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Een ontdekkingstocht door Arnhem met ‘In search of Kyle’
In september verscheen ‘In search of Kyle’, de Engelstalige debuutroman van de op de Geitenkamp wonende schrijfster Miranda van Gaalen. Het boek is een coproductie tussen 
Australië en Nederland. Bijzonder is dat er een exemplaar van dit boek is opgenomen in de collectie van de Nationale Bibliotheek van Nederland in Den Haag, Erfgoedcentrum 
Rozet in Arnhem als ook in de National Library of Australia in Canberra. Geen geringe prestatie van de schrijfster, die zelf de productie en uitgave van haar boek in handen nam.

Eén week, negen kaarten, 
acht windrichtingen en ne-
gen locaties. Sky Beaumont, 
de hoofdpersoon uit het 
boek, verhuist van Austra-
lië naar Arnhem om Kyle 
te vinden, de afzender van 
cryptische ansichtkaar-
ten die aan haar artistieke 
grootmoeder zijn gestuurd. 
Ze komt aan in het Arnhem 
van 1989, een tijd waarin 
anarchisme en kapitalisme 
met elkaar botsten. Sky 
bouwt haar leven op volgens 
de principes van Feng Shui, 
terwijl ze worstelt met lief-
desverdriet. Dan krijgt ze 
toegang tot een mysterieus 
ondergronds labyrint.

Kunnen haar nieuwe vrien-
den, de punker Izzy Elliot en 
economiestudente Daphne
Hartman, haar huisgenoot, 
haar helpen met haar zoek-
tocht? Wat betekenen de 
negen ansichtkaarten? Als 
Sky zich meer verdiept in 
Arnhem, ervaart ze de in-
vloed van de ondergrondse 
kamers. Hoe gaat ze om met 
deze realiteit, die zo ver-
schilt van wat ze verwacht? 
En bovenal, waar is Kyle?

Dit is in het kort waar ‘In 
search of Kyle’, de roman 
van Miranda van Gaalen, 
over gaat. Herkenbaar, ma-
gisch en actueel. Miranda 
is geboren in Rhenen, op-
gegroeid in Nieuwegein en 
woont al weer acht jaar op 
de Geitenkamp. Als kind 
leerde ze Arnhem kennen 
via de boeken van Pim Pan-
doer, een jeugdboekenreeks 
van Carel Beke (1913-2007), 
die zich grotendeels in deze 
stad afspeelt. Toen Miranda 
ging studeren, was de keuze 
om dit hier te gaan doen dan 
ook snel gemaakt. In 1989 
verhuisde ze naar de Gelder-
se hoofdstad voor haar ver-
volgopleiding aan de HEAO. 

Samen met drie studievrien-
den schreef ze Het Arnhems 
Kroegenboek. Ze herinnert 
zich nog dat ze bij de cafés 
in de wijk met open armen 
werden ontvangen.

Ondanks haar liefde voor 
Arnhem emigreerde ze in 
2000 naar Australië, waar 
ze leerde beeldhouwen en 
in aanraking kwam met 
Feng Shui, een eeuwenou-

de Chinese leer. Met Feng 
Shui (Wind Water) worden 
de aardse energiestromen 
in een gebouw in kaart ge-
bracht. Door het verplaatsen 
of herschikken van meubels 
wordt ervoor gezorgd dat 
bewoners (of werknemers) 
optimaal gebruik maken 
van de gunstige energieën. 
Op deze manier wordt er 
harmonie in huis gecreëerd 
en ga je je meer in balans 
voelen.

Na zeven jaar als immigrant 
in Australië te hebben ge-
woond en gewerkt, keerde 
Miranda terug naar Neder-
land. Ze begon haar eigen 
zaak, Philamonk, een Feng 
Shui adviesbureau. Sinds 
2010 woont ze op de Gei-
tenkamp, een wijk waar ze 
met plezier woont omdat 
het dicht bij de uitvalswegen 
ligt en er leuke winkels in de 
buurt zijn. 

Miranda was actief be-
trokken bij het voormalige 
ondernemershuis Gilden-
huis60 dat op het Schutters-
bergplein was gevestigd. Bij 
haar voordeur prijkt nog al-
tijd het Geitenkamp Gilden-
wijk schildje.

Schrijven bleef echter een 
essentieel onderdeel van 
Miranda’s leven. In 2012 
verschenen er een aantal 
korte verhalen van haar 
hand, waarmee ze meteen in 
de prijzen viel. En twee jaar 
later, in 2014, had ze bijna de 
hoofdprijs in een nationale 
schrijfwedstrijd - een week 
met schrijver Abdelkader 
Benali in Marokko - gewon-
nen. 

Het is eigenlijk verwonder-
lijk dat het nog tot september 
van dit jaar heeft geduurd 
voordat haar eerste roman 
het levenslicht zag.

Dat het centrum van Arn-
hem een centrale rol in haar 
roman zou spelen bleek pas 
tijdens het schrijven waarbij 
haar handen het toetsenbord 
overnamen en er zich een 
magisch realistisch verhaal 
ontwikkelde. De Eusebius-
kerk, de stadspoorten, de 
historische kelders, maar 
ook Hoogte 80 komen in het 
boek voor. Als je het boek 
leest ga je op reis in je ei-
gen stad en leer je Arnhem 
op een andere manier (her)
kennen, gezien door de ogen 
van een 19-jarige buiten-
staander. Terug in de tijd en 
tegelijkertijd vooruit in de 
tijd.

‘In search of Kyle’ is ge-
schreven door een Neder-
landse, geredigeerd door 
Australiërs en met omslag-
ontwerp en typografi e ver-
zorgd door de Arnhemmers 
Anne Luchies en Oliver 
Theisen. Een boek met een 
internationaal tintje dus! 
Het voorwoord is geschre-
ven door de in Gelderland 
wonende misdaadauteur 
Jac. Toes. Het boek wordt 
uitgegeven door Philamonk 
en is gesponsord door regi-
onale bedrijven die met een 
naamsvermelding voorin 
het boek zijn vereeuwigd. 

‘In search of Kyle’ is te koop 
voor €19,89 bij John’s Die-
renwereld en bij de boek-
handelaren in het centrum, 
Oosterbeek, Velp en Wes-
tervoort. Je kunt het ook 
online bestellen, zowel als 
pocketboek en als E-book.

Kunstcafé 55+
Wil je Miranda van Gaalen 
ontmoeten en meer te weten 
komen over het schrijfpro-
ces en de totstandkoming 
van het boek? Kunstcafe 
55+ maakt dat mogelijk: op 
donderdag 13 december 
om 11:00 uur geeft Miranda 
hierover een lezing in Kof-
fi eKaffee De Beijer. Je kunt 
dan ook een exemplaar aan-
schaffen en laten signeren 
voor slechts €17,50.

Op zoek naar Kyle
Ga ook op zoek naar Kyle en 
vind een gratis exemplaar! 
Voor de speurders onder ons 
heeft Miranda in één van 
de openbare boekenkastjes 
in de wijk (minibiebs) een 
exemplaar verstopt van het 
boek. Gevonden? Laat het 
ons weten en stuur een foto 
van jezelf met het boek naar 
redactie@geitenkampnet.nl 
Veel plezier met het zoeken 
naar, en het lezen van ‘In 
search of Kyle’!

