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StevigArnhem helpt ouderen op (de) weg met eigen bus
Een gezellig kerstfeest in MFC De Wetering voor de ouderen in de wijk was een prachtige aanleiding om de nieuwste aanwinst van StevigArnhem te presenteren: een gloed-
nieuwe eigen bus, waarvan ouderen, die slecht ter been zijn, gebruik kunnen maken.

Het op woensdag 19 decem-
ber door StevigArnhem ge-
organiseerde kerstfeest was 
voor de aanwezige ouderen 
een klein hoogtepunt in de 
laatste maand van het vorig 
jaar. Rond 10.00 uur was de 
Theaterzaal van MFC De 
Wetering gevuld met ruim 
60 mensen op leeftijd, die 
zichtbaar genoten van de 
voor hen georganiseerde 
ochtend. De muzikale om-
lijsting was in handen van 
Wim Hilgemann, die hier-
mee liet horen dat hij over 
een aangename zangstem 
beschikt. Tegen 11.00 uur 
waren de aanwezigen op-
gewarmd door de koffi e of 
thee en de lekkere hapjes 
die rondgingen en werd het 
gezelschap verrast door een 
groep leerlingen van De 
Witte Vlinder, die met de 
ouderen een praatje maak-
ten of gezellig een woord-
zoekerpuzzel met hen gin-
gen oplossen. Hierna was 
het tijd voor de lunch, welke 
met grote zorg was bereid. 
Na afl oop van de kerstbij-
eenkomst stond er voor de 
genodigden een kerstpakket 
klaar, dat dankbaar in ont-
vangst genomen werd. 

De door StevigArnhem geor-
ganiseerde dag had voor de 
stichting een extra feestelijk 
tintje. Die dag werd ook de 
Stevig-bus geïntroduceerd, 
die gebruikt gaat worden 
om de wat oudere mensen 
in de wijk te brengen naar 
plaatsen waar zij anders niet 
(meer) kunnen komen. 

‘Ik wil de ouderen van Arn-
hem dé gelukkigste ouderen 
van Nederland maken’, al-
dus Jan Lareman van stich-
ting StevigArnhem, in ant-
woord op de vraag wat hij 
met StevigArnhem wil be-
werkstelligen, ‘met de komst 
van de bus zijn we in elk ge-
val al aardig op weg.’

Jan Lareman is voor de 
meeste wijkbewoners geen 
onbekende, maar voor wie 
hem niet kent, geven we een 
kleine introductie. 
Jan woont op de Geitenkamp. 
In zijn werkzame carrière 
heeft hij als internationaal 
expediteur (transportbemid-
delaar) gewerkt. In 2004 
ging hij met pensioen. Na 
zijn pensionering hielp Jan 
zijn partner in de drukbe-
zochte  tabakszaak Speklé,
gevestigd aan het markt-
plein op de Geitenkamp.
In die periode kwamen di-
verse (oudere) wijkbewoners 
bij Jan met uiteenlopende 
vragen en/of problemen. 
Mensen wisten bijvoorbeeld 
niet bij wie ze moesten aan-
kloppen in de wijk voor een 
bepaalde kwestie. Steeds 
vaker wisten ze Jan te vin-
den die hen vervolgens met 
veel plezier verder hielp.

Sinds 2006 maakt Jan in 
samenwerking met de Riki 
stichting jaarlijks ruim 120 
kerstpakketten voor de min-
der bedeelden in de wijk. Hij 
nodigt de betreffende wijk-
bewoners uit door een kerst-
kaartje in de bus te stoppen, 
waarop staat waar en wan-
neer zij hun gratis kerstpak-
ket kunnen ophalen.

In 2012 werd de tabaks-
zaak van de hand gedaan. 
Jan verloor daardoor de ou-
dere wijkbewoners uit het 
oog. Hij zag hen vrijwel 
niet meer verschijnen in de 
wijk en kwam erachter dat 
velen binnenshuis verble-
ven. Deze ouderen bleken 
in de meeste gevallen een 
erg klein netwerk te heb-
ben. Als bestuurslid van de 
Winkeliersvereniging heeft 
hij voor een winkelwijkbus 
gezorgd. Dankzij deze bus 
kunnen ouderen en minder-
validen zelfstandig bood-
schappen doen. 

