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Een zwoele zomer vol zomerse activiteiten
De zomer van 2018 zal veel wijkbewoners bij blijven: zelden hebben we zoveel zomerse dagen gehad als in de afgelopen maanden. Heerlijk weer om 
lekker te relaxen en even niets te doen. Maar dat gold niet voor iedereen...

In de zomervakantie hebben 
vele kinderen meegedaan 
aan leuke, uitdagende en 
toffe vakantie activiteiten. 
Deze activiteiten werden 
georganiseerd door beroeps-
krachten en vrijwilligers 
van Playground de Rom-
melkist, Sportbedrijf Arn-
hem en Stichting Rijnstad. 

Waterdag
Een waterdag vol met wa-
terspelletjes is voor kinde-
ren altijd een feest. Maan-
dag 9 juli, de eerste dag 
van de zomervakantie was 
Playground de Rommelkist 
omgetoverd in een veld vol 
met waterspelletjes. Water-
tennis, waterestafette, visjes 
opduiken in een zwembadje, 
blikken omschieten met een 
waterpistool, splash en nog 
veel meer leuke waterspel-
letjes. Aan het eind  van de 
middag was iedereen van 
top tot teen nat, zoals het 
hoort bij een waterdag.

Sporttoernooi
Op woensdag 11 juli stond 
er een sportief toernooi op 
het programma. Weer was 
Playground de Rommel-
kist het decor, dit keer voor 
de sporten  hockey, jeu de 
boules, voetbal, een hard-
loop estafette, frisbee en 
tchoukbal. De enthousiaste 
kinderen speelden fanatiek 
in teams tegen elkaar.

Survival Watermiddag
Dat klinkt stoer, een survi-
val watermiddag. Dat was 
het ook! Het was een zon-
nige en warme woensdag in 
juli, een mooie vakantiedag 
om te gaan vlotbouwen en 
vlotvaren. 
Bij de Rhederlaagse plassen 
lagen de palen, tonnen en 
touwen al klaar. Met behulp 
van een instructeur werd er 
als eerste een vlot gebouwd. 
Een hele klus, maar wel leuk 
en leerzaam. Daarna kijken 
of het zelfgebouwde vlot 
bleef drijven. Zwemvesten 
aan en peddelen maar. 
Natuurlijk kon er na afl oop 
nog gezwommen worden, 
wat met het warme weer wel 
prettig was. Al met al was 
het een leuke survival wa-
termiddag waarin de kinde-
ren hebben laten zien goed 
samen te kunnen werken.

Verassingsdag
De bestemming van de ver-
rassingsdag was dit jaar 
het dierenpark Amersfoort. 
De kinderen hebben de ge-
hele dag rond gelopen in het 
park, waarbij vele mooie 
dierensoorten bekeken wer-
den. Tussendoor even spelen 
in de speeltuin hoort er na-
tuurlijk ook bij. In de mid-
dag gingen ze door middel 
van waterfi etsen door een 
gedeelte van het park heen, 
waarbij kinderen zelf moch-
ten trappen en sturen. Het 
was een leuke en intensieve 
dag.

Openlucht Museum
Tijdens het bezoek aan het 
Openluchtmuseum was er 
een speurtocht die de kinde-
ren langs de vele historische 
huisjes, molens, akkers, tui-
nen, enz. voerden. Op deze 
manier kregen de kinderen 
een goed beeld van hoe het 
er vroeger allemaal uit zag 
en met elke werktuigen er 
vroeger werd gewerkt. Als 
afsluiting met de tram weer 
naar het begin van het park, 
dat was een hele leuke bele-
venis.

Roofvogelshow

Op donderdag 16 augus-
tus vond de roofvogelshow 
plaats bij sportcentrum 
Valkenhuizen. In het mid-
den van het veld zaten 10 
verschillende soorten vogels 
rustig aan de ketting. 
De valkenier vertelde van 
alles over de vogels. Ook liet 

hij de vogels vliegen van de 
hand van de valkenier naar 
de hand van een kind. Zo 
mochten verschillende kin-
deren even voor valkenier 
spelen. Een leuke, interac-
tieve show met allerlei soor-
ten mooie, kleine en grote 
vogels.

Gezinsfi etstocht
Niet alle activiteiten waren 
alleen voor kinderen: de ge-
zinsfi etstocht (de naam zegt 
het al) was voor het hele ge-
zin. Gezinnen uit de Geiten-
kamp gingen gezamenlijk 
naar de Posbank toe om daar 
een route te fi etsen en on-
derweg te picknicken. Met 
alle inspanningen die erbij 
komen kijken is het een hele 
prestatie om de Posbank, 
heuvel op, heuvel af, geza-
menlijk te fi etsen. Met hier 
en daar wat geklaag tus-
sendoor lukte het iedereen 
om de route te fi etsen. Een 
topprestatie! Na deze spor-

tieve inspanning werd er 
uitgebreid gepicknickt in het 
gras. Een mooi einde van 
de zomervakantie. Althans, 
voor zover het het aandeel 
van het kinderwerk betreft.

Ook in de wijk zelf was nog 
wat te beleven....

Oogstfeest
Op zaterdag 2 september ge-
noten ruim 50 wijkbewoners 
van een gezellig oogstfeest, 
georganiseerd door Buurt-
moestuin Geitenkamp, 
Groente Gilde en Samen 
Eten. Locatie was de moes-
tuin op het schoolplein van 
de Vlindertuin. 

Voor ieder was er soep en 
andere gerechten, gemaakt 
van groenten uit de moes-
tuin en een hamburger van 
de barbecue. Bezoekers lie-
ten het zich goed smaken 
en de positieve en gezellige 
sfeer deed iedereen goed.

Wijkkrant voor Geitenkamp, (Nieuw-)Monnikenhuizen, Arnhemse Allee en Saksen-Weimar
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 Yoga op de Saks
Lu Jong, Tibetaanse Healing Yoga

Een voor iedereen toegankelijke yoga-vorm

Kleine groepjes, min 3, max 5 deelnemers
Nog enkele plaatsen vrij op:

dinsdagavond 18.30-19.45 en 20.15-21.30 uur

Informatie en aanmelding:

www.christiengroenen.nl                    christiengroenen@gmail.com

06-25233114

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



Agenda en informatie
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 :
• Wijkteam Leefomgeving Arnhem Noord-Oost  

John Wijnbergen, Marlies Hallingse, Johanna 
Sinnema en  Tiny Wouters;                                          

 noord-oost@leefomgevingarnhem.nl
• Vragen, klachten m.b.t. de openbare ruimte : 0900-1809  

Het Groente Gilde :  groentegilde@gmail.com

Jongerencentrum De Sperwer :
Sperwerstraat 149, tel. 026-4456603

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

STEVIG : 06 5389 7497   info@stevigarnhem.nl

Straathoekwerker Peter Delwig : 06-4372 8049
 p.delwig@pactum.org

SUEZ  (voor vragen over grof-, tuin- en snoeiafval) : 
026-4460490
 
SWOA : 06-11781072

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

Zorgboerderij Tokhok : 
Beukenlaan 27,  06-44254212,  tokhok@live.nl

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

Vrijdag 14 september
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

Vrijdag 21 september
17.00-19.00 uur: Soepinloop (SP) Creutzbergstraat 72. 
Gratis soep met brood en koffie en thee voor iedereen die 
zin heeft om anderen te ontmoeten.