Praktijk voor Yoga, Therapie en Zorg 
Saksen Weimar Kazerne

Lu Jong, Tibetaanse Yoga

Een toegankelijke yogavorm die voor iedereen uitvoerbaar is.
Kleine groepjes (minimaal 3, maximaal 6 deelnemers).

Iedere dinsdagavond om 20.00 uur.
Bij voldoende aanmeldingen ook 

maandags 20.00 en woensdags om 10.00 uur.

Informatie en aanmelding:
www.christiengroenen.nl 

06-25233114

 Yoga op de Saks
Lu Jong, Tibetaanse Healing Yoga

Kleine groepjes, min 3, max 6 deelnemers
nog enkele plaatsen vrij op:

dinsdagavond 19.00:  Lu Jong 1 (voor iedereen)
                          20.30: Lu Jong 2 (voor gevorderden)
woensdagmorgen 10.00: Lu Jong 1 (voor iedereen)

Informatie en aanmelding:

www.christiengroenen.nl                    christiengroenen@gmail.com

06-25233114

 Yoga op de Saks
Lu Jong, Tibetaanse Healing Yoga

Nog énkele plaatsen vrij!!

Kleine groepjes, min 3, max 5 deelnemers
Dinsdagavond 18.30-19.45 en 20.15-21.30 uur



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

Donderdag 1 november
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 2 november
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 3 november
17.30-20.30 uur: Samen Eten MFC De Wetering.
Omdat samen eten en elkaar ontmoeten gezellig is.Kosten 
€2,50. Tel.: 06-11091183  ;  info@sameneten.net

Zondag 4 november
13.30 uur: Jokeren (Café ‘t Klinkertje) Geitenkamp 25a.
Kom gezellig kaarten en leer elkaar kennen. Prijs  € 3,00
Meer info: 026-4462530

Dinsdag 6 november
12.00 uur: Twaalfuurtje (Aktiveringsteam) MFC De Wete-
ring. Een lekker tussendoortje voor slechts €2,00. Dit keer 
wordt er een boerenomelet geserveerd.

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.

Zaterdag 10 november
13.00-16.00 uur: Repair Café (De Beijer). W. Beijerstraat 13 
Laat uw spulletjes of kleding repareren!

Zondag 11 november
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 15 november
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 16 november
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.

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 15 november via 026-3772020 of aan de   ba-
lie van MFC De Wetering.
Meld eventuele allergieën of andere zaken vooraf, dan 
wordt daar rekening mee gehouden.

Zaterdag 17 november
10.00-15.00 uur: Grote Bazaar (Opstandingskerk) Roosen-
daalseweg 505. Jaarlijkse bazaar, met curiosa, boeken, 
speelgoed, sieraden en kleding. 
Er is een hoek waar je een kopje koffie, thee of soep  kunt 
kopen en er is een leuke verloting.

Vrijdag 23 november
19.30-21.30 uur: Theater in de wijk (Herfsttheater Geit En 
Bult ism Verhalen bij de Buren). Startpunt MFC De Wetering. 
2 route’s, 10 voorstellingen. De wijk wordt een podium.
Prijs per route €8,00, met Gelrepas € 3,00

Zaterdag 24 november
13.00-17.00 uur: Sinterklaasintocht (Marktplein). Traditi-
onele intocht van Sinterklaas door de wijk. Vertrek vanaf 
het marktplein.

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

19.30-21.30 uur: Theater in de wijk (Herfsttheater Geit En 
Bult ism Verhalen bij de Buren). Startpunt MFC De Wetering. 
2 route’s, 10 voorstellingen. De wijk wordt een podium.
Prijs per route €8,00, met Gelrepas € 3,00

Zondag 25 november
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

Zondag 25 november
13.30 uur: Jokeren (Café ‘t Klinkertje) Geitenkamp 25a.
Kom gezellig kaarten en leer elkaar kennen. Prijs  € 3,00
Meer info: 026-4462530

14.30-16.30 uur: Theater in de wijk (Herfsttheater Geit En 
Bult ism Verhalen bij de Buren). 2 route’s, 10 voorstellingen. 
De wijk wordt een podium.
Prijs per route €8,00, met Gelrepas € 3,00

Dinsdag 27 november
20.00-22.00 uur: Bewonersoverleg (Wijk) MFC De Wete-
ring. Zaal open 20.30. Praat mee over jouw wijk!

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

Zaterdag 1 december
14.00-17.00 uur: Sinterklaasverkoop (Juuls Atelier). De 
Vlindertuin, Sperwerstraat 97. Verkoop van de creatieve 
werken die in Juuls Atelier zijn geproduceerd, in de voorma-
lige bassischool. Inclusief een hapje en een drankje!

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

Dinsdag 4 december
12.00 uur: Twaalfuurtje (Aktiveringsteam) MFC De Wete-
ring. Een lekker tussendoortje voor slechts €2,00. 

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.

Meld uw activiteit vóór 30 november!!
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!

16

Onze KampioensRookworst
is weer van goud!

Daarom:
2e worst voor de halve prijs

‘Bewoners’ van de Vlindertuin stellen zich voor: Vlinder zoekt Geit
Sinds medio 2017 zijn de kinderen vanuit schoolgebouw De Vlindertuin verhuisd naar de Witte Vlinder op de Kloosterstraat. Sinds deze verhuizing heeft Stichting SLAK, die 
werkruimtes verhuurt aan creatieve ondernemers en kunstenaars, het pand in beheer gekregen van de gemeente. De gemeente heeft SLAK gevraagd te zoeken naar huurders 
die, naast hun ‘kunstzinnige’ werk, tevens een actieve rol naar de bewoners in de wijk willen en kunnen gaan spelen. Op deze manier wordt het pand voor de wijk behouden en 
kan het iets voor de Geitenkamp betekenen. Daarom vinden de huurders van de Vlindertuin, dat het tijd wordt iets te vertellen over wat er in het pand gebeurt! 

Onder de noemer ‘Vlinder 
zoekt Geit’  zullen zij kort 
omschrijven wie er actief 
zijn in de Vlindertuin. Later 
zullen ze daar dieper op in-
gaan. Zij hopen in ieder ge-
val dat ze jullie nieuwsgierig 
kunnen maken met Vlinder 
zoekt Geit. En wie weet tot 
ziens in de Vlindertuin. Jul-
lie zijn van harte welkom.!

Sinds eind november 2017 is 
Juul Hogeling aan het werk 
als kunstenaar en zzp-er 
met Juuls Atelier. Als zorg-
aanbieder van de gemeente 
Arnhem in het kader van 
activerend werk kunnen bij-
zondere mensen met talent 
aan de slag met tekenen, 
schilderen, ontwerpen en/
of andere technieken. (Info: 
www.juulsatelier.nl).

Nog een aanbieder van ac-
tiverend werk is Stichting 
RecaP. Stichting RecaP is 
een sociaal maatschappe-
lijke onderneming waar je 

met hout en machines kunt 
(leren) werken. Stichting 
RecaP maakt van gebruikt 
hout nieuwe tafels en ander 
klein meubilair. Zij zoeken 
daarom ook continu naar 
hout. Ook RecaP heeft een 
website waar meer info op 
te vinden is:
www.stichtingrecap.nl .