Begin 2017 richtte Jan zijn 
eigen stichting op: Stevig-
Arnhem. Stevig staat voor: 
Stichting Eigen Voorzie-
ningen In Geitenkamp. Jan 
beoogt de levenskwaliteit 
en de zelfredzaamheid van 
zelfstandig wonende oude-
ren in zijn omgeving (Gei-
tenkamp én Monnikenhui-
zen) te verbeteren. Dit doet 
hij door onder andere vaste 
ontmoetingsdagen te or-
ganiseren waarbij mensen 
met elkaar in gesprek gaan, 
samen boodschappen doen 
en activiteiten in groepsver-
band ondernemen.
Voor de fi nanciering is geld 
aangevraagd bij de gemeen-
te, de provincie en bij diverse 
instanties: het Nationaal Ou-
derenfonds, de vereniging 
ANBO, de Riki Stichting, 
stichting ERBIJ en ZonMw.

Jan hoopt dat de stichting 
een begrip wordt in de Arn-
hemse wijken Geitenkamp 
en Monnikenhuizen. 
StevigArnhem beschikt mo-
menteel over 6 vrijwilligers, 
maar dat mogen er meer 
worden (zie oproep hier-
naast).

‘Doorzettingsvermogen is 
essentiëel’, besluit Jan. ‘Als 
je eenmaal een initiatief 
gekozen hebt, dan moet je  
gewoon door blijven gaan. 
Kan het niet rechtsom, dan 
kan het wel linksom.’

Met StevigArnhem naar Drents Museum

Op 8 maart organiseert StevigArnhem een dagtocht 
met de MuseumPlusBus naar het Drents Museum in As-
sen. Er zijn nog plaatsen vrij voor deze gratis dagtocht. 
Een kop koffi  e is daarbij ingegrepen. Er kan ook geza-
menlijk gelunched worden. De kosten hiervan zijn wél 
voor eigen rekening. Zin om mee te gaan? Stuur een mail 
naar: info@stevigarnhem.nl of bel: 06 5389 7497
Wees snel, want vol is vol!

Gezellige mensen gezocht

StevigArnhem groeit erg snel. Helpende handen zijn 
daarom welkom. Zin om vrijwilliger te worden? Meld je 
dan aan. Er wordt gezocht naar:
Chauff eurs op de wijkauto, personen die mee willen 
denken en helpen bij het uitvoeren van activiteiten, be-
stuursleden, gastdames en/of gastheren, koffi  emaatjes,  
fi etsmaatjes, boodschappenmaatjes, kookmaatjes of 
maatjes die gezamenlijke activiteiten met alleenstaande 
zelfstandige wonende ouderen willen ondernemen.
Je moet het wel leuk vinden om je in te willen zetten voor 
anderen. Geïnteresseerd? Stuur een mail naar 
info@stevigarnhem.nl of bel: 06 5389 7497

Dit artikel is gedeeltelijk 
een bewerking van een in-
terview dat Jan Lareman 
had met online platform 
Onderaf.nl. De oorspronke-
lijke tekst staat op de web-
site: www.onderaf.nl

• Jan Lareman (links)poseert met enkele oudere wijkbebewoners bij de nieuwe Stevig-bus



Agenda en informatieHET 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.van.grunsven@rozet.nl

Drie Gasthuizen (onderdeel van DrieGasthuizenGroep) :
Tel: 026 354 9415

 klantcontactcentrum@driegasthuizengroep.nl 

Financiën en Formulieren Rijnstad :
Tel: 026-3127999.  hulpverlening@rijnstad.nl
Spreekuur:
• donderdag: 10.00-12.00, MFC De Wetering
Ma en vr 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:
• di 8.30-9.00 uur: De Witte Vlinder
• di 12.30-14.00 uur: De Beijer 
• wo 13.30-15.00 uur: Drie Gasthuizen (elke oneven 

week)
• do 9.00-12.00 uur: Medisch Centrum ‘t Span
• do 13.00-14.30 uur: MFC De Wetering
www.wijkteamsarnhem.nl

