer 
georganiseerd. Rob:  ‘We 
kijken daarbij ook naar de 
nota, dus het is belangrijk 
dat je deze meeneemt. Want 
zo’n energierekening, wat 
staat daar nou precies op en 

wat betekent dat? Wat is een 
normale rekening en welke 
is hoog of juist laag? Samen 
komen we daar achter.  En 
hoe kan jij besparen? We 
gaan veel tips en ervaringen 
uitwisselen waarmee je aan 
de slag kunt.’

‘Het is mooi om te zien hoe 
je met redelijk eenvoudige 
tips en acties veel resultaat 
kan bereiken. Dat inspireert 
en het is fijn om daarmee ie-
mand een steuntje in de rug 
te kunnen geven. Daarmee 
kunnen huishoudens jaren 
vooruit en komen ze hopelijk 
niet meer in betalingspro-
blemen. En stiekem kan je 
er voor je eigen huis ook je 
voordeel mee doen’ vertelt 
Rob verder. Hij haalt nog 
even terloops het probleem 
van de schaarser wordende 
energiebronnen aan, ook 
een niet onbelangrijke reden 
voor de bespaarbijeenkomst: 
‘Als we slim met energie om-
gaan en het eerlijk verdelen, 
dan is er energie voor ieder-
een.’

Maar het gaat verder dan 
informeren en delen alleen: 
Rob legt uit: ‘We hebben 
jouw hulp ook nodig. Het 
is jouw buurt en vaak is het 
maatwerk. We zijn op zoek 
naar mensen die het leuk 
vinden om zelf aan de slag 
te gaan in hun eigen huis 
of juist buren willen helpen 
met het zoeken naar kansen 
in het energiegebruik. Wij 
leggen uit waar je op moet 
letten.’

Wil je meedoen, heb je 
ideeën of wil je op de 
hoogte blijven? Je bent wel-
kom op de bijeenkomst in 
De Beijer. Of laat het Rob 
en Sjoerd via mail weten: 
Stuur een mail naar Rob via 
robgroen@gmail.com.

Een huurder in het Spij-
kerkwartier kon bijvoor-
beeld door een vriezer 
te vervangen honderden 
euro’s per jaar besparen. 
Die vriezer stond al ja-
ren heel hard te werken 
in zijn kelder. De vriezer 
was omgeven door do-
zen en spullen waardoor 
hij zijn warmte niet meer 
kwijt kon. Dat is niet 
goed. De bewoner dacht 
dat zijn verbruik normaal 
was. Het was namelijk al 
jaren zo. Totdat hij met 
buren aan tafel ging pra-
ten over energie. Toen 
ontdekte hij dat er heel 
veel te besparen was. 

Wat: Bespaarbijeenkomst
Waar: De Beijer

Wanneer: dinsdag 10 juli, 11.00-12.30 uur
Koffie en thee gratis! 

Meer info: robgroen@gmail.com

• Sabine, Jasmine, Nel en haar kleinzoon zijn gezond bezig in De Beijer

• Roeland van der Zee

Laat je wens uitkomen
Stichting STEVIG wil 15 tot 20 ouderen helpen met het 
waar maken van een zomerhartenwens. Dit doen zij in       
samenwerking met de stichting Riki.

Wilt u nog eens een keer uw geboortedorp bezoeken? Of 
gezellig samen winkelen? Heeft u wellicht een andere wens 
die u graag in vervulling ziet gaan? Misschien wilt u wel 
een voetbalwedstrijd bezoeken met uw (klein)zoon of een 
bezoekje brengen aan de dierentuin. Maar ook als u wilt 
motorrijden in een zijspan of als bungeejumpen een lang         
gekoesterde droom is kunt u zich melden.... 
niets is té gek!
Het hoeft natuurlijk niet heel spannend te zijn. Een dagje 
winkelen of een museumbezoek kan ook al het gewenste 
plezier opleveren. 
Heeft u belangstelling voor de hartenwens? 
Neem dan vrijblijvend contact op met 
STEVIG, tel. 06 5389 7497 of mail info@stevigarnhem.nl

Gratis een dagje uit!
Tijdens de vakantie gaan veel mensen er een dagje of enkele 
dagen tussenuit. Maar niet iedereen heeft daar geld voor. 

Stichting STEVIG wil die mensen graag tegemoet komen 
en voor een groep van 8 tot 10 personen een leuk, kleinscha-
lig zomeruitstapje organiseren. U kunt zich alleen opgeven, 
maar ook als u liever met een familielid of samen met een 
vriendin wil meedoen, is dit mogelijk. Misschien heef u een 
begeleider nodig om mee te kunnen doen? Geen probleem!

Deelname voor iedereen  is gratis!
(Wel zakgeld meenemen als u onderweg wat wilt kopen)

De datum zal in overleg met elkaar vastgesteld gaan worden. 
Je trekt dan als groep één dag met elkaar op en gaat samen 
leuke dingen doen. Er zal zeker rekening gehouden worden 
met bereikbaarheid van en het verplaatsen op de bestem-
mingen.

Heb je belangstelling voor diit leuke, gratis zomeruitstapje? 
Neem dan vrijblijvend contact en bel met
STEVIG, tel. 06 5389 7497 of mail info@stevigarnhem.nl



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

Herfsttheater GEITenBULT komt er weer aan!
In het najaar organiseert stichting Kunst op de Bult voor de derde keer het herfsttheater GEITenBULT. De voorbe-
reidingen voor dit unieke locatietheaer zijn inmiddels in volle gang! Er zijn dit keer wat veranderingen aangebracht.

