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Jongerenwerker Ilse Lensen al 20 jaar even duidelijk en betrouwbaar
‘Waar hebben ze dat waterpistool vandaan?’ Ilse vraagt het streng, maar resoluut. De medewerker die kwam vertellen dat er twee kinderen met een 
waterpistool aan het spelen waren, moest het antwoord schuldig blijven. ‘Ik heb het van ze afgenomen...’, stamelde hij nog, alsof hij al wist dat dat 
niet het antwoord was wat Ilse wilde horen. En inderdaad: ‘ik wil weten waar het vandaan komt’, herhaalde Ilse de vraag. 

Het kleine voorval is type-
rend voor hoe Ilse Lensen 
(44) te werk gaat in jonge-
rencentrum De Sperwer. 
Onrechtvaardigheid wordt 
door haar niet geduld, on-
eerlijkheid nog minder.
 
Ilse begon 20 jaar geleden 
als stagiaire Kinderwerk 
op de Geitenkamp. Toen 
nog op de Grenspost, dat 
in die tijd hét wijkcentrum 
was, maar na twee jaar 
ging ze werken in  jonge-
rencentrum De Sperwer.
Lange tijd was ze daar de 
enige sociaal cultureel wer-
ker (er was wel ook nog een 
beheerder), tot ze in 2009 
hulp kreeg van ambulant 
jongerenwerker Maarten 
Marsen, die tot 2015 op de 
Sperwer rondliep. Onder-
tussen is Xavier Pfaadt de 
ambulant jongerenwerker op 
de Sperwer, waar hij al sinds 
2012 actief is.

Maar terug naar Ilse. Gewa-
pend met een mbo-diploma 
begon ze haar werk als jon-
gerenwerker. Er is sinds 
haar aantreden wel het een 
en ander veranderd. Niet al-
leen heeft ze inmiddels een 
hbo-opleiding afgerond en 
mag ze zich  bevoegd Rots 
en Water-trainer noemen 
(zie kader), ook hoe er te-

gen jongeren aangekeken 
wordt, is veranderd.  ‘Toen 
ik hier kwam, werd er over 
jongeren vooral gesproken 
als probleemgevallen.  Ik 
heb van begin af aan naar 
ze gekeken als mensen met 
mogelijkheden. Ik wilde het 
positieve blijven zoeken en 
benadrukken’. Deze aanpak 
mag een succes genoemd 
worden.
 
‘Wat ook veranderd is, is de 
manier van werken. Vroeger 
waren wij als professionals 
degenen die bedachten wat 

goed of leuk zou zijn voor de 
jongeren. Wij organiseerden 
en regelden alles, van A tot 
Z. Zo doen we dat tegen-
woordig niet meer. Jongeren 
en vrijwilligers mogen zelf 
met ideeën komen, en deze 
ook zoveel mogelijk zelf uit-
voeren. Wij ondersteunen 
nog wel daar waar nodig is, 
Maar we proberen de ver-
antwoordelijkheid met de 
doelgroep te delen. Wat zelf 
kan, doen ze zelf en voor het 
overige ondersteunen wij. 
Het vergroot niet alleen de 
betrokkenheid, maar ook het 
enthousiasme van de jonge 
volwassenen, die daarmee 
tevens vaardigheden aan-
leren die ze in hun latere 
maatschappelijke leven goed 
kunnen gebruiken’.

Het enthousiasme was on-
langs nog te zien bij Hal-
loween. Ruim 300 mensen 
uit de wijk, jong én oud, 
waren betrokken bij dit eve-
nement, dat vanuit de Sper-
wer werd gestart.  Maar ook 
het kamp, de Out Of Your 
Mind-dag (een jaarlijks te-
rugkerende voorlichtingsdag 

waarbij jongeren worden in-
gelicht over zaken die in hun 
belevingswereld liggen) en 
andere terugkerende activi-
teiten worden druk bezocht. 
Voor menig professional 
zouden zoveel deelnemers 
een probleem kunnen zijn, 
maar niet voor Ilse.

‘Jongeren zijn mijn ding en 
de Geitenkamp is de wijk 
waarin ik werk. Als jonge-
renwerker houd ik mij bezig 
met allerlei zaken omtrent 
jongeren. Denk hierbij aan 
participatie, zelfredzaam-
heid, kansen creëren, dit 
alles dichtbij de jongeren 
en op een coachende ma-
nier. De nadruk blijft liggen 
bij het zelf kunnen van de 
doelgroep en het leggen van 
slimme verbindingen in het 
netwerk van de doelgroep.’, 
zo omschrijft Ilse haar werk. 
Maar het belangrijkste wat 
Ilse de jongeren biedt is dui-
delijkheid. En rechtvaardig-
heid.
‘Ik hou er niet van als kin-
deren liegen, dan hebben ze 
aan mij een verkeerde. Fou-
ten maken, ja, dat mag, daar 

ben je jong voor, maar wees 
daar wel eerlijk over. Wan-
neer je dat gewoon bent, is 
er geen probleem. ‘

Mark Mathijssen, Ange-
lique Freriks en Monica 
Wijman, drie vrijwilligers 
die al bijna vanaf het begin 
met Ilse samenwerken, be-
vestigen dit. ‘Ilse is ook niet 
veel veranderd’, zegt Mark. 
‘Ze is van het begin af aan 
al heel aanwezig geweest en 
weet precies wat ze wil. Ilse 
is gewoon, Ilse’ 

‘Wat ze ook goed kan’, aldus 
Monica, ‘is de jongeren in 
het gareel houden. Ze geeft 
de kinderen duidelijkheid, ze 
weten precies wat ze mogen 
en wat ze beter niet kunnen 
doen. Ilse heeft niet veel re-

gels, maar de regels die er 
zijn moeten wel nageleefd 
worden.’

‘De Sperwer is dan ook haar 
‘plekkie’, vult Angelique 
aan, ‘Ilse heeft een bijna na-
tuurlijke autoriteit, zonder 
dat ze de baas hoeft te spe-
len.’  

Ilse onderbreekt even: ‘Ik 
snap dat jullie dat zeggen, 
maar dat is natuurlijk niet 
zo. We werken hier wel met 
een team’.