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

Bij een hartstilstand is reanimeren van levensbelang. De inzet van een AED helpt daarbij. 
Een AED (Automatische Externe Defibrilator) is een draagbaar apparaat dat in geval van nood 
door iedereen gebruikt kan worden. 
Via gesproken opdrachten krijgt u instructies bij het reanimeren.
In de wijk Geitenkamp zijn op de volgende 6 locaties AED’s aanwezig:

• Huisartsenpost Het Span, Van Maerlantstraat 3

• Coop, Geitenkamp 17

• MFC De Wetering (2 x), Bonte Wetering 89

• Druckpunt Fysiotherapie, Druckerstraat 16

• Coop, Schuttersbergplein 13

• Sportcentrum Valkenhuizen, Beukenlaan 15

Vrijdag 1 februari
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.

Zaterdag 2 februari
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 3 februari
10.30-12.30 uur: Buurtkerk Geitenkamp. MFC De Wetering.  
Samen ontbijten en vieren. Iedereen is welkom, wat je ook 
gelooft. Respect voor elkaar is het uitgangspunt

Dinsdag 5 februari
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.

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

Donderdag 7 februari
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 8 februari
14.00-16.00 uur: Bingo (SWOA) MFC De Wetering. Zaal 
open 13.30. Kom gezellig meedoen. Prijs per plankje € 3,00

Vrijdag 15 februari
17.00-19.00 uur: Soepinloop (SP) Creutzbergstraat 72. 
Gratis soep met brood en koffie en thee voor iedereen die 
zin heeft om anderen te ontmoeten.

Zondag 17 februari
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

Maandag 18 februari
17.00-20.00 uur: Meet & Eat. De Beijer. Gratis maaltijd voor 
wijkbewoners, waarbij organisaties uit de wijk zich voorstel-
len. Aanmelden via hetkoffiekaffe@gmail.com

Donderdag 21 februari
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 22 februari
14.00-16.00 uur: Bingo 
(SWOA) MFC De Wetering. 
Zaal open 13.30. Kom gezel-
lig meedoen. 
Prijs per plankje € 3,00

17.30-19.30 uur: Eet en/of kook mee in het MFC (Active-
ringsteam). MFC De Wetering. Maaltijd voor wijkbewoners. 
Kosten €3,50; kinderen t/m 12 jr (onder begeleiding)  €2,50. 
Opgeven vóór 20 februari via 026-3772020 of aan de   balie 
van MFC De Wetering.
Meld eventuele allergieën of andere zaken vooraf, dan 
wordt daar rekening mee gehouden.

Zaterdag 23 februari 
14.00-16.30 uur: Bingo (Vrolijke Bingonootjes). De Beijer. 
Met live muziek. Prijs per boekje € 3,00

Vrijdag 1 maart
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.

Zaterdag 2 maart
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 3 maart
10.30-12.30 uur: Buurtkerk Geitenkamp. MFC De Wetering.  
Samen ontbijten en vieren. Iedereen is welkom, wat je ook 
gelooft. Respect voor elkaar is het uitgangspunt

Dinsdag 5 maart
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.

Donderdag 7 maart
10.00-12.30 uur Kunstcafe 55+ (Rozet) De Beijer. Thema:
De Geitenkamp in oorlogstijd, spreker: Hugo Schraders, vrij-
williger bij het Arnhems Oorlogsmuseum 40-45.

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

Vrijdag 15 maart
17.00-19.00 uur: Soepinloop (SP) Creutzbergstraat 72. 
Gratis soep met brood en koffie en thee voor iedereen die 
zin heeft om anderen te ontmoeten.

Zondag 17 maart
10.30-12.30 uur: Buurtkerk Geitenkamp. MFC De Wetering.  
Samen ontbijten en vieren. Iedereen is welkom, wat je ook 
gelooft. Respect voor elkaar is het uitgangspunt

Meld uw activiteit vóór 1 maart!!
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!

17

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!

Rioleringswerkzaamheden Beukenlaan van start
Het was koud, woensdagmiddag 9 januari op de hoek Beukenlaan/Dennenweg. De Straat-
markt, die daar was georganiseerd om ruchtbaarheid te geven aan de start van de riolerings-
werkzaamheden tussen de Denneweg en de Eekhoornstraat, was er niet minder gezellig om, 
al was het wel een reden voor veel bewoners om thuis in de warmte te blijven.