Zondag 16 september
10.30-12.30 uur: Buurtkerk Geitenkamp. MFC De Wetering.  
Samen ontbijten en vieren. Iedereen is welkom, wat je ook 
gelooft. Respect voor elkaar is het uitgangspunt

Donderdag 20 september
14.00-15.30 uur: Open Les en demonstratie Weerbaar-
heidstraining (Aikido Stichting Arnhem). Fitnesscentrum 
Physique, Beukenlaan 19. Zie artikel op de pagina hiernaast

16.00 uur: Hardloopclinic op de Bult (Sportbedrijf Arnhem)
Hoogte 80. Gratis hardloopclinic voor kinderen van 4 tm 12 
jaar ter voorbereiding op de Hoogte 80-loop. Onder bege-
leiding van twee hardloopcoaches. Inschrijven niet nodig.

19.30 uur: Filmavond (KoffieKaffee) De Beijer. Start film om 
19.45 uur: Meer info:  hetkoffiekaffee@gmail.com. 
Entree €2,00; inclusief maaltijd vooraf € 5,00; aanmelden 
uiterlijk woensdag via hetkoffiekaffee@gmail.com

Woensdag 26 september
14.00-20.00 uur: Hoogte 80-loop (Sportbedrijf Arnhem) 
Jaarlijke hardloopwedstrijd voor jong (14.00-15.45 uur) en 
oud (19.00 uur) op en rondom Hoogte 80. Kinderen mogen 
gratis meedoen, volwassen betalen een bijdrage van € 4,00
zie elders in deze krant voor uitgebreide informatie

17.30-19.30 uur: Eet en/of kook mee in het MFC (Active-
ringsteam). MFC De Wetering. Maaltijd voor wijkbewoners. 
Kosten €3,50; kinderen t/m 12 jr (onder begeleiding)  €2,50. 
Opgeven vóór 19 september via 026-3772020 of aan de   
balie van MFC De Wetering.
Meld eventuele allergieën of andere zaken vooraf, dan 
wordt daar rekening mee gehouden.

Donderdag 27 september
14.00-15.30 uur: Start gratis Weerbaarheidstraining 
(Aikido Stichting Arnhem). Fitnesscentrum Physique, Beu-
kenlaan 19. Zie artikel op de pagina hiernaast

Zaterdag 29 september
14.00-16.30 uur: Bingo (Vrolijke Bingonootjes). De Beijer. 
Met live muziek. Prijs per boekje € 3,00

Zondag 30 september
10.30-12.30 uur: Buurtkerk Geitenkamp. MFC De Wetering.  
Samen ontbijten en vieren. Iedereen is welkom, wat je ook 
gelooft. Respect voor elkaar is het uitgangspunt

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

13.00-14.00 uur: Advies over werk & zinvolle dagbeste-
ding. (Wijkteam). MFC De Wetering.
Kosteloos en laagdrempelig advies over werk en zinvolle da-
ginvulling. Elke eerste dinsdag van de  maand.

Donderdag 4 oktober
19.30 uur: Filmavond (KoffieKaffee) De Beijer. Start film om 
19.45 uur: Meer info:  hetkoffiekaffee@gmail.com. 
Entree €2,00; inclusief maaltijd vooraf € 5,00; aanmelden 
uiterlijk woensdag via hetkoffiekaffee@gmail.com

Vrijdag 5 oktober
12.00-14.00 uur: Soepinloop (SP) Creutzbergstraat 72. 
Gratis soep met brood en koffie en thee voor iedereen die 
zin heeft om anderen te ontmoeten.

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

Zaterdag 6 oktober
10.00-16.00 uur: Najaarsmarkt (WVG) Marktplein Een ge-
zellig markt met ondernemers en winkeliers van binnen en 
buiten de wijk. (Tijd onder voorbehoud; nadere informatie 
wordt bekend gemaakt via de informatieborden in de wijk).

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

Vrijdag 12 oktober
16.00-22.00  uur: Beauty Moment voor hem én haar. De 
Beijer. Een grote diversiteit aan schoonheidspecialisten, zo-
wel van binnen als buiten de wijk, staan klaar om u mooi te 
maken. Entree € 2,00;

Zondag 14 oktober
10.30-12.30 uur: Buurtkerk Geitenkamp. MFC De Wetering.  
Samen ontbijten en vieren. Iedereen is welkom, wat je ook 
gelooft. Respect voor elkaar is het uitgangspunt

Dinsdag 16 oktober
20.00-22.00 uur: Bewonersoverleg (Wijk) MFC De Wete-
ring. Zaal open 20.30. Praat mee over jouw wijk!

Donderdag 18 oktober
19.30 uur: Filmavond (KoffieKaffee) De Beijer. Start film om 
19.45 uur: Meer info:  hetkoffiekaffee@gmail.com. 
Entree €2,00; inclusief maaltijd vooraf € 5,00; aanmelden 
uiterlijk woensdag via hetkoffiekaffee@gmail.com

Vrijdag 19 oktober
14.00-16.00 uur: Bingo (SWOA) MFC De Wetering. Zaal 
open 13.30. Kom gezellig meedoen. Prijs per plankje € 3,00

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

Zaterdag 20 oktober
12.00-16.00 uur: Rommelmarkt (KoffieKaffee) De Beijer, 
Willem Beijerstraat 13. Een gezellig rommelmarkt met leu-
ke spulletjes voor leuke prijses. Meedoen?
Mail naar hetkoffiekaffee@gmail.com. 

Vrijdag 26 oktober
17.30-19.30 uur: Eet en/of kook mee in het MFC (Active-
ringsteam). MFC De Wetering. Maaltijd voor wijkbewoners. 
Kosten €3,50; kinderen t/m 12 jr (onder begeleiding)  €2,50. 
Opgeven vóór 19 september via 026-3772020 of aan de   
balie van MFC De Wetering.
Meld eventuele allergieën of andere zaken vooraf, dan 
wordt daar rekening mee gehouden.