Ron Steemers, fotograaf, 
heeft er sinds kort zijn stu-
dio. Deze studio stelt hij 
beschikbaar aan collega’s 
zonder studio, maar ook aan 
de hobby-fotografen uit de 
buurt. In de  nabije toekomst 
zullen hier ook workshops 
etc. worden gegeven. 

Liesbeth Crooijmans, pro-
fessioneel beeldhouwer, 
geeft cursussen en work-
shops in beeldhouwen in 
steen en boetseren in was en 
klei. Ook Liesbeth’s atelier 
en kennis zijn binnenkort 
beschikbaar  voor wijkbe-
woners.

Verder huurt meubelmaker  
Dirk Jan Riphagen in het 
pand. Dirk Jan is al enige 
tijd bezig rondom de Vlin-
dertuin met zijn project De 
BuurtMoestuin waar meer-
dere Geitenkamers met veel 
plezier op de vrijdagochtend 
elkaar ontmoeten en bezig 
zijn. 

Als laatste verwelkomen we 
Cindy Vermeulen. Cindy 
huurt een atelierwoning in 
het pand en fungeert intern 
als beheerder. 

Expositie
In de Vlindertuin zullen ook 
regelmatig activiteiten ge-
organiseerd worden. En de 
eerste staat al gepland: Op 1 
december vindt er een expo-
sitie plaats van het kunstzin-
nige werk dat in Juuls Ate-
lier door de deelnemers van 
Juuls Atelier (Juul, Nurçan, 
Cigdem, Egon, Mark, Patri-
cia, Lindsay, Annelies, Da-
nya, Simone en Willy) is ge-

creëerd. Van 14.00 tot 17.00 
uur staan de deelnemende 
kunstenaars klaar om u te 
laten zien wat zij gemaakt 
hebben. Tevens nemen zij u 
mee in hun beleving en lich-
ten het persoonlijke proces 
toe dat zij doormaken bin-
nen de dagbesteding.

Tijdens de expo kunt u ge-
nieten van een hapje en een 
drankje. Een deel van het 
werk is voor een zacht prijs-
je te koop. 

Wilt u een kijkje nemen 
in het gebouw waar u wel-
licht nog les heeft gehad. 

Of zit  u op het laatste mo-
ment nog verlegen om een 
Sinterklaascadeau, kom dan 
op 1 december, van 14.00 
tot 17.00 uur langs bij Juuls 
Atelier in De Vlindertuin, 
Sperwerstraat 97.

 U bent van harte welkom!

Marinus van der Ende, hulpverlener in moelijke tijden
Op 17 oktober jl. overleed Marinus van der Ende op 98-jarige leeftijd. Hoewel hij zelf geen Geitenkamper is, is zijn naam toch onlosmakelijk verbonden met deze wijk. 

Marinus van der Ende werd 
op 23 april 1920 geboren in 
Elden, als middelste in een 
gezin van 11 kinderen. Hier 
heeft hij zijn hele leven ge-
woond, met uitzondering 
van het laatste half jaar van 
de Tweede Wereldoorlog.  
Toen bracht hij als evacué 
een half jaar door op de 
Geitenkamp.

Na de oorlog pakte Marinus 
zijn leven in Elden weer op.  
Hij ging in het transportbe-
drijf van zijn vader werken 
en nam deze uiteindelijk 
over. Hij trouwde en kreeg 
3 kinderen. Hij had het wei-
nig over de oorlog. 

Pas op latere leeftijd bleek 
de impact die de oorlog 
heeft gehad op de jeugdige 
Marinus. Hij begon meer en 
meer te vertellen wat hij had 
gezien en meegemaakt in de 
maanden  dat hij op de Gei-
tenkamp had gewoond.

‘De Geitenkamp was een 
wijk waar veel mensen 
woonden: evacués, overal 
vandaan, maar ook veel 
Geitenkampers, want die 
waren koppig en bleven er 
wonen.’, liet Marinus opte-
kenen in het boek Bultbe-
woners. ‘Het was erg ge-
vaarlijk op de Geitenkamp; 
bijna niemand durfde naar 
buiten, want er was regel-
matig granaatvuur. Vooral 
vanuit de Betuwe werd 
vaak geschoten, en door 
de ligging, tegen een hel-
ling, was het altijd raak. 
Mijn broer, die even in het 
deurgat een luchtje wilde 
scheppen, werd door een 
granaatscherf getroffen in 
zijn arm.’

Omdat Marinus bij de lucht-
beschermingsdienst zat, 
had hij toestemming om 
dag en nacht op straat te zijn 
om branden te blussen en 
slachtoffers hulp te bieden.

‘Er was een noodhospitaal 
opgericht in het parochie-
huis van de St. Jozefkerk, 
aan de Rosendaalseweg. 
Veel gewonden moesten van 
hoog op de Geitenkamp op 
een brancard hiernaartoe 
gebracht worden, onder 
constant granaatvuur. Ik 
had in Elden al veel meege-
maakt en durfde daardoor 
buiten te lopen met alleen 
een helm als bescherming. 
Sommige gewonden heb ik 
kunnen helpen, maar ik heb 
ze ook voor mijn ogen zien 
wegvallen, zoiets verschrik-
kelijks. Achteraf ben ik blij 
en dankbaar dat ik iets heb 
kunnen doen’.

De dankbaarheid was we-
derzijds: ‘Soms, jaren later, 
hoorde ik dat de mensen die 
ik geholpen had nog leefden, 
of maakte ik kennis met fa-
milieleden van slachtoffers. 
Dat voelde als een beloning 
voor wat ik gedaan had.’

Maar hier hield het niet op 
voor Marinus: sinds begin 
deze eeuw begon hij zich in 
te zetten voor een herden-
kingsmonument in de wijk 
ter nagedachtenis van de 
onschuldige slachtoffers die 
op de Geitenkamp vielen na 
de luchtaanval op de Gei-
tenkamp op 13 april 1945.

Die erkenning kwam er in 
2011, toen het monument 
Kring der Herinnering in 
het park Larikshof geplaatst 
werd. De Stichting Herden-
king Geitenkamp organi-
seert daar nu jaarlijks een 
herdenkingsbijeenkomst. 

Marinus van der Ende kreeg 
in 2015 nog een lintje van 
koning Willem-Alexander, 
voor alles wat hij gedaan en 
betekend heeft. 

Met zijn overlijden is een 
bescheiden, maar zeer 
groots man heengegaan.

Marinus van der Ende
23-4-1920 - 17-10-2018



Kort nieuws

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

Ontwerpwedstrijd
Weet u het nog? Eind juni is er een wijkmarkt georganiseerd 
aan het einde van de Fokke Noordhoffstraat. Hier is een ont-
werpwedstrijd voor waterbestendige tuinen aangekondigd 
en werd u uitgedaagd een ontwerp te maken dat in uw voor-
tuin gerealiseerd kan worden. Het is nog steeds mogelijk uw 
ontwerp in te dienen. Dit kan tot vrijdag 9 november a.s. bij 
het gemeentepunt aan de Schuttersbergweg nr 27. 