Op de Straatmarkt was te zien wat je zelf kunt doen om wateroverlast in de straat te voorko-
men. Schatgravers Stefan Papp en Wim Hilgemann speelden zoals vanouds de verhalen na 
die zij al bij bewoners hadden opgehaald. Er was koffi e, thee, gluhwein en met een sfeervolle 
vuurkorf werd de ergste kou bestreden. 

De werkzaamheden, waarbij ook een deel van de Beukenlaan zou worden afgesloten, zou-
den maandag 21 januari van start gaan, maar koning Winter heeft daar een stokje voor 
gestoken. De vorstperiode die ineens toesloeg heeft het werk stilgelegd. Wanneer de werk-
zaamheden weer worden hervat hangt van het verdere verloop van de winter af. Via de 
facebookpagina van Geitenkampnet houdt aannemer Dusseldorp Infra-, Sloop- en Milieu-
techniek de bewoners op de hoogte.

De werkzaamheden maken onderdeel uit van het rioleringvervangingsproject, dat nu zijn 
derde jaar ingaat en waarbij in totaal 6,5 km riolering vervangen wordt.

Bechtschool maakt plaats voor luxe stadsvilla’s

De laatste dagen van de ds. Bechtschool, het voormalige schoolgebouw aan de voet van Stadspark Hoogte 80, zijn geteld. Naar verwachting zal in de zomer van dit jaar het      
gebouw gesloopt gaan worden. Daarna zal de bouw van 11 luxe stadsvilla’s plaatsvinden, die uiteindelijk in de zomer van 2020 haar eerste bewoners zal hebben.

Zaterdag 19 januari jl. liep de Ds. Bechtschool weer ouder-
wets vol. Maar niet, zoals vroeger, met kinderen die er een 
les kwamen volgen. De toestroom van mensen had alles te 
maken met het verkoopevent van Ter Steege Bouw Vastgoed 
met betrekking tot de elf stadsvilla’s die door hen gebouwd 
gaan worden aan de voet van Hoogte 80.  

De Elf van Hoogte Tachtig, zoals ze door de vastgoedonder-
neming zijn gedoopt, gaan grote luxe stadsvilla’s worden, 
met drie volwaardige verdiepingen en veel ruimte om zelf 
in te delen. De woonoppervlakte is bij 8 van de 11 woningen 
175 vierkante meter. Drie van de woningen hebben een vide 
(een doorkijkruimte van de tweede naar de eerste verdie-

ping) en daardoor een iets kleiner woonoppervlakte, maar 
met 162 vierkante meter is er voor de toekomstige bewoners 
nog steeds geen reden tot klagen. Op de tweede verdieping 
is ruimte voor drie grote slaapkamers en er is een ruime 
badkamer voorzien. 

De belangstelling voor het verkoopevent lag hoog. Eén van 
de gastheren vertelde dat deze zelfs hoger was dan normaal 
bij dit soort gelegenheden. De unieke ligging van de te bou-
wen woningen speelde daarbij volgens hem zeker een rol. 
Maar de belangstelling kwam niet alleen van potentiële be-
woners: een groep omwonenden meldde zich, niet alleen om 
te bekijken hoe hun toekomstig uitzicht zal zijn, maar ook 

om kritische vragen te stellen over de uitvoering van het 
project. Deze werden uiteindelijk naar tevredenheid beant-
woord door Age Smit, vastgoedontwikkelaar bij Ter Steege 
Bouw Vastgoed, die verantwoordelijk is voor de ontwikke-
ling van dit project. De kritiek van de omwonenden op het 
gebrek aan tijdige communicatie bleef wel overeind, maar 
de omwonenden gingen desondanks met een ietwat geruster 
gevoel naar huis. 

De verkoop van de woningen sluit op 4 februari. Vanaf dat 
moment gaan de plannen langzaam maar zeker concreet 
worden en gaan de Elf van Hoogte Tachtig onderdeel uitma-
ken van het straatbeeld in de wijk Monnikenhuizen.