Maar één ding mag duide-
lijk zijn na 20 jaar Ilse in de 
wijk, waarvan 18 jaar op De 
Sperwer: 
Ilse Lensen en De Sperwer, 
het is een match made in 
heaven.

• Ilse met Dirk Leenders
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Rots en Water
Rots & Water is een puur Nederlands programma, ont-
wikkeld door Freerk Ykema, dat momenteel in meer dan 
30 landen wordt ingezet in de begeleiding van jongens 
en meisjes van 4 – 18+. Doel van het Rots en Water 
programma is het vergroten van de communicatie- en 
sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en jongeren 
en het voorkomen en/of verminderen van sociale proble-
men zoals pesten, confl icten, uitsluiting, meeloopgedrag 
en sexueel grensoverschrijdend gedrag. Deze doelstel-
ling wordt bereikt door het ondersteunen en bevorderen 
van de ontwikkeling van kind, jongere en jong volwas-
sene (4 - 18+). Daarbij wordt ouderparticipatie gesti-
muleerd en waar mogelijk getracht de buurt/wijk in dit 
proces te betrekken. 



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 1222 3122 // 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

Kerstmarkt in De Drie Gasthuizen
Zaterdag 15 december 
vindt er in het Woonzorg 
Centrum Drie Gasthuizen  
aan de Rosendaalseweg  
485 de jaarlijkse kerstmarkt 
plaats. U bent vanaf 10.00 
uur van harte welkom. 
De kraampjes met verschil-
lende soorten kerstartike-
len worden voor de verkoop 
tentoongesteld in de Tra 
en de Gelagkamer. Beide 
bevinden zich in de grote 
ruimte waar je binnenkomt. 
Voor de muzikale omlijs-
ting zorgt de band Take 2. 

Stevig Kerstfeest in MFC De Wetering
Op 19 december organiseert StevigArnhem in MFC De 
Wetering een sfeervol kerstfeest met ouderen. Het begint 
om 10.00 uur (inloop vanaf 9.45) en duurt tot 14.00 uur, en 
er wordt uiteraard heerlijk gelunched. Er kunnen ongeveer 
50 ouderen uit de wijken aanwezig zijn.  Scholieren van de 
Witte Vlinder zullen een uurtje aanwezig zijn.  Zij gaan de 
ouderen een leuke kerstverrassing gaan aanbieden.
Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar, opgeven kan bij 
StevigArnhem, tel. 06 1222 3122 of via 
Jan Lareman, 06 5389 7497. Vol is vol.

Kerstfiguren maken in De Vlindertuin    
Zin om iets leuks te doen vlak voor de kerst? Kom dan op 
donderdag 20 december van 14.00 tot 16.00 uur naar 
de beeldhouwwerkplaats van Liesbeth Crooymans in de 
Vlindertuin, Sperwerstraat 97 voor een gratis workshop 
waar je kerstfiguren leert maken. Je gaat kerststal(dier)-  
figuren boetseren of maakt je eigen kerstversiering van 
zelf hardende klei. Je kunt ook je eigen houten kerststal-
letje timmeren, materiaal is er genoeg.
Liesbeth, Frank Tomassen (van Recap) en Cindy Vermeulen 
zullen je begeleiden. Wees er snel bij, want met 10 mensen 
is de workshop vol. Schrijf je in op Facebook pagina van
‘Vlinder zoekt Geit’ of bel naar 0621960598. 

Geitenkamp Kerstevent op Guido
Het is weer bijna kerst! Gezellige dagen die in het teken 
staan van ontmoeting en verbinding. De leerlingen van 
GSC Guido willen dit feest met de Geitenkamp vieren! Zij 
nodigen u uit om op vrijdag 21 december van 10.00 tot 
12.00 uur een kijkje te komen nemen in de school en sa-
men te genieten van leuke activiteiten, met een hapje en 
drankje. Waar kun je zoal aan meedoen? Spelletjes, kerst-
kaarten- en stukjes maken, kerstkoekjes bakken en een 
Christmas high tea. Fietsproblemen? Neem mee naar het 
fietsrepair-café! Entree en deelname is gratis en bij de uit-
gang krijg je een kleine kerstverassing voor mee naar huis. 
Vragen? Mail naar mdt@guido.nl of loop even binnen.

Kerstdinner op drie locaties
Traditioneel sluit de 4 Seizoenen het jaar af met een kerst-
dinner. Dat gebeurt dit jaar wederom op drie locaties. 
Op vrijdag 21 december, van 18.00 tot 21.00 uur kun 
je in MFC De Wetering, De Beijer en Jongerencentrum de 
Sperwer terecht voor een overheerlijke maaltijd, voor de 
prijs van slechts  € 3,50 (kinderen tot 12 en onder begelei-
ding van een volwassene  € 2,50). Geef je op vòòr 18 de-
cember, want vol is vol. Heb je allergieën of andere dingen 
waar rekening mee gehouden moet worden, meldt dit dan 
vooraf. Opgeven kan bij:
Het Activeringsteam, MFC De Wetering, Bonte Wetering 89, 
026 3772020
J.C. De Sperwer, Sperwerstraat 149, 
026 4456603
De Beijer, Willem Beijerstraat 13, 
026 3655292 of mail: hetkoffiekaffee@gmail.com

Kerstspecial in De Beijer
Zaterdag 22 december 
van 14.00 tot 17.00 uur 
staat De Beijer in het te-
ken van kerstmis. In een 
gezellige kerstsfeer kun je 
kerstballen haken, kerst-
stukjes maken of kerstster-
ren versieren. Er is heerlijke 
glühwein en er zijn lekkere 
kerstkoekjes. Koor Toon-
hoogte 80 zal een heus 
kerstconcert komen geven. 
Een sfeervolle afsluiting 
voor de vakantiesluiting!

Kerstbrunch en viering in De Buurtkerk
Op 25 december heeft de buurtkerk ‘s ochtends een 
kerstbrunch. Om 10.30 uur kan in MFC De Wetering wor-
den aangeschoven bij een sfeervolle maaltijd, waarbij ook 
stilgestaan wordt bij het bijzondere feest dat kerstmis is.
De maaltijd duurt tot ongeveer 13.00 uur.
Heb je zin om gezellig mee te eten? Geef je dan op via 
info@sameneten.net of bel 06 11091183.
De buurtkerk wordt iedere twee weken gehouden in MFC 
De Wetering.