Zaterdag 27 oktober
14.00-16.30 uur: Bingo (Vrolijke Bingonootjes). De Beijer. 
Met live muziek. Prijs per boekje € 3,00

Zondag 28 oktober
10.30-12.30 uur: Buurtkerk Geitenkamp. MFC De Wetering.  
Samen ontbijten en vieren. Iedereen is welkom, wat je ook 
gelooft. Respect voor elkaar is het uitgangspunt

Meld uw activiteit voor 19 oktober!!
redactie@geitenkampnet.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!
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 De R zit weer in de maand!

Hij is er weer:

Onze KampioensRookworst

Foto: Zefanja Hoogers

Gratis weerbaarheidstraining voor ouderen
Ouder worden vormt een grotere belasting dan velen vermoeden. Er komen fysieke klachten, je dreigt eerder te     
vallen en durft minder makkelijk de straat op, je wordt afhankelijker van anderen en verliest de regie over eigen 
leven, eenzaamheid dreigt. Hoe houd je je staande, letterlijk en fi guurlijk? 

Juist hiervoor is de weerbaar-
heidscursus Body-Mind-
Fit (BMF) bedoeld. Deze 
cursus start op 20 september 
in fi tnesscentrum Physique 
aan de Beukenlaan 19 met 
een Open Les en demonsta-
tie. Iedereen kan dan komen 
kennismaken met het pro-
gramma. Daarna volgt de 
cursus in 9 wekelijkse trai-
ningen. Gratis, voor ieder-
een vanaf 55 jaar! 

De cursus heeft als doel  
55-plussers weerbaar te ma-
ken, in fysiek, mentaal en 
sociaal opzicht. Zij krijgen 

training in ontspanning, 
fl exibiliteit, en conditie. 
Valpreventie en valtraining 
vormen een belangrijk on-
derdeel. In gerichte, veilige 
en simpele oefeningen wordt 
gewerkt aan herstel en be-
houd van evenwicht en zelf-
vertrouwen. 
Niet alleen fysiek maar ook 
mentaal heeft dit resultaat: 
mensen staan steviger in 
hun schoenen, voelen zich 
energieker en weerbaarder. 
Bovendien is het program-
ma leuk en gezellig! Dit is 
in eerdere cursussen door 
velen ervaren!

Aikido Stichting Arnhem (ASA) en BMF
  

BMF maakt gebruik van de principes van het Aikido. Dit 
is een Japanse krijgskunst met een sterk fi losofi sche 
inslag, gericht op behoud van fysieke en mentale ba-

lans onder druk. BMF ver-
taalt de Aikido-principes 
in oefeningen die zijn aan-
gepast aan de behoeften 
en fysieke mogelijkheden 
van ouderen. 

De Aikido Stichting Arn-
hem (ASA) heeft ruime 
ervaring met integratie 
van aikido in weerbaar-
heid en valpreventie. Zij 
geeft de komende 2 jaar 
vanaf 1 september BMF-
cursussen in diverse wij-
ken in Arnhem. 
De cursus wordt gegeven 
door Piet Lagerwaard     
(6e dan Aikido en ervaren 
val- en  weerbaarheids-
trainer) en Pasi Lohen-
depara (1e dan aikido).

Waar? : Fitnesscentrum Physique, Beukenlaaan 19, 6823  MA  Arnhem-Noord
Wanneer?  : donderdag 20 september 2018, 14.00 – 15.30 uur Open Les en demonstratie
BMF- cursus: 27 september t/m 22 november 2018, zelfde tijd en locatie.
Meer weten & aanmelden: www.aikidostichtingarnhem.nl

Even voorstellen: Peter Delwig, straathoekwerker
Peter Delwig werkt als straathoekwerker voor Pactum Rijn-side. Op eigen initiatief rijdt hij met zijn scooter door de 
oude volksbuurten. En dus ook door de Geitenkamp.

‘Ik bouw contacten op met 
mensen met problemen’, legt 
hij uit. ‘Door aanwezig en 
herkenbaar te zijn kunnen 
mensen me gemakkelijk vin-
den.’ Peter Delwig is, naar 
eigen zeggen, ervarings-
deskundige. Hij groeide op 
in Het Broek, waar hij als 
jongere ‘alles deed wat God 
verboden heeft’. Zo zag hij 
veel van zijn vrienden uit die 
tijd afglijden en niet meer 
boven komen. Zelf heeft hij 
het gered en voelt het nu als 
zijn roeping om mensen bij 
te staan die het moeilijk heb-
ben.

Zijn eerste doelgroep zijn 
jongeren. Dat is immers de 
groep die hij vanuit zijn ver-
leden goed kent. ‘Veel van 
mijn vroegere vrienden zijn 
helemaal weggegleden, dat 
wil ik voor deze jongeren 
helpen voorkomen’,  zegt 
Peter.

Zijn ogen glanzen als hij 
over zijn werk vertelt. ‘Het 
is een roeping, zo kun je 
dat wel noemen!’, zegt hij, 
‘Ik ben er dag en nacht mee 
bezig, het is geen van 9 tot 
5 baan. Ik werk als anderen 
vrij zijn, zoals ‘s  avonds en 
in het weekend.’

Inmiddels is Peter al twintig 
jaar aan het werk als straat-
hoekwerker, zodat veel van 
de jongeren die hij vroeger 
begeleidde inmiddels zelf 
ouders of grootouders zijn. 
‘Vroeger deed ik mijn werk 
in de anonimiteit, maar dat 
gaat nu niet meer’, vertelt 
hij. Vandaar dat hij contact 
zocht met de wijkkrant, nu 
wil hij graag dat iedereen 
hem kent. ‘Je herkent mij ge-
makkelijk, aan die scooter, 
en ook aan mijn rode hoofd. 
‘Die man met die rooie bol, 
die grote’, zeggen ze in de 
wijken.’

Peter Delwig wil de drempel 
verlagen voor mensen met 
problemen die niet zo gauw 
aan de bel trekken. Hij heeft 
engelengeduld, veel men-
senkennis en hij kan goed 
luisteren. Hij werkt ook 
nauw samen met de wijk-
teams, als het om psychi-
sche problemen gaat moeten 
die er al snel aan te pas ko-
men. ‘Dat zie je steeds meer, 
door de bezuinigingen’. Ver-
der wordt Peter vaak getipt 

door buren. ‘‘Hee tomaat, 
volgens mij gaat het niet zo 
goed met die en die’, zeggen 
ze dan, dan ga ik kijken of 
ik contact kan leggen.’ Uit-
eindelijk lukt het vaak om 
mensen te helpen, daar doet 
Peter het voor.