Herfsttheater GEITenBULT is uniek door zijn eenvoud: 
korte, leuke voorstellingen worden op unieke locatie’s in de 
wijk vertoond. Deze voorstellingen worden over twee routes 
verdeeld en vertoond op vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 
25 november 2018. Nieuw dit jaar is dat er dansvoorstel-
lingen worden uitgevoerd in de routes. Daarnaast zal het 
project Verhalen bij de buren onderdeel uitmaken van het 
herfsttheater. In dit project worden verhalen van mensen met 
een psychisch kwetsbare achtergrond omgetoverd tot een 
aansprekende scene. 
Kortom, er is veel variatie in het aanbod!

Dit jaar worden ook bewoners van de Paasberg en Ange-
renstein-Noord opgeroepen om mee te doen. De opzet blijft 
hetzelfde: theater op verrassende locaties in de wijk voor, 
door en met wijkbewoners. 

Op 4 september wordt er om 19.30 in MFC De Wetering 
een informatiebijeenkomst gehouden. Iedereen die interesse 
heeft om mee te doen of te helpen, als speler, muzikant of 
vrijwilliger, een locatie ter beschikking wil stellen of ge-
woon meer wil weten over het herfsttheater, is dan van harte 
welkom. Ook wordt er nog gezocht naar vrijwilligers die in 
de week van 20 augustus flyers in een gedeelte van) de wijk 
willen bezorgen.

Wil je je vast aanmelden? Als speler, muzikant of bezorger?
Dat kan via www.kunst-op-de-bult.nl/herfsttheater
of stuur een mail naar herfsttheater@kunst-op-de-bult.nl
Langskomen tijdens het KoffieKaffe in De Beijer kan ook!

Samenwerking succesfactor van H80-festival
Het H80-festival is alweer even achter de rug. Dat weerhield de vrijwilligers er niet van om onlangs tijdens een ge-
zellige avond terug te blikken op de festivaldagen, die in het teken stonden van de verschillende samenwerkingen.
Een terugblik met Annet Tomasini van de stichting Kunst op de Bult.

‘Er stond eigenlijk nog niet 
zo veel vermeld over de 
goede samenwerking’, be-
gint Annet Tomasini haar 
verhaal, ‘dat is jammer, 
want die was dit jaar juist zo 
goed. De samenwerking met 

Lidwin van Grunsven van 
Kunstbedrijf Arnhem resul-
teerden in twee belangrijke 
trekpleisters, waaruit ook 
haar betrokkenheid bij het 
rioleringsproject bleek. De 
Schatgravers trokken op-

nieuw met hun Dusseldorp-
keet de wijk in om de verha-
len van de wijk te vertellen. 
En er was een workshop 
over waterspuwers, waarin 
je werd geleerd hoe je op 
eenvoudige wijze een leuke 
kunststof kop voor op je 
regenpijp kan maken, deze 
monteert en zo een mini-fon-
tein maakt. Kinderen waren 
druk aan het spelen met het 
voorbeeld.’

Het kunstwerk, bestaande 
uit prachtige vlaggen en 
vaandels bedrukt met tek-
sten was dit jaar de kroon op 
de bult. Deze waren van de 
hand van Channa Wijmans, 
kunstenares uit de wijk.

Ook hierbij stond het samen 
werken centraal. Annet ver-
telt: ‘Channa heeft vooraf 
samen met wijkbewoners 
en vrijwilligers van het fes-
tival in workshops aan het 
kunstwerk gewerkt. En ook 
tijdens het festival gingen 
haar workshops volop door. 
Het gaf het festival een extra 
feestelijke tint!’

In dit geslaagde project 
kwam de goede samenwer-
king met de organisatie van 
het H80-festival concreet tot 
uitdrukking.

In de Bult-tent stond de sa-
menwerking met de wijk 
centraal. ‘Dit jaar was er 
meer dan voorgaande jaren 
extra aandacht voor leuke 
muzikale acts uit de wijk, 
van easy listening tot uit de 
pan swingend. Het speciaal 
voor H80 gemaakte thea-
terstuk ‘Dit is geen ballade’ 
trok veel toeschouwers.’

‘Dankzij de financiële steun 
van het Bewonersoverleg en 
de inzet van wijkbewoners 
hebben we er met z’n allen 
iets moois van gemaakt’, 
besluit Annet. ‘Maar liefst 
53 vrijwilligers uit de wijk 
hebben tijdens H80 actief 
gespeeld en geholpen. 
We kunnen terugkijken op 
een geslaagde editie van 
het H80-festival en we zijn 
met name bijzonder trots op 
onze bijdrage aan het festi-
val van afgelopen mei.’

• De door Channa Wijmans vervaardige vlag wordt   
gehesen op de openingsdag van het H80-festival

Eten met Petra & Margreet 
De Geitenkampse meiden Petra & Margreet 
zijn niet alleen dol op hoofdgerechten, voor 
toetjes kun je ze ook wakker maken! 
Dit nagerecht is wel heel makkelijk te maken. 
Zelfs met een flesje prosecco op lukt dit …

Kwark met banaan

Ingrediënten voor 4 personen:

• 450 gram kwark
• 2 bananen
• vloeibare honing
• 50 gram walnoten

Snijd de bananen in plakjes. Breek ook de 
walnoten in kleine stukjes. Doe in vier hoge 
glazen wat kwark, een beetje walnoten en de 
plakjes banaan. Daarop weer een laag kwark 
en een laag walnoten en banaan. Dan nog een 
laatste laag kwark met plakjes banaan. 
Om het af te maken doe je nu naar smaak de 
honing erover. Het resultaat is een overheer-
lijke en gezonde lekkernij!

Smullen maar!

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