Kerstwens Playground De Rommelkist
De medewerkers en vrijwilligers van Playground de Rom-
melkist willen alle wijkbewoners bedanken voor hun bezoek 
aan de speeltuin en deelname aan onze activiteiten in 2018!
Zij wensen iedereen hele fijne feestdagen toe en een geluk-
kig en gezond 2019!

Vanaf maandag 17 december 2018 t/m maandag 1 januari 
2019 is Playground de Rommelkist gesloten. 
Vanaf 2 januari 2019 is iedereen weer van harte welkom  
om te komen sporten en spelen in de mooie speeltuin.

Straalt jouw Ster bij Het Gulden Bloemetje?

Versier zelf je eigen kerstster en win een leuke prijs! Bij een bezoek aan Het Gulden Bloemetje 
(omdat u bijvoorbeeld kerstdecoratie of kerstbomen wil kopen) ontvangt u een houten ster. 
Deze ster kunt u thuis, of met anderen, op uw eigen creatieve wijze versieren. Om kans te 
maken op een prijs levert u de versierde ster vòòr 24 december in bij Het Gulden Bloemetje, 
waar de sterren vervolgens te bewonderen zijn.

Drie juryleden beoordelen op 29 december a.s. per leeftijdsgroep wie de mooiste ster gemaakt 
heeft. De prijswinnaars ontvangen persoonlijk bericht. 

Zaterdag 5 januari 2019 kunnen de winnaars de prijs komen ophalen.

The most wonderful time of the year
De feestdagen staan weer voor de deur. En daarbij hoef je je niet te vervelen.

Want vanwege kerstmis worden er tal van activiteiten georganiseerd



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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Tweede Kamerlid CDA bekijkt succes diensttijd op GSG Guido Arnhem 
Op vrijdag 30 november werd VO-school Guido vereerd met een werkbezoek Michel Rog, kamerlid voor het CDA en 
onderwijswoordvoerder namens diezelfde partij.

De parlementariër bezocht 
de school uit eigen beweging 
vanwege het succes van de 
maatschappelijke diensttijd 
op deze locatie. Guido biedt 
leerlingen onder schooltijd 
de ruimte praktijkervaring 
op te doen. Leerlingen die 
dat willen mogen iedere 
dinsdagmiddag stagelopen 

bij een maatschappelijke or-
ganisatie of een bedrijf, om 
praktijkervaring op te doen.
‘Het is heel mooi om te 
zien hoe de maatschappe-
lijke diensttijd vorm krijgt 
in het onderwijs op Guido 
Arnhem. Scholen hebben 
als taak om leerlingen voor 
te bereiden op toekomstig 

burgerschap en dat is pre-
cies waar de diensttijd voor 
is bedoeld.’ In gesprek met 
leerlingen onthulde Rog dat 
hij zelf ook meedoet aan 
MDT, zoals de diensttijd 
op school wordt genoemd. 
‘Mijn MDT doe ik op de 
school van mijn kinderen 
door als ouder mee te doen 

aan allerlei activiteiten die 
op school worden georga-
niseerd.’ Hij kreeg daarvoor 
de handen op elkaar voor 
de leerlingen van Guido 
die daarmee zijn voor-
beeldgedrag waardeerden.

Guido vroeg bij het werkbe-
zoek van Rog aandacht voor 
de nodige ondersteuning bij 
de politiek. ‘Het zou jammer 
zijn dat als de subsidiekraan 
dichtgedraaid wordt, de 
praktijkervaring van leer-
lingen stopt en leerlingen 
weer worden terugverwezen 
naar het klaslokaal’, aldus 
Bert Mollema, verbonden 
als teamleider aan de school. 

Het kamerlid en de school 
spraken daarom af contact te 
houden om ervoor te zorgen 
dat meer scholen de kansen 
die de maatschappelijke 
diensttijd biedt, te benutten.

The most wonderful ti me of the yearDe feestdagen staan weer voor de deur. En daarbij hoef je je niet te vervelen. Want vanwege kerstmis worden er tal van acti viteiten georganiseerd!

Op maandag avond van 18.30-19.30 is er de mogelijkheid 
om lekker met elkaar te sporten en te bewegen.

Gezamenlijk met leeftijdgenoten in de sportzaal van MFC 
de Wetering, bent u van harte welkom om elkaar te ont-
moeten en gezond in beweging te zijn.
Onder begeleiding van docent Danielle maakt u kennis met 
verschillende spelvormen en leert u enthousiasme in het 
bewegen. Nieuwsgierig geworden? Kom langs op de maan-
dagavond en doe eens mee met deze leuke sportlessen.
Leeftijd is vanaf 18+ en de kosten zijn € 8,00 per maand 
met Gelrepas. Zonder Gelrepas is het € 12,00 per maand.

Informatie: eibert.leusink@sportbedrijfarnhem.nl

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

GSG Guido is de enige middelbare school van de wijk. Een kleine school, met 230 leerlingen uit (de omge-
ving van) Arnhem. Meer weten over Guido? Bezoek de kerstevent op 21 december (zie pagina hiernaast)

• Leerlingen van GSG Guido met Michel Rog in hun midden

Hilvers beste familiebedrijf

Bakkerij Hilvers is het beste Gelderse familiebedrijf van 
2018.  De wedstrijd is een initiatief van het Gelders Fami-
liebedrijven Gilde en de provincie Gelderland.  De wedstrijd 
werd voor het eerst georganiseerd.
Hilvers heeft 13 fi lialen, waarvan één op de Geitenkamp. 
De jury beloonde Hilvers omdat het bedrijf veel doet voor 
de samenleving. Er werken veel mensen met een handicap 
en daarvan zijn er al acht doorgestroomd naar een reguliere 
baan bij Hilvers. De bakkerij levert wekelijks 1200 broden 
aan de Arnhemse Voedselbank.
(Bron: Geitenkampnet.nl)

Vrolijke Pietenparade
door de wijk

Vrolijk zingend, grappend, dansend en grollend liepen de trouwe Pieten mee met de intocht van Sinterklaas op zaterdag 
24 november. Sinterklaas had dit jaar besloten om een tocht door de wijk te houden. Omdat het paard van Sinterklaas een 
dagje vrij had, was hij met de auto gekomen. Vanaf het marktplein werd een vrolijke pietenparade door de wijk gehouden.
De Goedheiligman is inmiddels weer vertrokken om bij te komen van deze enerverende middag.