Het was aanvankelijk de be-
doeling om dit najaar nog 
een wijkmarkt te organise-
ren waarin de ontwerpen 
besproken kunnen worden, 
maar in plaats van deze 
grote markt is er nu gekozen 
voor een gerichte aanpak per 
straat. 

Wat deze aanpak gaat wor-
den, wordt in een later sta-
dium bekendgemaakt.

Grote Bazaar met heel veel boeken
In de Opstandingskerk aan de Rosendaalseweg 505 wordt 
op zaterdag 17 november zoals ieder jaar een grote bazaar 
gehouden. Van 10.00 tot 15.00 uur zal de kerk gevuld zijn 
met kraampjes waar veel boeken te vinden zullen zijn. Maar 
er is natuurlijk ook meer: curiosa, sieraden, speelgoed en 
kleding zijn voor een zacht prijsje aan te schaffen. Aan het 
eind van de middag is er een verloting. En honger en dorst 
hoef je ook niet te hebben: er is een hoek waar je een kopje 
koffie, thee of soep kan kopen. 

De Blauwe Tomaat verkoopt vers voedsel aan alle Arnhemmers. Voedsel dat er net iets anders uit ziet, en daarom niet 
in de schappen van de reguliere supermarkten terechtkomt Het motto van De Blauwe Tomaat luidt dan ook: hoe lelijker, 
hoe lekkerder. Sinds kort rijdt de SRV-wagen van de Blauwe Tomaat ook de bult op: iedere woensdag van 14.00 uur 
tot 16.30 uur zijn ze te vinden bij MFC De Wetering. Overigens is bovenstaande foto genomen op Hoogte 80, waar de 
medewerkers van de Blauwe Tomaat appels uit hebben gedeeld aan de kinderen die meeliepen met de Hoogte 80-loop.

De Blauwe Tomaat strijkt neer op de bult

Foto: Atelier BenA

‘Daadkracht’ verhuisd naar de Beijer
De groep (voornamelijk) 
senioren, die wekelijks on-
der de naam Daadkracht 
in Monnikenhuizen bijeen-
kwam in het Bosniak Cen-
trum te Monnikenhuizen is 
verhuisd. De ouderen waren 
op zoek gegaan naar een 
nieuwe locatie en vonden 
deze in De Beijer. Daar ko-
men zen nu elke woensdag 
van 10.00 tot 12.30 uur sa-
men om koffie te drinken en 
activiteiten te bedenken. En 
omdat er nu meer ruimte is, 
kunnen nu ook ouderen uit 
de Geitenkamp aansluiten.
Komt u ook? De koffie staat 
klaar!

Je bent niet alleen...

Veel mensen in de terminale levensfase hebben de wens om 
thuis te sterven, in de vertrouwde omgeving. Dit kan worden 
gerealiseerd met behulp van professionele zorg en met de 
steun van de mensen om hen heen. Soms is dat niet voldoen-
de. Dan kan er een beroep gedaan worden op de vrijwilli-
gers van Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Arnhem 
(VPTZ). Zij nemen zorg uit handen van de mantelzorgers en 
bieden waar nodig een luisterend oor.

Thuis, in de laatste levensfase, dat is de missie van VPTZ 
Arnhem. Een missie met twee betekenissen. VPTZ zorgt er 
- samen met anderen - voor dat ernstig zieke mensen thuis 
kunnen sterven en is vertrouwd met het stervensproces.

De (opgeleide) medewerkers van VPTZ Arnhem verlenen 
verschillende soorten hulp, passend bij de wensen van be-
trokkenen. Zij geven steun door simpelweg aanwezig te zijn, 
geven aanvullende persoonlijke zorg, signaleren eventele 
knelpunten en ondersteunen de mantelzorger(s). 

Wilt u weten of de ondersteuning zoals VPTZ Arnhem die 
aanbiedt ook bij u past, of heeft u interesse om vrijwilliger te 
worden, kijk dan op www.vptzarnhem.nl . 
Ook kunt u rechtstreeks telefonisch contact opnemen met 
één van de coördinatoren. 
Zij zijn dagelijks telefonisch bereikbaar van 
10.00 tot 18.00 uur op 06-5100 9572

Laag zelfbeeld? Wordt blij!
Uw zelfbeeld bepaalt in grote mate uw doen en laten. Bij een 
positief zelfbeeld voelt u zich krachtig en vol zelfvertrou-
wen, bij een negatief zelfbeeld voelt u zich onzeker en kunt 
u terughoudender zijn in sociale situaties. Een realistisch 
zelfbeeld maakt dat u beter tot uw recht komt. 

Voor volwassenen met een laag zelfbeeld wordt vanaf dins-
dag 30 oktober in de Beijer de training Blij met mij gege-
ven. In 6 wekelijkse bijeenkomsten wordt onder leiding van 
Janite Brands (Vitale Verbindingen) en Renate Rosenbrand 
(Indigo) gewerkt aan het verkrijgen van een evenwichtig en 
positief zelfbeeld. 

Mededeling van de redactie: Vlak voor het ter perse gaan 
van dit nummer bereikte ons het bericht dat de training vol 
is. Maar u kunt nog steeds aangeven dat u interesse hebt. 
Bij voldoende belangstelling wordt de training namelijk 
nogmaals aangeboden. Dus:

Wilt u werken aan een beter zelfbeeld? Stuur dan een mail 
naar info@indigogelderland.nl, of laat het weten tijdens de 
inloop van Vitale Verbindingen op maandag in de Beijer, 
van 13.30 tot 15.30 uur.
Deelname aan de training is gratis.

Repair Café 
Op zaterdag 10 november wordt er in de Beijer een Repair 
Café gehouden. Van 13.00 tot 16.00 uur kunt u terecht om 
spulletjes met een licht defect te laten repareren. Ook kleine 
herstelwerkzaamheden aan kleding is mogelijk. Mochten er 
grotere reparaties nodig zijn dan verwacht, dan krijgt u ad-
vies over waar dat het beste te doen.

Griezeltocht door de wijk

Wie op 27 oktober tussen 18.00 en 22.00 uur door de wijk 
liep, zou kunnen denken dat hij in een horror movie was 
beland: overal liepen heksen, geesten, zombies, vampiers en 
weerwolven en er klonk regelmatig angstig gegil van jonge 
kinderen door de straten. 
Gelukkig was het allemaal minder eng dan het leek. 
De creeps die door de wijk liepen, waren een onderdeel van 
de Halloween-optocht die vanuit de Sperwer was georga-
niseerd. Playground de Rommelkist, zorgboerderij Tokhok, 
De Vlindertuin en de Sperwer waren omgebouwd tot spook-
huizen. Ook kinderwerk Rijnstad, De Blauwe Tomaat en de 
Schatgravers droegen hun steentje bij om de kinderen een 
onrustige nacht te bezorgen. De kinderen hebben geluk-
kig niet alleen gegriezeld: bij verschillende Trick-Or-Treat 
huizen kregen ze lekkere dingen mee om van de schrik te 
bekomen. En na afloop konden er lekkere broodjes geroos-
terd worden bij de Sperwer. Met ruim 300 betrokken wijk-
genoten (deelnemers en vrijwilligers) mag Halloween 2018 
extreem geslaagd genoemd worden!