Ben of ken je iemand met 
‘stille problemen’, meld je 
dan bij Peter.
p.delwig@pactum.org, 
06-4372 8049

Pactum is een Gelders-Overrijsselse organisatie in 
jeugd- en opvoedhulp met een hoofdkantoor in Arn-
hem. Het project Rijn-Side valt onder Pactum. Bij dit 
project worden probleemjongeren (12 tot 26 jaar) in 
hun dagelijkse omgeving opgezocht, onder meer op 
school, in een coff eeshop of in een winkelcentrum.

Spelregels informatieborden
Het is u vast al opgevallen: vlak voor de zomer zijn naast 
de Jumbo aan de Goeijenlaan, op het marktplein tegenover 
de Coop en op de hoek van de Sperwerstraat/Geelgorslaan 
tegenover de Denktank informatieborden geplaatst. 
Op deze borden kunnen activiteiten en/of evenementen 
binnen de wijken Geitenkamp, (Nieuw-) Monnikenhuizen, 
Arnhemse Allee en Saksen-Weimar worden aangekondigd.

Bewonersoverleg Geitenkamp/Monnikenhuizen verzorgt de 
plaatsing van aankondigingen van activiteiten of evenemen-
ten op de drie publicatieborden in de wijk. Daar zijn wel 
enkele regels aan verbonden:  

• het is niet bedoeld voor aankondigingen van commer-
ciële of politieke aard

• de activiteit of het evenement vindt plaats in (één van 
de) bovengenoemde wijk(en) 

• de aankondiging mag voor niemand beledigend en/of 
aanstootgevend zijn

• het maximale formaat is van een A4 (21 x 30 cm)

Aankondigingen moeten in drievoud worden aangeleverd 
bij de De Beijer, Willem Beijerstraat 13 of bij de balie van 
MFC de Wetering , Bonte Wetering 89. Van daaruit wordt 
de verdere publicatie op de borden verzorgd.



Kort nieuws

De Beijer puilt uit van schoonheid
Vrijdag 12 oktober van 16.00 tot 22.00 
uur staat de Beijer in het teken van 
schoonheid. Zeker 20 ondernemers, 
waarvan een aantal uit de wijk, staan 
klaar bezoekers kennis te laten maken 
met diverse behandelingen. Ook de 
nieuwste trends passeren de revue.

Dit Beauty Moment is voor hem én haar.
De entree bedraagt € 2.00 (inclusief één 
consumptie). Voor een zacht tarief kun 
je de behandelingen ondergaan. Je kunt 
hierbij denken aan; stoelmassage, gel-
nagels,  tanden bleken, voetreflexmas-
sage, pedicure en nog veel meer.
Ook komen de nieuwste trends voorbij 
op het gebied van kleding, sieraden, nail 
art en meer.

Kom ook en laat je verwennen, of steek 
jezelf in een nieuwe outfit!

Hapjes en drankjes verkrijgbaar voor 
een redelijke prijs. In verband met de 
verwachte drukte gelieve niet met de 
auto te komen of anders deze parkeren 
op het marktplein.

Nieuwe kapperszaak aan de Schuttersbergweg
Er zit een nieuwe kapperszaak aan de Schuttersbergweg. Of, beter gezegd, de kapperszaak die er al was, is van        
eigenaar én naam veranderd en gaat nu door het leven als Sam Kapsalon.

Samir Kader Amin heet hij officiëel, maar iedereen kent hem gewoon als Sam. Sinds juni 2018 heeeft hij de kapperszaak 
aan de Schuttersbergweg nr. 20 overgenomen. Een logische stap voor hem na ruim 16 jaar ervaring te hebben met het kap-
persvak. Niet alleen voor knippen, maar ook voor scheren of epileren is Sam Kapsalon het juiste adres. Mannen, vrouwen, 
volwassen en kinderen: Sam is van alle markten thuis.Samen met Sahar Hesami staat hij dinsdag tot en met zaterdag van 
9.30 tot 18.00 uur voor u klaar; op vrijdag is de zaak tot 20.00 geopend.

Walking Dinner 2018
Op vrijdag 6 juli vond voor 
de tweede keer het Walking 
Dinner plaats. Onder lei-
ding van gids John Cremers 
vertrokken zo’n 20 wande-
laars vanaf MFC De Wete-
ring voor een wandeling en 
een hapje door de wijk. De 
eerste stop werd gemaakt bij 
zorgboerderij TokHok (zie 
foto), hier stonden al lekkere 
hapjes te wachten en stond 
de barbecue al aan met een 
heerlijke lamskotelet. Voor 
een aantal wandelaars was 

het de eerste keer dat zij 
TokHok bezochten en zij 
waren verrast dit te vinden 
midden in de wijk.

De route liep vervolgens via 
het SaksenWeimar gebied 
langs Hoogte 80 richting het 
marktplein. Onderweg ston-
den er vrijwilligers klaar 
om de wandelaars van een 
verfrissing te voorzien en 
dat was zeer welkom gezien 
de warmte. Aangekomen 
bij Enjoy&Learn kon de 

groep plaats nemen op het 
terras en even later kwa-
men de schalen met hartige 
hapjes voorbij. Bij snackbar 
de Magneet werden ze ver-
volgens getrakteerd op een 
bittergarnituur. De wande-
ling ging verder naar monu-
ment in het park Larikshof  
en daarna weer terug naar 
het marktplein, op weg 
naar Slagerij van Egmond. 
Daar hebben de wandelaars 
genoten van heerlijke zelf-
gemaakte delicatessen. De 

wandeling werd afgeslo-
ten bij MFC De Wetering 
waar het Activeringsteam 
de groep verwelkomde met 
zelfgemaakte salade. Na 
13 gelopen kilometers was 
dat een welkome afsluiting.  
Vanaf deze plek willen de 
deelnemers iedereen bedan-
ken die deze activiteit heeft 
mogelijk gemaakt. 

Nieuwsgierig geworden? 
Bekijk de foto’s in MFC De 
Wetering.

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

AutoMaatje brengt je weg
Er even uit voor een boodschap of bezoek is niet voor ieder-
een vanzelfsprekend. Daarom is SWOA in september gestart 
met ANWB AutoMaatje, een nieuw initiatief waarbij vrij-
willigers minder mobiele ‘buren’ in Arnhem met hun eigen 
auto vervoeren.  Door AutoMaatje kunnen mensen langer 
mobiel en actief blijven. AutoMaatje brengt je overal naar 
toe, dus niet alleen het ziekenhuis of een therapeut. Je kunt 
AutoMaatje ook gewoon voor leuke dingen inschakelen zo-
als een bezoekje of een boodschap doen.