Hollandse Avond in de Tapperij
Op zaterdag 29 december 
wordt in café de Tapperij in 
Monnikenhuizen een Hol-
landse Avond gehouden. Er 
gaat veel Nederlandse mu-
ziek gedraaid worden en er 
is live entertainment van 
Frank van Etten (foto, be-
kend van de hit ‘Leef als een 
zigeuner), Joey Hartkamp, 
Julia Helvoirt en FeestDj Sander.

De kaartjes voor deze Hollandse Avond kosten € 10,00 en 
zijn verkrijgbaar bij café de Tapperij of Tabakszaak Speklé 
(Tabaktief).



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

Van afgedankte eikenhouten tafel naar gewilde hippe vinylstandaard
In de vorige Op de Hoogte  heeft u kunnen lezen welke activiteiten er in de voormalige basisschool de Vlindertuin plaatsvinden. De wens is dat de Vlindertuin 
behouden wordt voor en zo veel mogelijk ten behoeve van de wijk Geitenkamp. Onder de noemer ‘Vlinder zoekt Geit’ stellen de huurders zich voor aan de wijk. 
Juuls Atelier werd in de vorige editie nader toegelicht. In deze ‘Vlinder zoekt Geit’ is het de beurt aan de sociaal maatschappelijke onderneming Stichting RecaP. 

Sinds september dit jaar is de stichting RecaP gevestigd in 
de voormalige gymzaal van de Vlindertuin. RecaP biedt een 
plek waar je “weer lekker aan de slag kan” gaan, dit heet 
Activerend Werk. De stichting werkt in de vorm van een so-
ciaal maatschappelijke onderneming. Iedereen die weer op 
zijn of haar eigen manier aan de slag wil en kan,  

Stichting RecaP maakt onder andere van oude tafels en 
kasten nieuwe gebruiksartikelen. Een oubollige eiken tafel 
wordt omgevormd tot een hippe vinylstandaard, leuke en 
handige krukjes of een koptelefoonhouder. Bij RecaP wor-
den nog veel meer handige en mooie houten voorwerpen 
gemaakt voor muziekliefhebbers, muzikanten en vintage 
HiFi gebruikers. Pallets of steigerhout worden omgevormd 

tot mooie en exclusieve tafels voor privé- of horecagebruik. 
Het doel van de stichting is het begeleiden van mensen die 
(weer) aan het werk willen maar een (volledige) baan op dit 
moment nog niet aan kunnen.  Je leert hier bijvoorbeeld om 
weer samen te werken, op tijd te komen en natuurlijk de af-
gesproken dagen of uren vol te maken.

Vind jij het leuk om met hout en machines te werken of 
word je al blij van het feit dat je iets doet en maakt? Dan is 

Stichting RecaP een hele leuke plek voor je waar je werkt 
aan werk. Dat kan jij samen met RecaP en vaak het sociaal 
wijkteam, bekijken. Daarnaast leer je natuurlijk iets over het 
werken met hout. Het belangrijkste is dat er leuk en gezellig 
wordt gewerkt bij Stichting RecaP. 

Wil je eens wat meer weten of hoe en wat bij RecaP? Kijk 
een op www.stichtingrecap.nl of kijk op Facebook. 
Je kan ze ook bellen: 06-26533131.

• Frank en Ramon van Stichting Recap

Foto: Ron Steemers

De Blauwe Tomaat rijdt vaker
Na het succes van De Blauwe Tomaat bij MFC De Wetering 
staan de verkopers van groenten en fruit met hun wagen ook 
iedere woensdag voor de Beijer.  

Vanaf 2019 gaan komt er een derde locatie bij: in de ochtend 
zal de wagen bij Bob’s Bloemen & Zo aan de Sperwerstraat 
staan. De exacte tijd wordt later bekendgemaakt.

Vanwege kerst en oud en nieuw komt De Blauwe Tomaat 
niet op 26 december 2018 en 2 januari 2019. Op 9 januari 
zijn ze weer te vinden op: 

11.30-13.00 uur: De Beijer, Willem Beijerstraat 13
14.00-16.30 uur: MFC De Wetering. Bonte Wetering 89

Vlinder zoekt Geit is de naam van de Facebookpa-
gina, die de gebruikers van de Vlindertuin onlangs 
hebben geopend. Hier kun je kan je ook meer te 
weten komen over de huurders en activiteiten 
van de Vlindertuin. Foto’s van de evenementen 
worden daar geplaatst, zoals de foto’s van de on-
langs gehouden expositie in Juuls Atelier. 

Wanneer vergeetachtigheid overgaat in dementie
Onlangs werd in de wijk gecollecteerd ten bate van de Alzheimer stichting. Maar wat is Alzheimer eigenlijk? En wat 
doe je als zich bij je partner, een ouder of iemand anders uit je directe omgeving Alzheimer manifesteert? Bij wie 
kun je terecht met je lastige of juist heel praktische vragen als direct betrokkene of mantelzorger? Welke vormen 
van hulp zijn er en hoe regel je passende ondersteuning? Speciaal voor mensen met dementie en hun mantelzorgers 
organiseert Alzheimer Nederland, afdeling Arnhem en omstreken maandelijks een Alzheimercafé in Brasserie De 
Burcht, onderdeel van woonzorgcentrum De Drie Gasthuizen in Arnhem.

Waarom doen deze ontmoe-
tingen in de vrijblijvende 
caféformule ertoe? Met die 
vraag bellen we bestuurslid 
Onno Walda van de Arn-
hemse afdeling van Alzhei-
mer Nederland. Hij verloor 
in augustus dit jaar zijn 
vrouw Inge aan de ziekte 
dementie. Ze werd slechts 
66 jaar oud. Onno Walda 
weet hoe belangrijk contact 
met lotgenoten is. ‘Delen 
van verdriet, maar ook uit-
wisselen van tips helpt man-
telzorgers’, vindt hij. ‘Een 
Alzheimercafé is een laag-
drempelig initiatief waar in 
alle openheid wordt gespro-
ken over leven met demen-
tie. Mantelzorgers, familie, 
verpleegkundigen en geïn-
teresseerden en natuurlijk 
mensen met dementie zijn 
hier van harte welkom.’