Patricia Twente is in Hengelo (ov) geboren. 
Vanuit Twente kwam Twente op meerdere 
plekken te wonen in de Achterhoek. Als 
17-jarige streek ze neer in Arnhem. In de 
23 jaar dat ze in Arnhem woont, is ze om-
hoog verhuisd van het Spijkerkwartier naar 
St. Marten, daarna naar Klarendal en nu al-
weer 8 jaar in de Wielewaalstraat. 

Patricia is dit jaar voor de 5de keer pu-
blieksbegeleider, eerst bij KampenGeit en 
nu ook bij GEITenBULT. Als publieksbe-
geleider vindt zij het leuk om mensen uit- 
maar vooral van buiten- de wijk mee te ne-
men door de wijk. Ieder jaar treft ze weer 
trouwe bezoekers. ‘Je neemt mensen mee 
naar verschillende locaties maar je hebt 
ook de taak om bijv. het teken te geven 
van ssst stilte mensen we gaan beginnen. 
Licht uit, spot aan!’

Patricia is graag op Hoogte 80 en doet haar 
boodschappen bij de Jumbo. En voor een 
kopje koffie gaat ze naar koffiesalon Scala.

Annet is geboren en getogen in de stad 
Groningen. Sinds haar 30e woont ze in 
Arnhem. Na zo’n 20 jaar in het Sonsbeek-
kwartier gewoond te hebben, woont ze nu 
al weer 12 jaar aan de Pastoor van de Lool-
aan in Monnikenhuizen.

In 2013 was ze vrijwilliger bij de eerste edi-
tie van Kamp & Geit. Samen met een aan-
tal andere vrijwilligers besloot ze op zoek 
te gaan naar een leuke ontmoetingsplek 
in de wijk. Dat werd het KoffieKaffee in de 
Beijer. Na 3 jaar is stichting Kunst op de 
Bult opgericht, die er o.a. voor zorgt dat 
elk jaar GEITenBULT plaats vindt. Als be-
stuurslid van de stichting regelt Annet de 
financiën, helpt zij allerlei activiteiten or-
ganiseren, de p.r. doen, etc., om zo voor 
positieve reuring in de wijk en in haar eigen 
bestaan te zorgen.

Annet is vaak te vinden in de Beijer, doet 
boodschappen bij de Jumbo en wandelt 
graag door de wijk en over Hoogte80.

Annet Tomasini
62 jaar

Jacqueline is geboren en getogen in Arn-
hem. Ze heeft op diverse plekken gewoond: 
in het centum (lekker druk), Molenbeke 
(mooi), Holthuizen (erg rustig), maar het 
gezelligste vindt ze toch het Marktplein van 
de Geitenkamp waar ze sinds 2008 woont.

‘Vier jaar heb ik als vrijwilligster op de bood-
schappenauto gereden en daardoor ben ik 
gevraagd om tijdens Kamp en Geit mensen 
die slecht ter been zijn, rond te rijden. Toen 
Muziektheater de Plaats stopte met Kamp 
en Geit, werden er mensen gevraagd die 
het stokje over wilde nemen en heb ik mij 
aangemeld. De eerste twee jaar van GEIT-
enBULT zat ik in de organisatie. Daar ben 
ik mee gestopt, maar ik coördineer nog wel 
het flyeren en de catering.’

Jacqueline vindt Hoogte 80 de mooiste plek 
van de wijk. ‘Maar het uitzicht vanuit mijn 
huiskamer over het Marktplein is ook erg 
leuk. Elke dag weer wat anders te zien en 
te horen!’

Jacqueline Hoekwater
54 jaar

‘Joost Meijer heeft zijn jeugd in Rheden 
doorgebracht. Op zijn elfde verhuisde hij 
naar Alphen aan den Rijn. 22 jaar geleden 
vonden hij en zijn vrouw een mooie woning 
in de Dr. A Kuyperstraat.

‘Na de academie heb ik jarenlang als fo-
tograaf en filmer gewerkt. Nu houd ik mij 
meer bezig met tekenen en schilderen. 
Voor speciale gelegenheden zoals GEITen-
BULT pak ik graag mijn camera uit de kast. 
Sinds vorig jaar fotografeer ik samen met 
Arnoud (links op de foto) de theateracties. 
Het is een gezellige groep mensen die het 
leuk vinden om te spelen en te acteren.’

Joost ontdekt graag de omgeving van Arn-
hem op de fiets. Hij komt dan ook regelma-
tig bij Harmjaap Poutsma, de fietsenmaker.
‘Het Vincentrum vind ik ook erg leuk voor 
verassende spullen en voor m’n kippenvoer 
ga ik graag naar Johns Dierenwereld.
Kaas koop ik op de markt en cadeau’s  koop 
ik bij drankhandel van Baal.’

Joost Meijer (en Arnoud)
58 jaar

Patricia Twente
40 jaar

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. 
De vier personen die nu een podium krijgen,  zijn achter de schermen actief bij GEITenBULT, dat op 23, 24 en 25 november van de wijk een podium maakt.

Een kwartet aan wijkgenoten

Een gezellige Geitenkamps feestje
Een groot aantal ondernemers uit de wijk op het gebied van schoonheid en verzorging, presenteerden zichzelf op vrij-
dag 12 oktober aan de wijk. Het in de Beijer georganiseerde Beauty Moment trok een groot aantal wijkgenoten aan. 

De Beijer leek even op een 
heus beautycentrum: In de 
verschillende ruimtes van 
het pand waren tal van on-
dernemers actief in de weer 
om de bezoekende gasten 
om te toveren tot een toon-
beeld van schoonheid 
Je kon er je nagels laten ver-
sieren met nail art, sieraden 
kopen, zalfjes of crèmes 
voor op de huid halen en 
zelfs je tanden laten bleken. 
Ook was er mooie, elegante 
kleding te koop. 

In het middelste gedeelte 
van de Beijer werden ver-
schillende verzorgingen 
aangeboden: de rugmassage 
(Marlon), hoofd-, schou-
der-, nekmassage (Beppie), 
voetmassage (Dieneke), pe-
dicure (Monique) en klank-
schaalmassage (Linda)  ken-
den een grote toeloop, de 
dames hadden continue de 
stoelen vol met wijkbewo-
ners die genoten van de ont-
spannende behandeling die 
zij ondergingen.

Verderop in het pand kon 
je een hennatekening laten 
maken of je wenkbrauwen 
laten epileren (of verven).
Marjanque gaf advies over 
natuurlijke pijnbestrijding 
en bij Jurgen kon je een fit-
heidstest doen. 

Ook aan de inwendige mens 
werd gedacht: het onlangs 
aan de Schutterbergseweg 
geopende Surinaams res-
taurant Switi zorgde ervoor 

dat de bezoekers konden 
smikkelen van heerlijke Su-
rinaamse hapjes. En achter 
in het pand werden groene 
smoothies gemaakt.

Het was een gezellige avond, 
mede dankzij de inzet van 
de vrijwilligers Anita, Ineke 
en Sabine, die er samen met 
de bezoekers en de aanwe-
zige ondernemers een suc-
ces van hebben gemaakt, dat 
naar meer smaakt!

www.kunst-op-de-bult.nl/herfsttheater

(mededeling)
Op de in de wijk verspreidde flyer stond het websiteadres 
verkeerd gemeld (zonder streepjes).
Het juiste websiteadres staat op de flyer hierboven.