• Een impressie van de 11 stadsvilla’s aan de rand van Hoogte 80. Inzet: een impressie van een vide-woning

Ze zijn er weer:
zelfgemaakte stamppotten

Nu met 2e rookworst 
voor halve prijs!



Kort nieuws

GroenteGilde zoekt vrijwilligers
Het GroenteGilde heeft al enkele jaren op Playground De 
Rommelkist (Fazantenweg 2a) een moestuin die zij samen 
met wijkgenoten onderhouden. De kinderen die in de speel-
tuin spelen, helpen vaak mee en krijgen de groentes mee 
naar huis zodra er wat te oogsten valt. En er is natuurlijk ook 
een oogstfeest aan het eind van het seizoen!

De hulp van de kinderen is zeer welkom en zij werken ook 
hard (en met veel plezier). Maar het GroenteGilde is ook op 
zoek naar volwassenen die een helpende hand willen bieden. 
Uiteraard geldt ook voor hen dat zij na de oogst groentes 
mee naar huis mogen nemen. Goedkoop en nog gezond ook!

Het GroenteGilde werkt op zaterdagen van 15.30 uur tot 
17.00 uur (het hele jaar door) en op dinsdagen van 19.00 
uur tot 20.30 uur (van april tot september). Na afl oop van de 
werkzaamheden is er nog de gelegenheid gezamenlijk een 
kop thee te drinken, bereid met kruiden uit de eigen tuin.

Wil je meer weten over het GroenteGilde of jezelf aanmel-
den als vrijwilliger? 
Neem dan contact op met Kim Lagerweij van het Groente 
Gilde via groentegilde@gmail.com.
Je kunt natuurlijk ook gewoon langskomen op de zaterdag-
middag en de sfeer proeven! 

Wijkteam Arnhem-Noord-Oost start met inloopmoment in De Witte Vlinder
Bij de wijkteams in Arnhem kan iedereen terecht voor ondersteuning en advies. Dichtbij, gewoon in de wijk. De coaches 
van de Arnhemse wijkteams denken graag met u mee over wat er nodig is.

Om voor de mensen in de wijk toegankelijker te zijn, heeft 
het wijkteam Arnhem-Noord-Oost diverse inloopmomenten 
(zie voor het overzicht het Wijk-abc) Nieuw hierbij is het 
inloopmoment in basisschool De Witte Vlinder (Klooster-
straat 85A), iedere dinsdag van 8.30 tot 9.00 uur.

Tijdens dit inloopmoment is er de gelegenheid vragen te 
stellen over opvoeding, welzijn, zorg, werk, inkomen of 
voorzieningen. De aanwezige coaches proberen uw vragen 
zo goed mogelijk te beantwoorden en denken met u mee.

Tevens word er om de vier weken een koffi e-ochtend geor-
ganiseerd, waar het gesprek aangegaan wordt over een on-
derwerp waar op dat moment interesse in is.

Als u bepaalde wensen of ideeën heeft over een onderwerp, 
kunt u dit laten weten. Dit kan via het Wijkteam Arnhem-
Noord-Oost,  basisschool de Witte Vlinder, kinderopvang 
Partou of kindcentrum De Grenspost. Wanneer een bepaald 
onderwerp bij meerdere mensen speelt, wordt daar in de 
koffi e-ochtend met elkaar over gesproken.

Financieel Café stopt
Het Financieel Café, dat elke dinsdag in de Beijer werd ge-
houden, is per 1 januari 2019 gestopt. De meeste spreekuren 
elders in de stad zijn ook vervallen.

Wel kunnen locaties op ver-
zoek bezocht worden. Wan-
neer een organisatie een ge-
schikte locatie en meerdere 
aanvragers heeft, komt het 
mobiele Café op afspraak 
langs voor een inloopspreek-
uur, een vragenuurtje of een 
informatiebijeenkomst. 
Wil je meer weten? Neem 
contact op met het Financi-
eel Café via fi nancieelca-
fe@swoa.nl of 026-3272266

Voor urgente vragen met betrekking tot uw fi nanciën kunt u 
natuurlijk ook contact opnemen met een Sociaal Raadsman, 
tel. 026-3217999, of langsgaan tijdens het spreekuur. 