Onno Walda ondervond zelf 
hoe belangrijk het is juist 
met lotgenoten te praten en 
ervaringen te delen. Ook 
al zijn het wildvreemden, 
in dezelfde situatie. ‘Wie 
geconfronteerd wordt met 
dementie merkt dat contact 

moeilijker wordt als geheu-
genverlies toeneemt. Maar 
wanneer gaat vergeetach-
tigheid over tot dementie? 
Hoe ga je daarmee om als 
mantelzorger en welke hulp 
is er beschikbaar?’

Zelf werden Onno en Inge 
overvallen door de ziekte, 
die zich al manifesteerde 
toen Inge pas begin 60 was. 
‘Het begon met vergeetach-
tigheid, namen onthield ze 
niet meer, maar ontwikkelde 
zich snel. In onze familie en 

vriendenkring kwam het als 
totale verrassing, we kenden 
niemand bij wie de ziekte op 
zo’n jonge leeftijd gecon-
stateerd werd. Je denk toch 
vooral aan mensen van ver 
boven de tachtig.’

Doordat Inge al op heel 
jonge leeftijd ziek werd, vol-
trok het ziekteproces zich bij 
haar razendsnel. Zes maan-
den na de diagnose moest ze 
al worden opgenomen in een 
verpleeghuis, waar ze deze 
zomer overleed. Inge is drie 

jaar ziek geweest. Het was 
een enorme klap voor Onno, 
die zich al weduwnaar 
voelde voordat zijn vrouw 
overleed. Contact met haar 
werd al snel na de diagnose 
onmogelijk. Die ervaring 
hebben meer mantelzorgers. 
Daarom wil hij Alzheimer 
op laagdrempelige wijze 
bespreekbaar maken. ‘Want 
juist onwetendheid maakt 
familie en mantelzorgers 
onzeker. Hoe ga je om met je 
partner, je ouder of je kind? 
Toen Inge ziek werd hadden 
we geen idee wat er aan de 
hand was. Ze vergat niet al-
leen namen maar leek ook 
klachten van depressieve 
aard te hebben. Daar heeft 
ze medicatie voor gekregen. 
Achteraf leidde dat alleen 
maar tot meer verwardheid.’   

Hoewel er veel informatie 
beschikbaar is, ontdekte 
Onno dat het de gesprekken 
met lotgenoten hem hielpen. 
‘Ervaringen, verdriet maar 
soms ook lichtpuntjes en 
vooral praktische tips doen 
er voor mantelzorgers toe’, 
benadrukt hij. 

In december is er geen Alzheimercafé, maar vanaf januari tot juli 2019 wel: elke derde dinsdag van de maand in Bras-
serie de Burcht (Drie Gasthuizen), Rosendaalseweg 485. Vooraf aanmelden is niet nodig, vanaf 19.00 uur is iedereen 
welkom, van 19.30 tot 21.30 uur kun je luisteren, praten, delen en zelfs een dansje maken. Elke bijeenkomst heeft een 
thema, vaak wordt door een deskundige een inleiding gegeven over een specifiek onderwerp. 
Het eerstvolgende Alzheimer café is op 15 januari 2019.
Meer informatie: www.alzheimer-nederland.nl/regios/arnhem-en-omstreken
Bellen kan ook:  Onno Walda, 06 5574 7611 of Xeni Frencken, 06 4575 2456

Bingo in De Beijer
Op de laatste zaterdag van 
het jaar, 29 december wordt 
er weer een bingomiddag 
in De Beijer georganiseerd 
door De Vrolijke Bingo-
nootjes. Ook dit keer zijn er 
weer leuke prijzen te win-
nen. De bingomiddag begint 
om 14.00 uur en zal tot onge-
veer 16.30 uur duren. 

De kosten voor een plankje bedragen € 3,50. Tijdens de mid-
dag is er live muziek te beluisteren. 



Erna de Kruyff werd geboren in Delft. Via 
o.a. Den Haag, Otterlo en Duiven kwam ze 
op de Geitenkamp, eerst in de Hertenlaan, 
nu in de Eekhoornstraat.

Erna is hondencoach: Ze coacht mensen 
met behulp van honden. Haar interesse 
naar inzet van dieren werd al gewekt tij-
dens haar werk in de zorg. Zij heeft een 
afgeronde SPH opleiding. Daarna is Erna in 
2010 de opleiding Topdog gaan volgen. ‘Om 
makkelijker toegang tot iemands problema-
tiek te kkrijgen, kan het helpen oefeningen 
met honden te gaan doen. Ik heb meerdere 
honden die ik tijdens de coaching sessies 
in kan zetten, elk met ieder een eigen ka-
rakter.  Daardoor kan het mensen een stap 
verder kan brengen in het doorbreken van 
patronen.’ 

Erna komt vaak in de Beijer, bij de Blauwe 
Tomaat en in het Vincentrum. Ze is bezor-
ger van de wijkkrant en gaat regelmatig 
naar het Rosendaalse Bos.

Janite Brands is geboren in het Gooi en 
via verschillende steden neergestreken in 
Arnhem. Ze woonde op kamers in het Bur-
gemeesterkwartier, centrum en Klarendal.
Van daaruit verhuisde ze naar een boven-
woning op de Middenweg.

Als herstelcoach heeft ze inmiddels 2 
jaar een betaalde functie, na dit 8 jaar als 
vrijwilliger te hebben gedaan. Zij begeleidt 
mensen met psychische- en verslavings-
problematiek en helpt hen op weg naar 
een zinvolle dagbesteding.  ‘Ik probeer een 
nieuwe passie te ontdekken die nu nog in 
‘laatjes’ verstopt zitten. Op zoek naar de 
sieraden die in jezelf verborgen zijn. Ze 
mogen gedragen worden!’.  
Via wijkcoaches en RIBW weten mensen de 
herstelcoach te vinden. Daarnaast coacht 
Janite ook andere coaches.