Aanmelden voor AutoMaatje is gratis. Voor het gebruik be-
taal je alleen een kleine onkostenvergoeding van 30 cent per 
kilometer per rit aan de vrijwilliger. 
Je kunt je aanmelden via automaatje@swoa.nl. 
Hier kun je ook naartoe mailen als je zelf vrijwilliger bij 
AutoMaatje wil worden.

Najaarsmarkt op het marktplein
Noteer vast in je agenda: op zaterdag 6 oktober wordt er op 
het marktplein een grote najaarsmarkt gehouden. Onder-
nemers en winkeliers uit de wijk hebben dan leuke koopjes 
tegen schappelijke prijzen. 
De datum staat al vast, de definitieve tijden zullen bekend 
gemaakt worden via de informatieborden in de wijk.

Rommelmarkt in De Beijer
Nog een datum om te noteren: op zaterdag 20 oktober, van 
12.00 tot 16.00 uur, wordt in De Beijer een rommelmarkt 
georganiseerd. Goedkope kleding kopen, of een leuk boek 
vinden? Misschien een kleine uitbreiding van uw huisraad?
Of op zoek naar een speciale film? Er is altijd kans dat je het 
vindt op de rommelmarkt.

Misschien wilt u zelf ook wel van wat (nog bruikbare) spul-
len af en deze te koop aanbieden? Dat kan!
Neem contact op met het KoffieKaffee via
hetkoffiekaffee@gmail.com 



Astrid is geboren in Rotterdam. Twee jaar 
geleden kwam ze samen met haar dochter 
en Ringo te wonen in de Geitenkamp. Van-
uit Rheden kwamen ze naar Arnhem om 
te gaan wonen in een bovenwoning aan de 
Fazantenweg. 

Ringo is een mix van een Foxterriër mama 
en een Maltezer papa. Vanaf dag 1 was het 
al liefde op het eerste gezicht. 
Door Ringo heeft Astrid leuke contacten 
opgedaan tijdens het uitlaten in de wijk. 
‘We voelen elkaar goed aan. Als ik druk 
ben, dan volgt Ringo me net zo druk. Maar 
dat geldt zeker ook voor de ‘chill’-modus. 
Ringo is een echte knuffelhond. Hilarisch 
zijn zijn gekke 5 minuten.’ In september 
gaat Astrid werken bij de Intratuin. ‘Hij zal 
me zeker missen! Het uitlaten gaat extra 
feestelijk worden.’ 

Astrid sport bij Physique aan de Beuken-
laan en komt graag bij het Vincentrum, de 
oude Coop en Sabine’s Knipmix.

Dorie is geboren in Nijmegen en heeft 
daar jaren gewoond. Sinds december 2010 
woont ze op de bult aan de Grensweg.

Ze werkt al 32 jaar bij schoonmaakbedrijf 
GOM en 4 jaar bij Asito. Op een gegeven 
moment vond ze het thuis te stil wan-
neer ze thuiskwam van haar werk. Geen 
aanspraak en niks om te knuffelen. En zo 
kwam pup Spykie 5 jaar geleden bij haar 
in huis. Spykie is een Shih Tzu. 
‘Ze hoort precies wanneer ik thuiskom. Nog 
voordat ik uit de auto stap staat Spykie al 
te kwispelen voor het raam.’, vertelt Dorie, 
‘En we zijn allebei best wel eigenwijs’.
Spykie houdt van knuffelen. ‘Na al het ge-
knuffel valt Spykie in slaap, samen met zijn 
beer en zeepaardknuffel. Snurken dat hij 
kan!’

Dorie komt regelmatig bij de Jumbo en bij 
de Coop aan het marktplein. Ook gaat ze 
met regelmaat naar MFC De Wetering om 
aan de bingo mee te doen.

Dorie Jansen, 53 jr
met Spykie, 5 jr

Zoë is geboren in Rotterdam. Na een tijdje 
in Spijkenisse te hebben gewoond, kwam ze 
steeds meer naar het oosten van het land. 
Ze heeft in meerdere wijken in Arnhem ge-
woond en woont nu ruim twee jaar aan de 
Zaslaan in de Geitenkamp.

Zoë studeert aan de Radboud Universiteit 
Religie Wetenschappen. Haar maatje, de 
chihuahua Liora, woonde eerst met andere 
honden in een huis, maar daar werd ze door 
deze viervoeters weggepest. Zoë nam haar 
in huis toen ze een half jaar oud was. In 
de anderhalf jaar die volgde, kreeg Liora 
alle liefde. Niet zo gek dat ze dol op knuf-
felen is. ‘Tussen het studeren door maak ik 
graag een rondje door de wijk met haar. Bij 
thuiskomst krijgt Liora steevast een hon-
densnoepje. Ze is dan zo enthousiast dat 
ze op haar achterpootjes staat te springen.’

Zoë komt regelmatig bij de nieuwe Coop en 
bij John’s Dierenwereld, maar ook af en toe 
bij de andere winkels op het marktplein. 

Zoë Wandemaker, 28 jr
met Liora, 2 jr

Desiree is geboren in Brabant. Ze heeft 
gewoond in Doorn, Leersum, Driebergen, 
Santpoort-Noord en Zeist. Ze leerde de 
Geitenkamp kennen door een cursus Line 
Dancen en er werd een vlammetje aange-
wakkerd. Zes jaar geleden kocht zij een 
huis aan de Bonte Wetering.

In 2012 begon ze haar eigen administratie-
kantoor. Na twee jaar zzp-schap kwam er 
ruimte voor haar wens: een huisdier. ‘Eerst 
kwam chihuahua Chica in huis. Al snel nam 
ik een tweede pup, gekocht bij een fokster. 
Sinds 3 jaar heb ik zelf een hobbykennel,  
Desies Dreamz’.
Naast Gru en Bella knuffelt ze ook graag 
haar andere hondjes Chica, Yolka en Mis-
sie. De laatste twee zijn onlangs de trotste 
moeders geworden van een nest puppies. 

Desiree winkelt bij de nieuwe Coop, komt 
graag bij Sabine’s Knipmix en gaat twee-
maal per jaar naar De Beijer. En ze geniet 
ervan rondom haar huis te zijn.

Desiree Siemons, 53 jr
met Bella, 1,5 jr en Gru, 2 jr

Astrid Lafeber, 48 jr
met Ringo, 7jr

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. 
Het zijn namelijk alle vier ‘meisjes met een maatje’, vier vrouwen die een onvoorwaardelijke liefde voor hun trouwe viervoeter koesteren.