Inlooptijden gewijzigd
De tijden van de Vitale Inloop Geitenkamp (de inloop van 
Vitale Verbindingen in de Beijer) zijn gewijzigd. 

Vanaf deze maand gaan 
iedere maandag de deu-
ren open van 14.00 uur tot 
16.00 uur, een half uur later 
dan eerder het geval was.

Bij de inloop van Vitale 
Verbindingen kun je voor 

allerlei zaken terecht. Een gezellig gesprek, of juist een wat 
zwaarder gesprek, Je kunt geholpen worden met het ontwik-
kelen van activiteiten en deze zelf uitvoeren en aanbieden. 
Deze maand: een koffi e of thee gesprek (4 februari); sjoelen 
(11 februari); Een steekje los? (spel, 18 februari); Info over 
weerbaarheidssport (25 februari). Koffi e en thee gratis

Tuinactie NL Doet
In het kader van de jaarlijkse vrijwilligersdag NL Doet gaat 
MVT Arnhem (Mantelzorg  en Vrijwillige Thuishulp Arnhem)
op zaterdag 16 maart tuinen opknappen in de Geitenkamp.  

Heeft uw tuin een opknapbeurt nodig en bent u niet in staat 
zelf in de tuin te werken? Heeft u beperkte fi nanciële mid-
delen en geen of een klein sociaal netwerk? 
Dan kunt u zich via onderstaand telefoonnummer of e-mail 
adres aanmelden. Na uw aanmelding komt een van de mede-
werkers van MVT Arnhem de klus inventariseren en wordt 
gekeken of u in aanmerking komt. 
Wil je meehelpen om op 16 maart de handen uit de mouwen 
steken? Dan kun je je ook aanmelden via hetzelfde telefoon-
nummer of e-mail adres aanmelden. 

Aanmelden bij Nevien Gaafar via n.gaafar@mvtarnhem.nl 
of 026-3272267.

De Tweede Slag om Arnhem, april 1945
De Tweede Wereldoorlog, de Slag om Arnhem (1944), de zware gevechten en de daaropvolgende evacuaties. Arnhem 
loopt leeg, lijkt een spookstad. In april 1945 volgt de Tweede slag om Arnhem. Vooral de Geitenkamp, de enige wijk 
die nog bewoond is, wordt zwaar getroffen. Dit alles heeft in de stad en daarbuiten veel sporen nagelaten.

In het Arnhems Oorlogsmu-
seum 40-45 aan de Kem-
perbergerweg zijn de fy-
sieke sporen van de oorlog 
terug te zien. In de vorm 
van krijgskundig materiaal 
zoals wapens, communica-
tieonderdelen, uniformen, 
helmen en dergelijke. Maar 
ook liggen er objecten uit 
het dagelijks leven tijdens de 
bezetting. De verhalen hier-
bij worden verteld door de 
mensen van het museum, de 
vrijwilligers die soms zelf 
nog herinneringen hebben 
aan die verschrikkelijke tijd.

Hugo Schraders is één van die vrijwilligers. Hij spreekt op donderdag 7 maart in De Beijer over Arnhem in oorlogstijd, over 
wat zich heeft afgespeeld in die oorlogsjaren en met name ook wat zich heeft afgespeeld op de Geitenkamp, in die laatste 
periode voor de bevrijding. In het museum liggen diverse objecten die rechtstreeks van de Geitenkamp komen. Hugo heeft 
daar de verhalen bij. Hij neemt ter illustratie een aantal van die objecten en foto’s mee.

U bent van harte welkom om te luisteren naar, en van gedachten te wisselen met, Hugo Schraders. 
Donderdag 7 maart, 10.30 - 12 uur in De Beijer, Willem Beijerstraat 13. De entree is gratis.