Gekke Feesten met kindercircus
Op donderdag 18 oktober trad Circus op de bult op in theater De Leeuw (Klaren-
dal) met de voorstelling ‘Gekke Feesten’ Het Geitenkampse kindercircus was die dag 
één van de acts van het sprookjesfestival. Met luchtakrobatiek, ballopers, steltlopers, 
koorddanseres en nog veel meer wisten zij het publiek te vermaken. Speciaal voor 
Op De Hoogte vertellen Sophie (10 jr) en Jia Xin Ye (9jr) hoe zij dit beleefd hebben.

‘We hadden donderdag 18 
oktober een circusvoorstel-
ling in theater De Leeuw. 
Het thema was feest en er 
waren 10 acts. Het was heel 
leuk en er was veel publiek. 
We hebben ook meegeholpen 
met het inladen en uitladen 
van alle circusspullen. De 
luchtacrobatiek werd met 
een hoogwerker opgehangen. 
Mijn zus deed het l icht en 
het geluid. Het l icht uit-
kiezen en de kleuren be-
palen was ook leuk. Toen de 
rode gordijnen open gingen 
begonnen we. We vonden 
het allemaal spannend.  We 
begonen en na elke act ging 
het publiek klappen. We 
hebben 2 keer opgetreden. 
En sommige acts waren 
grappig, zoals de Halloween 
act. We hebben ook bal ge-
lopen. 
We moesten de dikke mat 
ook opt illen en onder de 
luchtacrobatiek leggen. 
Na de eerste voorstell ing 
mochten kinderen uit het 
publiek alles uit proberen. 
Bijvoorbeeld in de doeken 
klimmen of bal lopen. Toen  
de voorstell ing was afge-
lopen gingen we allemaal 
opruimen, schoonmaaken en 
met de spullen in de auto 
naar onze lokatie terug al-
les weer opbergen.
Sophie, 10 jaar.

‘Dit jaar heeft Circus op de 
bult opgetreden bij theater 
De Leeuw. Het thema was 
feest, de onderwerpen on-
der andere geboorte en be-
vrijdingsdag. Het was een 
groot succes. .Er waren veel 
mensen bij de twee voor-
stell ingen. Het ging heel 
goed. Deze optredens had.
Circus op de bult t i jdens 
het Hoogte 80 fest ival ook 

gespeeld. Dat was ook een 
groot succes. Er waren veel 
kinderen gekomen, sommi-
gen zitten al lang bij het 
circus,  Als er nu meer kin-
deren gaan komen, dan kan 
Circus op de bult doorgaan 
met lessen geven.’

Groet jes ,

Jia Xin Ye, 9 jaar

Hoogte 80-loop editie 2018: méér dan alleen hardlopen
Het is weer de laatste woensdag van september. Traditiegetrouw is Hoogte 80 dan het decor van de grootste wijkgebonden hardloopwedstrijd van Arnhem: de Hoogte 80-Loop. 
Met de zon al schijnend over het mooie landschap wordt ‘s ochtends vroeg het parcours klaargezet. Daar waar ‘s middags 600 kinderen het parcours zullen lopen, bult op, bult af. 
Het is de 11e editie van de Hoogte 80 Loop. De organisatie is in handen van Sportbedrijf Arnhem i.s.m. Stichting Rijnstad.

Ook dit jaar weer deden alle 
peuterspeelzalen en basis-
scholen uit de wijk mee. 
Rond 13.00 uur stroomden 
de eerste groepen kinderen 
en ouders binnen om het 
startnummer op te halen. 
De leeftijd 0-3 jaar maakten 
zich klaar met hun ouders 
klaar voor de start. Zij lie-
pen 200 meter. Bult op, bult 
af. Een hele knappe prestatie 
voor deze jonge deelnemer-
tjes. 

Ondertussen meldden ook 
de kinderen van de andere 
leeftijdscategorieën zich op 
het evenementen terrein. 
En zij hoefden zich niet te 
vervelen. Want naast de 
Hoogte-80 loop waren er 
nog veel meer leuke activi-
teiten te doen. Streethockey, 
springkussen en bungeerun 
bijvoorbeeld. 
Ook Loopland Gelderland 
was aanwezig, daar kon-
den kinderen aan een leuke 

clinic meedoen waarbij ze 
beter leerden bewegen. En 
uiteraard was er de gelegen-
heid om een ijsje te halen 
en - dit jaar nieuw - gezonde 
speedhapjes te maken.

In het vervolg van de mid-
dag waren de kinderen van 
basisschool leeftijd aan de 
beurt om hun afstand te lo-
pen, bult op, bult af. Met 
voorafgaand een warming-
up op muziek, om even lek-
ker los te komen. Fanatiek 
en gedreven renden de kin-
deren ook dit jaar weer met 
z’n allen over het parcours 
heen, ieder kind op zijn/haar 
eigen tempo. Samen spor-
ten, samen hardlopen, spor-
tiviteit, daar gaat het om.

Uiteraard kregen alle kin-
deren, zoals altijd, weer een 
medaille, flesjes water en 
een gezonde versnapering 
voor de topprestatie die zij 
geleverd hebben.

Er was ook een sportivi-
teitsprijs voor de sportiefste 
peuterspeelzaal en de spor-
tiefste school. Dit jaar ging 
de prijs naar peuterspeelzaal 
de Blokkendoos als sportief-
ste peuterspeelzaal en de 
Julianaschool als sportiefste 
basisschool.

In de avond waren de vol-
wassenen aan de beurt. Ie-
dereen van 13 jaar en ouder 
kon zich inschrijven om mee 
te doen. In totaal 40 volwas-
senen legden een afstand af 
van 5 km over het parcours, 
bult op, bult af. De vele spor-
tieve en fanatieke mannen 
en vrouwen kwamen allen 
onder applaus over de finish 
en ook zij mochten daarna 
hun welverdiende beloning 
ophalen.

Dankzij de vele vrijwilligers 
was ook dit jaar de Hoogte 
80-loop weer een geslaagde 
hardloopwedstrijd! • Het startschot is gevallen; de kinderen beginnen enthousiast aan de loop

Leuke en leerzame activiteiten in herfstvakantie
Tijdens de zomerse hefstvakantie hebben de kinderen van de Geitenkamp zich niet 
hoeven te vervelen. Er zijn een drietal activiteitem georganiseerd door Playground de 
Rommelkist, Sportbedrijf Arnhem en Stichting Rijnstad.

Maandag 15 oktober, de eerste echte vakan-
tiedag, is er een groep kinderen van 4 tot 7 
jaar naar park Sonsbeek gegaan om daar het 
Sprookjesfestival te bezoeken. De kinderen 
zijn met de trolleybus naar het Willemsplein ge-
gaan, om vandaar uit wandelend naar het park 
te gaan. In het park waren echte prinsessen en 
andere sprookjes figuren. Om 13.00 zijn de kin-
deren naar een theatervoorstelling geweest, Een 
kookpot vol verhalen, van Netty Gebbing. 
Het was een leuke voorstelling waarbij de kin-
deren zelf ook mee mochten doen. 
Na afloop hebben de kinderen nog gewandeld 
en gegeten in het park Sonsbeek. 