Een kwartet aan wijkgenoten

Een dagje Volendam om niet te vergeten
Stevig Arnhem ging met ca 40 wijkbewoners (20 personen uit de Geitenkamp en 20 personen uit Monnikenhuizen) een dag op stap. Met de bus en een boot werd de reis afgelegd 
naar Volendam. De deelnemers hebben daar een geweldige dag beleeefd.  Dit initiatief is in samenwerking met de Riki Stichting tot stand gekomen. 
. 
In de vroege ochtend om 
7.30 uur stond de touringcar 
van busmaatschappij Noot 
klaar bij het marktplein om 
de wijkbewoners te vervoe-
ren. De bus was van alle 
luxe voorzien, zodat ook rol-
stoelgebruikers gemakkelijk 
mee konden.

Nadat iedereen zijn plekje 
had gevonden, ging de bus 
op weg naar Kampen. Daar 

wachtte het passagiersschip 
Nirvana om de wijkgenoten 
verder te vervoeren. 
Na ruim een uur, om 8.45 
uur werden de trossen los-
gegooid voor een heerlijke 
vaartocht. De boot ging 
eerst de IJssel af en daarnna 
het IJsselmeer  op. Zo werd 
de oversteek gemaakt naar 
Volendam, de eindbestem-
ming van deze unieke dag-
tocht.

Tijdens de ruim vier uur du-
rende vaartocht werden  er 
koffie met appeltaart aange-
boden en om zeker te weten 
dat Volendam niet met een 
lege maag bezocht werd, 
werd er nog van een lekkere 
lunch genoten.

Rond 13.00 uur arriveerde 
de boot in Volendam aan en 
konden onze wijkgenoten 
voet aan wal zetten.

Genietend van de warme 
zon begon de verkennings-
tocht door het prachtige, his-
torische stadje (Volendam 
ontstond in 1357 onder de 
naam Follendam). en ver-
spreidde de groep zich over 
het plaatsje.

Er was veel te doen; de één 
stak zich voor een foto in 
Volendamse kledij, een an-
der nam een vers gerookte 

paling mee naar huis. De 
haven was een trekpleister, 
maar het mooie weer heeft 
de mensen ook verleid een 
terassje te paken en even te 
stil te staan bij de indrukken 
van die dag.  

En was er nou nog iemand 
op bezoek geweest bij Jan 
Smit, of Nick & Simon? 

Aan het eind van de mid-
dag vertrok de boot terug 
naar Kampen. Hier werd 
nog een lekker buffet opge-
diend. Om 21.00 uur kwam 
de groep moe maar voldaan
weer in Arnhem.

En namens alle deelnemers: 
vrijwilligers, bedankt voor 
de geweldige inzet!



Gezinsvakantie Geitenkamp 2018
Van maandag 6 augustus t/m vrijdag 10 augustus zijn 12 gezinnen van de Geitenkamp 
op gezinsvakantie geweest. De vakantie, georganiseerd door een aantal vrijwilligers uit 
de wijk, Sportbedrijf Arnhem en Stichting Rijnstad ging dit jaar naar recreatiepark het 
Ermerstrand, onder de rook van Emmen (Drenthe).

De ouders en kinderen zijn voor deze vakantie erg druk geweest met het geld inza-
melen. Door verschillende acties (bingo, autowasstraat, pennen verkoop, gips maken) 
hebben zij een mooie bedrag bij elkaar weten te verdienen. 

De sfeer tijdens de vakantie was erg goed. Al in de busjes werd er gelachen, plannen ge-
maakt en gezongen. Ouders en kinderen hebben zich enorm vermaakt met een bezoek 
aan Wildlands, Emmen, Slagharen en de hunebedden. Ook het waterskiën op het park 
was erg leuk. Ouders en kinderen hebben er gezamenlijk een topweek van gemaakt. 

Na vier geweldige dagen was het op vrijdag tijd om terug te gaan naar de Geitenkamp. 
Al toeterend arriveerden de gezinnen met hun vijf busjes terug in de wijk, vol enthou-
siaste verhalen, leuke foto’s en plannen voor de volgende keer!

Jaarlijkse Hoogte 80-loop
Op woensdag 26 september wordt de Hoogte 80-loop gehouden. Deze hardlooopwedstrijd, 
die dit jaar voor de elfde keer plaatsvindt, zal op en rond Hoogte-80 en de Zaslaan, worden 
gehouden. In elke leeftijdscategorie kun je een mooie prijs winnen als je de snelste bent. Ook 
de sportiefste school en peuterspeelzaal winnen een prijs. 

De start van de jongste groep kinderen van 0 tot 3 met ouders) is om 14.00. Zij leggen 200 
meter af. De daaropvolgende groep, 4-6-jarigen begint om 14.30 uur aan een parcours van 
500 meter Om 15.00 zijn de kinderen in de leeftijd van 7 tot 9 jaar aan de beurt en de groep 
van 10 tot 12-jarigen start om 15.45. Voor hen is een afstand van 1400 meter de uitdaging.

Om 19.00 ‘s avonds zijn de volwassen aan de buurt. Zij mogen zich aan een afstand van 5 
kilometer wagen.

Doe je mee?

Schrijf je dan in via het inschrijfformulier (verkrijgbaar bij Playground de Rommelkist) of 
online: sportinarnhem.nl/sportactiviteiten/hoogte-80-loop

Gratis hardloopclinic voor de jeugd
Naast de hardloopwedstrijd zijn er ook veel leuke activiteiten zoals: springkussen, urban 
streethockey, bungeerun en een hardloopclinic waarbij plezier en beter leren bewegen voorop 
staat! De hardloopclinic is gratis en wordt op donderdag 20 september gegeven door twee 
coaches van Loopland Gelderland. Uiteraard op Hoogte 80! 
Alle kinderen uit de wijken Geitenkamp, Arnhemse Allee, Monnikenhuizen en Paasberg 
mogen gratis meedoen aan deze clinic. Opgeven hiervoor is niet nodig, gewoon komen!

Deze clinic is een leuke en nuttige voorbereiding op de Hoogte-80 Loop. De professionele 
atletiekcoaches van Loopland Gelderland geven tips en trucs om beter te bewegen. Dat komt 
goed van pas voor de Hoogte-80 Loop zes dagen later !

Ben jij er bij op donderdag 20 september om 16.00 uur? 
Locatie Hoogte 80, leeftijd 4 t/m 12 jaar. Tot dan!