Janite komt overal waar wat te doen is: 
MFC De Wetering, De Beijer, de buurtkerk,  
Hoogte 80... en natuurlijk in de winkels!

Janite Brands
49 jaar

Joyce Willemsen is geboren in Arnhem, op-
gegroeid in Elderveld en op haar 30ste ver-
huisd naar de Zaslaan op de Geitenkamp.

Joyce behaalde 26 november het  examen as-
sistent-fitnessbegeleider/beweegcoach. 
‘Ik volgde het beweeg- en leefstijlpro-
gramma X-Fitt bij Physique in de wijk. Een 
leefstijlcoach, die wist dat ik werkzoekende 
was, wees me op een werk/leertraject bij 
Formupgrade’. Ze is nu zo’n 4 maanden be-
zig bij deze sportschool, in Klarendal en in 
Zuid. ‘Naast baliewerkzaamheden mag ik 
samen met een vaste medewerker mensen 
begeleiden op weg naar een fitter leven.’  
Joyce gaat nu eerst genieten van het vers 
gehaalde examen, maar wie weet gaat ze 
verder leren om straks zelfstandig mensen 
te kunnen begeleiden.

In het MFC, waar ze als baliemedewerkster 
heeft gewerkt, komt ze vaak. Ook bij de 
Coop, ’t Beumertje, Sam Kapsalon en Switi 
on Tour is ze een graag geziene gast.

Joyce Willemsen
38 jaar

John Versteegen werd geboren in Heelsum. 
Op zijn 20e ging hij in het centrum van 
Arnhem wonen. Via Spijkerkwartier en Al-
teveer kwam hij 10 jaar geleden op de Ro-
sendaalseweg te wonen.

Als gitaarcoach geeft John begeleiding 
in de ontwikkeling van de muzikale vaar-
digheden bij beginnende en gevorderde 
muzikanten. Hij is al 20 jaar fulltime coach 
vanuit huis maar kan desgewenst ook op 
locatie lesgeven. ‘Plezier in het maken van 
muziek is het belangrijkste. Ik heb een 
brede muzikale horizon en wil mensen hier 
graag mee laten kennismaken. Ik kan hier-
door mensen geven wat ze willen.’ John is 
autodidact, hij heeft nooit les gehad. Maar 
is nooit uitgeleerd: ‘er zijn altijd uitdagin-
gen te vinden.’  Je kunt bij John ook terecht 
voor bas, keyboard en zang in combinatie 
met een instrument.

John komt regelmatig bij de Jumbo voor de 
dagelijkse boodschappen.

John Verstegen
eeuwige jeugd

Erna de Kruyff
50 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. 
Zij zijn namelijk alle vier actief als coaches, de éen wat langer dan de ander. En ieder van hen op haar of zijn eigen manier.

Een kwartet aan wijkgenoten

Theaterstichting Ooit maakt tongen los met indrukwekkende voorstelling over vluchteling zijn
Op zondag 2 december vond in MFC De Wetering  de try-out van de voorstelling ‘Waar sta ik?’ plaats. Met deze voorstelling probeert het gezelschap meer begrip 
te kweken voor de vaak benarde positie waarin een vluchteling zich bevindt.

Een golvende zee, geluiden 
van zeemeeuwen en wind. 
Het filmpje met alleen maar 
beelden van water aan het 
begin van de voorstelling 
stond symbool voor het-
geen veel vluchtelingen aan 
het begin van hun vlucht op 
het netvlies zien. De sfeer 
was meteen beklemmend 
neergezet. Wat volgde was 
het verhaal van een aantal 
vluchtelingen, sommigen 
gefilmd, anderen live ge-
speeld. Het verhaal van de 
jonge Syriër, die door oorlog 
en geweld het land waar hij 
is opgegroeid heeft moeten 
verlaten. Weg van de strijd, 
op zoek naar rust. Of het ver-
haal van de Irakees, die voor 
de moeilijke keus stond om 
familie en vrienden vaarwel 
te zeggen omdat het leven in 
zijn eigen land te gevaarlijk 
werd. Indringende verhalen, 
die scherp duidelijk maak-
ten dat iemand niet zomaar 
zijn vaderland verlaat.

‘Waar sta ik?’ is geen ge-
wone voorstelling, maar 
wordt aangekondigd als een 
docu-theater discussie: de 
verhalen en filmpjes wer-
den regelmatig onderbro-
ken door discussieleidster 
Galyna Kyyasko, die het 
publiek vragen stelden naar 
aanleiding van de verhalen 
die verteld werden. Het doel 
was om een duidelijk ant-
woord te krijgen op de pran-
gende vragen die bij veel 
vluchtelingen leven:
‘Wanneer ben je een vluch-
teling?’ en “Wat maakt 
je een Nederlander?’ De 
speurtocht naar het ant-
woord op deze vragen gaf  
bij tijd en wijle een beklem-
mend gevoel bij het publiek. 
Dat pastte op zich prima bij 
het stuk, omdat daarmee 
het ongemakkelijke gevoel 
dat vluchtelingen hebben bij 
aankomst in een ander dan 
hun eigen vaderland enigs-
zins werd benaderd.

Het concept van ‘Waar sta 
ik?’ is bedacht door Akram 
Sulayman, die ook de regie 
van het stuk op zich nam. Hij 
kreeg hierbij assistentie van 
Achsa Timmers, die ook de 
produktie op zich nam. 
Het spel en de muzikale be-
geleiding werd uitgevoerd 
door (voormalige) vluchte-
lingen.

‘Ik wilde het verhaal van de 
vluchteling vertellen vanuit 
de beleving van de vluchte-
ling zelf’, vertelt Akram, 
‘niet iedereen begrijpt hoe 
het leven als vluchteling is. 
Soms ben je door een on-
gelukkige samenloop van 
omstandigheden gedwongen 
om je eigen land te verlaten.
Je kunt dan veel moeilijk-
heden ervaren bij het op-
pakken van het leven in je 
nieuwe land, jaren later nog 
zelfs. Ik hoop daar met dit 
stuk een klein beetje meer 
begrip voor te kweken.’