Op woensdag 17 oktober was er het zogenaamde glow in the dark lasergamen: de gym-
zaal van MFC de Wetering was omgetoverd tot een waar lasergame terrein. Met speciale 
blacklight lampen en versieringen mochten de kinderen met en tegen elkaar lasergamen. 
Natuurlijk hartstikke spannend om te doen in het donker, maar de kinderen wisten er wel 
raad mee. Er werd volop gespeeld en de kinderen genoten volop van deze avontuurlijke 
lasergame activiteit. 

Vrijdag 19 oktober stond een bezoek aan Oorlogsmuseum Bronbeek op het programma. 
Voor sommige kinderen was het de allereerste keer dat ze in een museum waren. 

Het was een prachtige dag 
en dus was het heel leuk 
om te voet naar Bronbeek te 
gaan. Na een wandeling van 
ongeveer 15 minuten lopen 
kwamen de kinderen en be-
geleiders aan bij Bronbeek. 

Omdat het ook Sprookjes-
festival was kon de helft 
van de groep eerst gaan 
knutselen. De andere helft 
heeft het museum bezocht. 
Na een klein uurtje wisselde 
deze groepen. 

In het museum was van alles te zien en leren over de geschiedenis van Nederlands-Indië. 
Sommige kinderen wisten er al het een en ander van af omdat ze het op school hadden 
behandeld.  Er was ook nog een bewoner van Bronbeek die een mooi verhaal heeft verteld 
over vroeger. 

Na afloop hebben de kinderen nog een wandeling gemaakt door de prachtige tuin van 
Bronbeek. Van een paar bewoners die in de tuin aan het werk waren kreeg iedereen een 
boterhamzakje met walnoten. Deze walnoten kwamen van de walnotenboom in de tuin.

Foto: Laura Riupassa



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
13.00-15.30 Biljarten (SWOA) De Duiventil, Konijnenweg
13.30-15.30 Vitale Inloop (Vitale Verbindingen) De Beijer.
14.00-15.00 Tai Chi (Budosport) Opstandingskerk, Roosen-
daalseweg 505
16.00-17.00 Voetbal School groep 5&6 (Sportbedrijf Arn-
hem). Playground de Rommelkist. 
17.00-18.00 Voetbal School groep 7&8, (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 Street Hockey, 8-16 jr (Sportbedrijf Arnhem) 
Playground de Rommelkist
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
20.00-22.30 Schaakavond. (SV De Sleutelzet). Café de 
Tapperij, Sperwerstraat 6. Info: 026 4462530

Woensdag
  9.30-11.30 Praat mee (Activeringsteam). MFC De Wete-
ring. In een gezellige sfeer oefenen met de Nederlandse taal
10.00-12.30 Koffi e-inloop (Daadkracht) De Beijer, Willem 
Beijerplein 13.
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
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
15.00-17.00 Circus op de bult, 4-12 jr.. MFC De Wetering. 
Kosten €7,50, met Gelrepas voor 8 lessen

Zaterdag
9.30-10.15 Dreumesgym (Aapjeskooi). Gymzaal De Wete-
ring. Voor kinderen van 1,5 tot 2,5 jaar
10.00-14.00 Het Koffi e Kaffee (De Beijer).
ook met Broodvoorziening EcoVrede
10.15-11.00 Peutergym (Aapjeskooi). Gymzaal De Wete-
ring. Voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar
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, Maurits Nibbering, Desirée van der Linden, 
Miranda van Gaalen 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

Gymn voor de allerjongsten in MFC De Wetering
Na groot succes in andere steden gaat de Aapjeskooi nu starten met gymlessen voor 
dreumessen en peuters in MFC De Wetering.

Heb jij ook een leuk aapje thuiszitten die niet kan stilzitten? Lijkt het je leuk op zaterdag-
ochtend samen op ontdekking te gaan in een gymzaal vol toestellen en te kijken wat je 
kind allemaal kan en durft? Vanag zaterdag 3 november kan dat in MFC De Wetering: dan 
start de Aapjeskooi fantasierijke gymlessen voor kinderen van 1,5 tot 4 jaar. Elke les staat 
er een nieuw thema centraal met bijpassende liedjes en oefeningen. Kinderen leren op een 
speelse manier bewegen door te klimmen, sprigen, rennen, dansen, mikken, balanceren en 
vooral plezier maken. De lessen worden gegeven aan een groep van 1,5 tot 2,5 jaar en aan 
een groep van 2,5 tot 4 jaar. De proefl es op 3 november is gratis, daarna start een lesperiode 
van zes lessen. 

Dreumesgymn: zaterdag van 9.30 tot 10.15 uur (1,5 tot 2,5 jaar)
Peutergym: zaterdag van 10.15 tot 11.00 uur (2,5 tot 4 jaar)
Voor meer informatie en aanmelden zie www.aapjeskooi.nl

Sinterklaasje, kom maar binnen...
Kinderen, opgelet! Op zaterdag 24 november is het 
zover: Sinterklaas zal met zijn trouwe Pieterbazen 
zoals elk jaar een bezoek brengen aan de wijk.

De goedheiligman arriveert tegen 13.00 bij de Coop aan 
het marktplein. Vanaf de Dr. Wagenaarstraat gaat de 
kindervriend met zijn vrolijke pieten door de wijk, die 
het nodige aan snoepgoed gaan uitdelen aan de kinderen. 
Via de Geitenkamp, Bonte Wetering, Dennenweg, Her-
tenlaan, Schuttersbergweg, Fokke Noordhofstraat, Rei-
gerstraat, Dr. Schaepmanlaan, Dr. A Kuyperstraat en de 
Middenweg komt de Sint weer op het marktplein aan.

Kom gezellig meelopen met de Sint en maak van de ver-
jaardag van Sint.Nicolaas een gezellige feestdag!
Iedereen is van harte welkom!



FIETSSUCCES
Rijwielhandel

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

Openingstijden:

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

Rond de Hoogte 
voor het oog is er veel te zien

voor wie dit wil

De A12, van hazenpad tot Europaweg
Als een buigzaam lint ligt de 
snelweg van het westen van Ne-
derland naar het oosten om het 
noorden van Arnhem heen. Tus-
sen de Waterberg en (bijna) het 
Velperbroekcircuit omsluit de weg 
ongeveer het verspreidingsgebied 
van Op de Hoogte. Bij noordwes-
tenwind kan iedereen die hier woont, 
dus van Arnhemse Allee tot Saksen 
Weimar en de buurten ertussen het 
gestage geruis van de autó s horen. 
Het is voor de meesten een achter-
grondgeluid geworden, de weg is im-
mers al ruim zestig jaar in gebruik. 

De weg is een stukje van de oudste 
autosnelweg van Nederland. Tus-
sen Den Haag en Zoetermeer kwam  
Rijksweg 12, nu dus de A12, al voor 
de Tweede Wereldoorlog tot stand. 
In de oorlog ging de aanleg ver-
sneld door, omdat de bezetter de 
weg kriegswichtig (belangrijk voor 
de oorlog) vond. De grotendeels nog 
niet aangelegde weg kreeg toen bij 

de bevolking de bijnaam het hazepad 
in de wens dat de Duitsers erover 
zouden vertrekken bij het einde van 
de oorlog. Toen was de weg nog niet af. 