• De Middenweg in 1945

Meet & Eat in de Beijer
Op 18 februari van 17.00 tot 20.00 uur wordt in de Beijer 
opnieuw een Meet & Eat georganiseerd. Tijdens deze gratis 
maaltijd maken buurtbewoners kennis met professionals en/
of vrijwilligers die regelmatig actief zijn in de wijk. 
Deze keer met oude bekenden: er is een (hernieuwde) ken-
nismaking met Fyschiotherapie Locus en stichting Kunst 
Op De Bult. Hier is voor gekozen omdat er bij beiden veel 
ontwikkelingen zijn geweest sinds de vorige maal(tijd) dat 
zij zich presenteerden. Opgeven voor de maaltijd kan via 
hetkoffi ekaffee@gmail.com. Als u eventuele allergiën ver-
meldt, wordt getracht daar (voor zover mogelijk) rekening 
mee te houden.

Foto: Gelders Archief

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



Pip is geboren in Portugal. Na wat omzwer-
vingen door Nederland leerde ze via een 
vriendin Monique kennen en ging bij haar 
wonen in de Dr. Bosstraat

Pip is echt gezellig en gaat om de week mee 
naar de filmavond op donderdag. ‘Ik ben de 
stofzuiger van dienst. Ik doe niet mee met 
de maaltijd zelf, maar ik hou wel in de ga-
ten of het niet te lekker is. En dan snaai ik 
soms wel eens wat mee. Thuis krijg ik ook 
een goede maaltijd, maar een extra stukje 
vlees is nooit weg. En ook een bordje kom-
kommer sla ik zeker niet af!’
Als de groep eters te groot is dan blijft Pip 
lekker thuis. ‘Je moet je immers wel aan-
melden voor het eten, anders vind je Pip 
in de pot.’

Pip komt graag bij John’s Dierenwereld voor 
een heerlijke bullepees en hondenkoekjes. 
Verder komt ze in Park Klarenbeek, Ange-
renstein, Larikshof. Ook neemt ze buur-
vrouw Barbara regelmatig mee op stap.

Monique is geboren in Zevenaar. Vanaf 
haar 21ste heeft ze binnen de woonvorm 
Centraal Wonen Westervoort in meerdere 
huizen gewoond. Sinds eind 2007 woont ze 
in de dr. Bosstraat. Nooit eerder woonde ze 
zolang op dezelfde plek.

‘In 2015 begon ik bij de Beijer met kookac-
tiviteiten, onder de naam Dames Bakken. 
Wekelijks konden mensen een maaltijd 
komen nuttigen.’ Omdat de belangstelling 
terugliep is er een combi gemaakt met de 
filmavond, om de week op de donderdag. 
‘Het is een uitgelezen avond om lekker din-
gen uit te proberen. Verrassende en niet 
gangbare gerechten, maaltijden die binnen 
1,5 à 2 uur kooktijd te realiseren zijn. Ik 
doe de boodschappen; de maaltijd wordt 
samen met Sabine bereid’

Monique komt in De Beijer, de Coop op het 
marktplein, De Blauwe Tomaat, Scala, Het 
Gulden Bloemetje, ‘t Vincentrum en  slijte-
rij van Baal voor een alcoholisch cadeautje.

Monique Lussing
47 jaar

Sabine is opgegroeid in Oosterbeek. Na 
veel omzwervingen streek ze 6,5 jaar ge-
leden neer op de Bult, waar ze met veel 
plezier in de St. Josephstraat woont. 

Toen de Beijer net van start was gegaan, 
opperde Sabine of zij vrijwilligers konden 
gebruiken. Ze wilde wel iets met koken. ‘Ik 
ben zowel uit als thuis een kookliefhebster. 
Iedere dag kookt ik een lekker maal voor 
mijzelf in mijn ‘thuisrestaurant’.’
Monique (zie hiernaast) was al actief met 
kookactiviteiten bij de Beijer. De link was 
snel gelegd. Sindsdien zijn zij een goed 
kookduo bij de maaltijd voorafgaand aan 
de filmavond. ‘Monique geeft duidelijke 
aanwijzingen en daar kook ik goed bij. En 
als ze niet kan, dan draai ik er mijn hand 
niet voor om het alleen te doen.’

Sabine komt graag bij De Beijer, Coop, 
Jumbo en de markt op zaterdag. Ze sport  
bij Physique en wandelt graag zomaar wat 
door de wijk.

Sabine Marée
32 jaar

Joke is een écht Arnhems meisje! Ze is 
geboren in Klarendal geboren en woonde 
vanaf haar 2de jaar tot haar trouwen in 
Malburgen. Via Klarendal kwam ze op de 
Geitenkamp, waar ze alweer 43 jaar woont, 
de laatste 33 jaar in de Bonte Wetering.