Theaterstichting Ooit bracht 
zeven jaar geleden op de-
zelfde indringende wijze 
op de Grenspost een even 
indringende voorstelling 
over eerwraak, een voorstel-
ling die onlangs nog in Den 

Haag werd opgevoerd. Of 
de voorstelling die nu haar 
try-out beleefde in MFC De 
Wetering eenzelfde lange 
adem zal hebben, moet nog 
blijken. De eerlijkheid ge-
biedt te zeggen dat er nog 

puntjes op de i gezet kunnen 
worden. Maar de ingrediën-
ten zijn zeker aanwezig, al 
is het alleen maar omdat het 
thema van de voorstelling  
voorlopig nog niet van de 
agenda zal gaan verdwijnen. 

• De spelers en muzikant van Theatergezelschap Ooit,                                                                                                             
met Achsa Timmers (2e van links) en Akram Sulayman (3e van rechts)



‘Zo, nu is het even tijd voor een keutelmomentje’
Met een speels gebaar bood publieksbegeleider Riënne Wopereis haar tot ‘geitjes’ omgedoopte publiek een dropje aan na de voorstelling. De geitenkeutels, zoals ze al snel wer-
den genoemd, gingen van hand tot hand. ‘Niet alleen omdat het lekker is, maar sommige voorstellingen roepen wel wat op. Dan heb je even een momentje van bezinning nodig’, 
verklaart Riënne, één van de meerdere publieksbegeleiders, haar gebaar. 

‘Vreemd en intiem’,  dat was het thema van Herfsttheater 
GEITenBULT dit jaar. Onderverdeeld in twee routes, route 
Geit (intiem) en route Bult (vreemd), werden op 10 verschil-
lende locaties in de wijk een even groot aantal voorstellin-
gen gegeven.  Verrassend dit jaar was dat het toegestroomde 
publiek door de publieksbegeleiders niet alleen door de wij-
ken Geitenkamp en Monnikenhuizen werd geleid. Ook de 
Paasberg kreeg een prominente rol toebedeeld waar het om 
de locaties ging.

Het mocht de pret niet drukken. De tien voorstellingen waren 
van hoge kwaliteit. Bij het viaduct aan de Roosendaalseweg 
werd het verhaal achter de pilaren vertelt. De spelers van 
kindercircus Circus op de Bult, aangevuld met enkele wijk-
bewoners, vertelden het verhaal van Het land van (n)ooit. 
Met dans, muziek en acrobatiek werd het pbliek verleid om 
zelf mee te doen aan de verborgen gebeurtenissen op de 
grens van de Geitenkamp. De vuurspuwersact op het eind 
van de voorstelling liet het publiek in bewondering achter.

Iets verderop, in de wachtkamer van medisch centrum Het 
Span, kwam in de voorstelling Terwijl U wacht het sociale 
gestuntel in de wachtkamer van een dokter aan de orde. De 
95-jarige Jeanne was de oudste speler die dit jaar meedeed 
en liet met haar spel zien anders in het leven te staan dan 
de huidige generatie, vertegenwoordigd door de jonge Loic. 
Ook Michiel bleek in zijn benadering van Barbara blijken 
nog wel enige sociale vaardigheden aan te kunnen leren.

In jongerencentrum De Sperwer werd Nenies opgevoerd, 
een dansvoorstelling in het duister, dat al spoedig door     
discolichten van kleur werd voorzien. De jonge danseres-
sen (4 meiden van 10 en één van 14 jr) wisten het publiek te 
boeien met hun danstalenten. 

De twee voorstelling van Verhalen bij de Buren werden 
(toevallig?) beiden in een woonhuis gespeeld. Bij Het kan 
iedereen overkomen, was het publiek, dat bij binnenkomst 
meteen een diagnose mocht kiezen, getuige van enkele in-
tieme ontboezemingen en een overspannen psychiater. Ge-
lukkig zaten er cliënten in zijn wachtkamer die hem konden 
opvangen. 

Bij de boekenclub Boekje open, boekje dicht kwamen de 
spelers bij elkaar om het te hebben over het boek De kracht 
van kwetsbaarheid. Tot zichtbaar ongenoegen van de voor-
zitter van de boekenclub bleek niet iedereen aan het lezen 
te zijn toegekomen... er speelden namelijk te veel dingen, 
waarvoor de ruimte ontbrak om dat aan te kaarten.

De voorstelling in het Beekdal Lyceum had een experimen-
teel karakter: 11 meisjes en een drillboor was een druk en 
chaotisch stuk, maar ook verrassend en ontwapenend. Het 
gaf aanvankelijk een beklemmend gevoel, maar de over-
tuiging waarmee de jonge leerlingen hun rol speelden was 
bevrijdend. 

Bijzonder was ook het sprookje, dat verteld werd in de zaak 
van fietsenmaker Poutsma. Een vreemd sprookje vertelde 
het verhaal van een kluizenaar, een prins en...een fiets. Het 
schaduwspel waarmee dit uitgebeeld werd, gaf een bijzon-
dere sfeer mee aan het sprookje.

Het koor Verre Buren voerden een kleurrijke muzikale 
zoektocht uit in het clubhuis van UDI met de voorstelling 
Beminnelijk kleurenpalet. Met nieuwe teksten op bestaan-
de liedjes werd de solist van het gezelschap ondersteund bij 
het bepalen van de juiste kleur. Het mocht geen verassing 
heten dat dat oranje bleek te zijn.

De Ode aan de Kromkommer werd - hoe kan het ook an-
ders - uitgevoerd op een boerderij. De vrijwilligers en cliën-
ten van zorgboerderij Tokhok lieten met dans en muzikaal 
ondersteund zien dat recht niet altijd recht is, en krom soms 
ook gewoon krom kan zijn. Opbloeiende kromkommers wa-
ren de winst. 

Hocus Locus speelde zich af in De Beijer. Het verhaal van 
een ietwat curieuze chiropractor, die geconsulteerd werd 
door vreemde vogels van verschillend allooi, werd hilarisch 
verteld en gespeeld. Het dynamische spel en de mysterieuze 
praktijk maakten de voorstelling.