Circus op de bult op Sprookjesfestival
Circus op de bult treedt 18 oktober op tijdens het sprookjesfestival in Arnhem. De voorstel-
ling ‘Gekke circusfeesten’ is in Theater de Leeuw, Leeuwensteinplein 1, in Arnhem (14.00 
en 16.00). Het wordt een prachtige show met luchtacrobaten, koorddansers, steltlopers, 
jongleurs en clowns. Zij laten allerlei feesten zien, zoals bruiloft, carnaval, geboorte en 
verjaarsfeest. Deze voorstelling was een groot succes tijdens het Hoogte80 festival.
De voorstelling kost 3 euro (gratis voor houders van een Gelrepas). 
Reserveren kan via www.theaterdeleeuw.nl

Circus op de bult is al jaren op de Geitenkamp actief. Ook dit jaar verzorgen zij iedere 
vrijdagmiddag in MFC De Wetering circuslessen voor kinderen van 4 jaar en ouder. (14.45-
15.45 uur 4-8 jaar; 15.45-17.00 uur 8 jaar en ouder). Leer jongleren, kunsten hoog in de 
lucht, stelten lopen, bal lopen en nog veel meer. Ieder jaar wordt een voorstelling gemaakt 
en er wordt regelmatig opgetreden.

Kosten: € 7,50 per les, Met Gelre Pas Gratis (let op voorwaarde GelrePas; 1 cursus binnen 
cultuur per jaar) Geen GelrePas? Mail voor de kortingsmogelijkheden via het Jeugdcul-
tuurfonds.Geef je op via de website: www.circusopdebult.nl.
circusopdebult@gmail.com

Mogelijk gemaakt door Circus op de bult, Stichting Kunst op de Bult, Bewonersoverleg 
Geitenkamp, Kunstbedrijf Arnhem, Gemeente Arnhem, Dullertsstichting, Het Burger en 
Nieuwe Weeshuis, Stichting Sint Nicolai Broederschap

Een wereld vol avontuur bij de scouting
Scouting Aerendheem bestaat al sinds 21 maart 1911. Dit maakt ze een van de oudste 
scoutinggroepen in heel Nederland! Blokhut de Konnamper staat in  de wijk Arnhemse 
Allee, aan de Lindelaan 26. Iedere week draaien Welpen, Scouts, Explorers en de Stam 
opkomsten in deze blokhut. Scouting is meer dan alleen knopen vouwen, tochten lopen, 
hakken en zagen, scouting is iedere week weer iets nieuws! 

Zo’n drie jaar geleden moest de speltak voor kinderen van 4,5 tot 7 jaar, de Bevers,  noodge-
dwongen worden gestopt. Destijds waren er niet langer genoeg kinderen en leiding om deze 
speltak draaiende te houden. 

Omdat de scouting van mening bleef dat een Bever spel-
tak voor de allerjongsten van grote waarde is voor de 
groep, is er de afgelopen tijd gezocht naar een enthou-
siast team dat leiding wil geven aan deze speltak. Met 
succes, want dit scoutingseizoen wordt er weer gestart 
met een Bever speltak.
Samen met vriendjes, vriendinnetjes, Stuiter, Sterre en 
Steven Stroom en alle andere bewoners van het fanta-
siedorp Hotsjietonia beleven de Bevers  bij Scouting Ae-
rendheem iedere week de leukste en spannendste avon-
turen.  Samen doen ze leuke activiteiten in de natuur en 
in het fantasiedorp Hotsjietonia.

Op zaterdag 15 september, van 14.00 tot 16.00 uur,  
zijn alle kinderen van 4,5 tot 7 jaar uitgenodigd kennis te 
komen maken. Kom je ook? 
Laat het even weten via bevers@aerendheem.nl. 

Voor meer informatie www.aerendheem.nl

Open Dag Scouting Aerendheem
Zaterdag 15 september, 14.00-16.00 uur
Lindestraat 26, Arnhem (Arnhemse Allee)



Wekelijkse wijkacti viteiten
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
10.45-11.45 Tai Chi (Budosport) Opstandingskerk, Roosen-
daalseweg 505
13.00-15.00 Vitale Inloop (Vitale Verbindingen) De Beijer.
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
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
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
15.15-16.45 Meidenclub, 7-12 jr. (Rijnstad) MFC De Wete-
ring.  Kosten € 1,00
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.

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: Bram Moorman, Mark Ormel, 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 19 oktober 2018 

(verschijningsdatum 31 oktober 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

Het        van uw wijk!

MFC De Wetering
Bonte Wetering 89
6823 JC Arnhem
(026) 377 20 20

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

Herfstvakantie activiteiten
In de herfstvakantie organiseren Sportbedrijf Arnhem, Kinderwerk Rijnstad en Playground de Rommelkist weer een aantal leuke activiteiten. 
Inschrieven hiervoor is mogelijk vanaf 19 september. Het inschrijff ormulier is verkrijgbaar bij Playground de Rommelkist en MFC De Wetering.

Sprookjesfestival
Waar verzamelen    Playground de Rommelkist
Wanneer    Maandag 15 oktober
Tijd         volgt nog
Leeftijd     4 t/m 7 jaar
Entree     € 3,-

Opgeven hiervoor is verplicht. Dit kan op Playground de 
Rommelkist t/m vrijdag 12 oktober.
Vol = vol
Verdere informatie volgt bij opgave.

Glow in the dark lasergamen
Waar  MFC de Wetering
Wanneer Woensdag 17 oktober
Tijd  volgt nog
Leeftijd  4 t/m 12 jaar 
Entree  € 1,50

Opgeven hiervoor is verplicht. Dit kan op Playground de 
Rommelkist t/m maandag 15 oktober.
Vol = vol.
Verdere informatie volgt bij opgave.

Bronbeek museum 
Waar verzamelen  Playground de Rommelkist  
Wanneer  Vrijdag 19 oktober
Tijd               volgt nog  
Leeftijd               8 t/m 12 jaar 
Entree               € 1,50

Opgeven hiervoor is verplicht. Dit kan op Playground de 
Rommelkist t/m woensdag 17 oktober.
Vol= vol. 
Verdere informatie volgt bij opgave.



FIETSSUCCES
Rijwielhandel

dinsdag t/m vrijdag 13.00 - 18.00 uur
zaterdag 9.00 - 17.00 uur

Openingstijden:

Schuttersbergweg 22A, 6823 KJ Arnhem
T. 026 - 4433415   M. 06 - 25470824

Adverteren in de wijkkrant?

Mail Naar

advertenties@geitenkampnet.nl

of bel

06-24734823

Iedereen die interesse heeft om mee te doen of te helpen, als 
speler, muzikant of vrijwilliger, een locatie ter beschikking 
wil stellen of gewoon meer wil weten over het herfsttheater, 
is van harte uitgenodigd om zich aan te melden.
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!