Tussen 1957 en 1965 sloot de snel-
weg zich rond Arnhem. Aansluiting 
met het Autobahnnetwerk in Duits-
land via Emmerich en Düsseldorf 
werd bereikt. Voor de Geitenkamp 
en de nieuw gebouwde wijk Monni-
kenhuizen betekende het veel, vooral 
voor de kinderen van destijds. De 
directe, bijna eindeloze toegang tot 
de natuur van de Veluwe werd afge-
sloten door de snelweg. Tussen de 
Apeldoornse weg en de Rozendaalse 
weg kon je niet zomaar de snelweg 

doorkruisen. Het viaduct bij de 
Schelmseweg ertussen gaf nau-
welijks soelaas. Het gevoel van de 
toegang tot zoiets als een wijde 
verte werd doorbroken. Schrijver/
journalist Koos van Zomeren, op-
gegroeid in de Gitenkamp, heeft er 
treffend over geschreven. 

Is de A12 een buigzaam lint? Eerder 
is het een scheidslijn, die markeert 
waar Arnhem als stad in het noord-
oosten ophoudt. Je kunt de weg ook 
zien als een omarming van de wijken 
waar Op de Hoogte voor verschijnt. 
Toen de weg werd aangelegd lag er 
nog de doem van de koude oorlog 
over, met het terrein van de Sak-
sen Weimarkazerne als belangrijke 
observatiepost voor het luchtruim 
in Noord/West-Europa. Nu wonen er 
mensen. Uit een van de namen uit 
de jaren vijftig voor de A12 tussen 
de knooppunten Grijsoord en Velper-
broek bleek hoop voor de tijd na de 
koude oorlog: Europaweg.

‘Alleen maar koffie schenken? Ik dacht het niet!’
Wanneer je ouder wordt is het soms lastig verbonden te blijven met de samenleving. Sommige dingen gaan steeds 
moeilijker, maar je bent je talenten en mogelijkheden niet verloren. Je voelt je goed als je iets doet waar je goed in 
bent en wat er voor jou toe doet. Daarom is SWOA enige tijd geleden begonnen met Fier, dagbesteding op maat.

Fier is een vorm van dag-
besteding waarbij gekeken 
wordt naar de talenten, mo-
gelijkheden en vooral wen-
sen van kwetsbare mensen. 
Fier koppelt deelnemers aan 
organisaties die hun talent 
goed kunnen gebruiken. 
Voorlezen op de kinder-
opvang, de tuin onderhou-
den van een basisschool of 
de jassen aannemen in de 
schouwburg; de mogelijkhe-
den zijn onbeperkt. Dagbe-
steding wordt individueel en 
op maat aangeboden.

Dáár zijn wel helpende han-
den bij nodig. SWOA is op 
zoek naar vrijwilligers die 
het leuk vinden met oude-
ren samen dingen te doen. 
En dat is niet alleen koffie 
schenken: elke dag ziet er 
weer anders uit, Dat is wat 
het werken zo leuk maakt.

Vraag jij je af wat je kunt 
doen en betekenen als vrij-
williger? Breed gezegd: het 
samen met de deelnemers 
ondernemen van verschil-
lende activiteiten. Denk 

hierbij aan; koken, bewegen, 
wandelen, muziek luisteren, 
knutselen, musea en lunch-
concerten bezoeken en nog 
veel meer. Bij deze activi-
teiten wordt aangesloten bij 
wat iemand leuk vindt om te 
doen en waar jij als vrijwil-
lige ook plezier in hebt. Dus 
heb je bepaalde interesses 
dan horen we die graag. 

Saai is het werk zeker niet.
De doelgroep bestaat uit 
ouderen die nog zelfstandig 

thuis wonen. Op de dagbe-
steding wordt die zelfstan-
digheid zoveel mogelijk 
gestimuleerd. Hierbij zijn 
gezelligheid én het op je ge-
mak voelen erg belangrijk. 
Kortom, het werk is erg af-
wisselend en uitdagend. 

SWOA zoekt vrijwilligers 
die het leuk vinden met ou-
deren te werken en zich ver-
antwoordelijk voelen. 
De tijd die jij erin wilt stop-
pen kan variëren van een 
paar uurtjes  tot enkele dag-
delen per week.

Meer weten?
Neem contact op met:

Silvio de Brito Caio, 06-11781070 
sdebritocaio@swoa.nl 

Heleen van Reem, 
06-52670840hvanreem@swoa.nl

Maurits Nibbering vertelt over opvallende beziens-

waardigheden in de wijken Geitenkamp, (Nieuw) Mon-

nikenhuizen, Arnhemse Allee of Saksen Weimar.

Eten met Petra & Margreet 
Zo, de kachel brandt weer, ofwel, het is herfst. 
Compleet met regen, kou en vallende bladeren. 
Onze twee meiden van middelbare leeftijd den-
ken al weer aan allerlei lekkere warme gerechten. 
Herfst betekent ook: paddenstoelen! Daarom nu 
een heerlijke pastaschotel met paddenstoelen en 
veldsla. Effe iets meer werk, maar dan wordt het 
smikkelen en smullen.

Ingrediënten

• 90 gram pasta
• 1 ui
• 125 gram kastanjechampignons
• 125 gram bospaddenstoelen
• 15 basilicumblaadjes
• 2 sjalotten
• 20 gram veldsla
• 15 gram Parmezaanse kaas
• 1 teen knoflook

Eerst maak je de bospaddenstoelenpesto en dat doe je 
zo: pel een sjalotje, halveer die en snipper ‘m ragfijn. 
De paddenstoelen met een vochtige doek schoonmaken, 
daarna in grove stukken snijden. De knoflook halveren 
en fijnhakken. De basilicumblaadjes fijn snijden. De pad-
denstoelen met het sjalotje en de knoflook snel bakken 
in een koekenpan met wat (olijf)olie. Vijf minuten zacht-
jes laten garen en op smaak brengen met zout en peper. 
In een zeef laten uitlekken en koud wegzetten.

En verder: Kook ruim water in een pan, voeg de pasta 
toe, giet deze als hij gaar is af en laat zonder deksel 
uitstomen. Snipper daarna een sjalot en maak de kas-
tanjechampignons schoon met keukenpapier en snijd 
ze in kwarten. Verhit vervolgens wat olie in een wok of 
hapjespan op middelhoog vuur en fruit de sjalot 1 à 2 
minuten. Voeg nu de kastanjechampignons toe en bak 
deze 5 tot 7 minuten. Schep dan de bospaddenstoelen-
pesto erbij en verwarm 1 minuut.  Meng de pasta met de 
kastanjechampignons in de pan en breng op smaak met 
peper en zout. Scheur de veldsla grof en verdeel deze 
over de borden, schep de pasta erop em garneer dit met 
de geraspte kaas.

En wat info voor de allergischen onder de lezers:
Allergenen: Glutenbevattende granen, melk (inclusief 
lactose) en noten.

Voedingswaarden per gerecht per 100 gram:
Energie 3247 kJ en 776 kcal, vetten 45 gram, waar-
van verzadigd 9,5 gram, koolhydraten 69 gram, 
waarvan suikers 3,6 gram, vezels 6 gram, eiwitten 
22 gram en zout 0,9 gram.

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