Het Herfsttheater GEITenBULT heeft drie dagen lang de wijk op zijn kop gezet met een aantal intieme en vreemde voorstellingen. 
Dit jaar deed stichting Kunst op de Bult dat in samenwerking met stichting Verhalen bij de Buren, dat zelf met twee voorstellingen was vertegenwoordigd. 
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De wintermaanden staan weer voor de deur. De tijd van het jaar waarin de verwarming weer aangaat, en daarmee ook ht energieverbruik toeneemt. 
En dat is niet prettig als je een kleine beurs hebt. Daarom geven wij deze tips mee, waar u de winter goedkoop mee kunt doorkomen. Meer weten? 
Kijk op www.arnhemaan.nl. Wil je een gesprek met een energiecoach voor een persoonlijk advies? Kijk dan op www.energiebanknederland.nl



FIETSSUCCES
Rijwielhandel

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

Openingstijden:

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

Rond de Hoogte 
voor het oog is er veel te zien

voor wie dit wil

Het plaveisel van het wandelpad evenwijdig aan de dr. Schaepmanlaan

De Dr. Schaepmanlaan 
is de scheidslijn tussen 
de Geitenkamp en Mon-
nikenhuizen. De Rosen-
daalseweg als begin en de 
Beukenlaan als einde, een 
stevige klim omhoog.  
De ene wijk ver voor de 
oorlog gebouwd, zó n hon-
derd jaar oud nu. De an-
dere werd vanaf zestig jaar 
terug gebouwd. Karige tij-
den waren dat. De flats aan 
de laan en iets verderop 
ook aan de Monnikensteeg 
gaven de wederopbouw-
wijk een zekere schwung. 
Er ontstond een gemengde 
wijk met eengezinswonin-
gen van woningbouwver-
enigingen, koopwoningen 
door particulieren en van 
de huidige AKZO, toen nog 
de ENKA.

In een populaire toeris-
tische gids over het  mo-
derne Nederland van voor 
de oorlog verscheen een 
foto van de Dr. Schaep-
manlaan, laat in de middag 
genomen. Met de fiets aan 
de hand lopen mensen, 
mannen vooral, die aan 
het einde van de werkdag 
terugkomen en de bult op-
lopen. Weinig fietsen had-
den toen al versnellingen, 
Sturmey Archer was supe-
rieur maar duurde dan de 
fiets zelf, derailleurs waren 
net uitgevonden. Hier ga je 
niet rechts- of linksaf. Hier 
ga je omhoog of omlaag. 
Bult op, bult af.

Evenwijdig aan de Schaep-
manlaan, achter de flats, 
loopt een naamloos wan-
delpad. Vanaf de Rozen-
daalseweg leidt het vanaf 
de Jumbo naar de domi-
nee Bechtlaan en schampt 
Hoogte 80 aan de  linker-
zijde.  
Deze klim is de moeite 
waard, niet alleen om 
schoenen en sleutels te la-

ten maken in de winkel op 
de hoek met de Zaslaan, je 
haren te verzorgen bij de 
ernaast gelegen kapper, je 
fiets op te halen bij de fiet-
senmaker even verderop 
of je te laven aan ontspan-
ning in het café aan het 
eind van de laan, waar, als 
het donker is, de lichtre-
clame gevelbreed lonkt.

Terug naar het wandelpad: 
het is een getrapt pad met 
meer dan tachtig treden. 
Daarom niet te befietsen, 
zoals de bedoeling zal zijn 
geweest. Het pad met tre-
den is in de jaren vijftig 
met veel zorg aangelegd. 
Goedkoop ook. Er liggen 
hard gebakken bakste-
nen van tweede keus, in 
veel kleuren; tinten rood-
bruin, geel, grijs, zwart 
uitgebakken. Deze waren 
waarschijnlijk niet meer 
geschikt voor gewoon ge-
bruik in rijwegen, andere 
voetpaden in de buurt of 
in parken. Voor een func-
tioneel wandelpad bleken 
de stenen prima bruikbaar. 
Zuinig gebruik van het ma-
teriaal destijds leidde tot 
iets moois.

 ‘Leg maar wat aardige pa-
tronen met de stenen die 
over zijn.’ Zo kan de op-
dracht aan de stratenma-
kers hebben geklonken. 
Wat deden ze? Aangespro-
ken op hun vakbekwaam-
heid en hun band met hun 
vak maakten ze fantasie-
volle en tegelijk eenvoudi-
ge  geometrische  patronen 
in dit getrapte wandelpad. 
Ze zullen er vast plezier in 
hebben gehad. 

En mocht de gemeente 
Arnhem plannen hebben 
hier iets aan te doen; on-
derhoud het pad en  doe er 
verder niets aan!     

Maurits Nibbering vertelt over opvallende beziens-

waardigheden in de wijken Geitenkamp, (Nieuw) Mon-

nikenhuizen, Arnhemse Allee of Saksen Weimar.

Colofon
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Eten met Petra & Margreet 
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Onze beide moeders hadden al direct na de hete 
zomer zin in de decembermaand. Eerst Pakjes-
avond en het dan nog eens dunnetjes overdoen 
met de Kerst. Lekker smikkelen en smullen ook!

Als toetje een appelkruimeltaart – zonder suiker en glu-
tenvrij – voor de lekkere trek na het eten.

Ingrediënten:

(Voor 4 personen)

• 200 gram havermeel (of een andere glutenvrije 
meelsoort, zoals amandelmeel)

• 100 gram kokosolie (gesmolten)
• 4 zoete appels
• 30 gram rozijnen
• 2 theelepels kaneel
• Sap van een halve citroen
• 1 theelepel gemberpoeder
• Snufje zout
• 1 ei

Hoe ziet het eruit

En hoe maak je het?

Verwarm de oven voor op 175 graden. Schil de appels 
en snijd deze in kleine blokjes. Doe de rozijnen, het ci-
troensap, de kaneel en gember erbij en hussel het door 
elkaar.

Maak een deeg van het havermeel, kokosolie en zout; 
het blijft een beetje grof van structuur, maar dat hoort 
zo.

Verdeel het appelmengsel over 4 kleine bakjes (ovenbe-
stendig) of een kleine springvorm. Verkruimel daar het 
deeg overheen. Gebruik wat eigeel om het deeg mee te 
bestrijken.

Bak ongeveer 25-35 minuten in de oven tot het deeg 
gaar is. Even laten afkoelen en … smakelijk!

Oh ja, ook nog de beste wensen, en zo!

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