‘Hondenpoep vervelend, ja, maar wat dacht u van kattenpoep?’
‘Elke keer als ik de nieuwe wijkkrant ontvang dan zie ik weer  hetzelfde plaatje over hondenpoep. Maar de kat kan er 
ook wat van!  Als ik in mijn tuin werk, ben ik verplicht om met handschoenen aan te werken, vanwege de kattenpoep!’

Dit bericht werd afgelopen zomer door een wijkbewoner naar de wijkkrant gestuurd. De 
schrijver heeft wel een punt: het is immers strontvervelend als je in je tuin met de uitwerpe-
len van andermans huisdier wordt geconfronteerd. Daar valt weinig aan te doen, zult u als 
kattenbezitter misschien denken. Maar is dat ook zo? 
Wij vroegen het aan John, van John’s Dierenwereld.

‘Natuurlijk is hier een oplossing voor’, begint John ‘er is een uitstekend product, genaamd 
Cat & Dog Repellent, dat ervoor zorgt dat katten uit de tuin wegblijven. Het is niet giftig én 
biologisch afbreekbaar, dus je kunt het zonder bezwaar in de tuin bij de bloemen en planten 
stoppen. Het goedje verspreidt een geur waar katten een hekel aan hebben. Met dit middel 
in je tuin blijven de katten vrijwel zeker weg’, aldus John.

Dus, kattenbezitters, klagen uw buren wel eens over uw kat in hun tuin? Neem dan je ver-
antwoordelijkheid als eigenaar en loop even naar John’s Dierenwereld. Voor een klein be-
drag heb je zo’n flesje. Overleg vervolgens even met je buren om het bij hen in de tuin te 
doen. Een kleine moeite, maar een groot plezier voor beiden. En het maakt het wonen in de 
wijk weer een stukje prettiger!

oriëntatiecursus piano (voor jongeren)

• Duur: 8 weken/lessen
• Les: 60 min.
• Dag/tijd: Zaterdag (11:00 - 12:00)
• Locatie: Rozet Arnhem
• Leeftijd: vanaf 14 tot 21 jaar*
• Min. 4, max 6 deelnemers/les
• Prijs: €120 (excl. btw)**

Geïnteresseerd? Vraag naar het inschrijfformulier en schrijf je direct in of download het inschrijfformulier van mijn 
website www.chrisveldkamp.nl
* Bij het samenstellen van de groepen wordt (zoveel mogelijk) rekening gehouden met de leeftijd van de cursist.
** Onderwijs aan leerlingen onder de 21 jaar is vrijgesteld van BTW.

Chris Veldkamp Pianist & Pianodocent
www.chrisveldkamp.nl

♪ Pianospelen is leuk
♪ Samen pianospelen is nog leuker
♪ Samen goed pianospelen is het aller leukste

Chris Veldkamp Pianist en Pianodocent
www.chrisveldkamp.nl

Geitenkamp Samen Sterk
Hoe staat het eigenlijk met Geitenkamp Samen Sterk?

Het antwoord op deze vraag is simpel: Geitenkamp Samen 
Sterk bestaat nog steeds, maar heeft op dit moment een mi-
nimale bezetting. Er wordt achter de schermen druk gezocht 
om weer een team bij elkaar te krijgen. Tot die tijd kan het 
zijn dat er niet voor iedere hulpvraag direct een oplossing is.

Wel is al besloten om de opzet iets te veranderen. Er worden 
geen grote klussen meer aangepakt. Het accent komt te lig-
gen op kleine hulpvragen, zoals bv een schapje aan de muur 
maken of een lamp bevestigen. Hulpvragen die maximaal 
een uurtje werktijd vragen. Dit ook om te voorkomen dat 
vrijwilligers overbelast raken. 

Zodra het nieuwe team bij elkaar is, lees je daar meer over 
in deze wijkkrant.

Eten met Petra & Margreet 
Nou, nou, dat was me het zomertje wel, zeg! Maar 
liefst 38 graden … De twee meiden van middelbare 
leeftijd hebben wat lopen puffen en in de keuken 
was het nog warmer dan buiten. En alcohol met 
deze temperaturen valt ook niet goed, dus de pro-
seccootjes werden niet genuttigd. Gemakkelijk 
maar gezond eten was dan ook het devies als het 
om koken ging. Wat goed beviel was de zelfge-
maakte wortelsoep.

Ingrediënten voor vier borden soep
• 1 pond wortelen
• 1 ui
• 2 tomaten
• 3 teentjes knoflook
• 30 gram verse gember (zo’n wortel)
• 2 dl kokosmelk (= 200 ml)
• 5 dl water  (= 500 ml)
• 1 groentebouillonblokje
• 1 Spaanse peper of sambal
• 2 theelepels komijnpoeder
• 1 theelepels korianderpoeder
• olie

Snipper de ui, hak de teentjes knoflook fijn en fruit die 
samen aan in een grote pan met een scheutje olie.
Snij de wortelen in plakken van ongeveer 1 cm en voeg 
deze toe aan de pan.
Doe het komijn- en korianderpoeder erbij en voeg wat 
Spaanse peper of sambal naar smaak toe.
Maak de gember schoon, snij het in heel kleine stuk-
jes en voeg deze met de tomaten toe aan het wortel-ui 
mengsel.
Voeg als laatste het water samen met de kokosmelk en 
het bouillonblokje toe en laat de soep ongeveer 30 min 
koken (kun je mooi even uit de keuken weg). 
Pureer daarna het geheel met een staafmixer.

Smaakvol!

Alcoholverbod in deel van Geitenkamp
Om de ervaren overlast van een groep alcoholgebruikende inwoners in te dammen heeft het college van burgemeester 
en wethouders het gebied rond het Marktplein in de Arnhemse wijk Geitenkamp aangewezen als alcoholverbodsgebied. 
Dat komt erop neer dat op straat geen alcohol genuttigd mag worden. 
 
Aanleiding om het alcohol-
verbod in te stellen zijn de 
voortdurende signalen van 
overlast die zowel bij de 
politie als het team leef-
omgeving van de gemeente 
Arnhem binnenkomen. Her-
haaldelijke pogingen om de 
overlast, die zich uit in het 
naroepen van passanten, 
geschreeuw, bedreigingen 
en rommel op straat, in te 
dammen hebben niet tot 
het gewenste resultaat ge-
leid. Tot nu toe is handha-
vend optreden alleen mo-
gelijk als er sprake is van 
openbare dronkenschap. 
Met het invoeren van een 
alcoholverbodsgebied wordt 
optreden tegen de overlast 
eenvoudiger. 

Het exacte gebied waarvoor 
het alcoholverbod geldt 
staat op de kaart hiernaast.