Zij is de trouwste bezoeker van de film-
avond. Vanaf de eerste dag heeft ze het 
maar één keer gemist. ‘Het is echt een 
avondje uit. Thuis gun ik mij de rust niet 
om een film te kijken, daarvoor ga ik naar 
de Beijer.’ Koken doet ze vanaf haar 12de 
en nog steeds met veel plezier. ‘De maal-
tijd voor de film is perfect. Ik laat mij iede-
re keer verrassen door hetgeen er op het 
menu staat. Ik ben gek op eten en probeer 
alles. En meestal schep ik twee keer op! 
En daarna lekker genieten van de film. Een 
echte aanrader!’

Joke komt regelmatig bij De Beijer, Koffie-
salon Scala en de Coop. Ze doet ook graag 
mee aan de popquiz bij Enjoy & Learn.

Joke Zwartkruis
67 jaar

Pip Lussing,
6 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 betrokken bij de maaltijd, die voorafgaat aan de tweewekelijkse filmavond op donderdag in de Beijer.

Een kwartet aan wijkgenoten

Bijeenkomst valpreventie voor ouderen moet ongelukjes achter de voordeur voorkomen
Over gevaar gesproken… waar ben je veiliger? In het drukke verkeer in je auto of gewoon thuis? Het antwoord is voor veel ouderen wellicht verrassend: gewoon thuis! Bijna alle 
ongelukken overkomen senioren namelijk achter hun eigen voordeur. Ze struikelen over een drempel, een losliggend of opkrullend kleedje, over een schoen of pantoffel die niet goed 
aansluit. Of ze missen net het laatste treetje op de trap of blijven haken achter hulpmiddelen. Zoals de rollator die eigenlijk een beetje in de weg staat.

Met een bijeenkomst val-
preventie in de wijk, wil 
de DrieGasthuizenGroep 
(DGG) en ThuiszorgGroot-
Gelre (TGG) senioren be-
wuster maken van hun 
gewoontes en hun kwets-
baarheid. Door zelf scherper 
te worden op de oorzaken 
van vallen, kunnen ouderen 
zich veel ellende besparen. 
Met slimme en toepasbare 
tips langer vitaal en zelf-
standig thuis blijven wonen 
is daarbij het ultieme doel.  
 

Initiatiefnemers van de 
bijeenkomst zijn Jacinta 
Heeren en Sandra Timmer, 
beiden verpleegkundige 
en werkzaam in de oude-
renzorg. Zij deden onder-
zoek naar valgevaren voor 
65-plussers. Dat deden ze 
in De Geitenkamp, een wijk 
waar bovengemiddeld vaak 
valincidenten onder ouderen 
plaatsvinden. Senioren die 
minder frequent bewegen, 
lopen een relatief groter ri-
sico op valpartijen. Goede 
balans en spierkracht zijn 

namelijk essentieel. Maar 
ook risico-inschatting speelt 
een rol; ouderen wanen zich 
onterecht veilig in hun eigen 
omgeving, zien nogal wat 
zaken over het hoofd waar 
het gaat om gewoontes en de 
inrichting van de woning. 

Ouderen nemen zichzelf 
niet serieus genoeg waar het 
om risicobeperking gaat, 
ontdekten Sandra en Ja-
cinta. Dat is jammer, want 
vaak zijn het slechts kleine 
aandachtspunten waarmee 

al een behoorlijk aantal on-
gelukjes te voorkomen zijn. 
Jacinta: ‘Op een wankel 
krukje of kratje het boven-
licht sluiten is zo’n risico, 
net zoals met een multifoca-
le bril de trap op- of aflopen. 
Of het niet bij de huisarts 
bespreekbaar maken van 
duizelingen, het dragen van 
slecht sluitend schoeisel of 
het eeuwige struikelkleedje 
dat nog in veel huiskamers 
en keukens ligt. Vallen is 
leeftijdloos, maar de gevol-
gen van een val voor oude-
ren zijn vele malen groter’. 
Volgens Sandra Timmer 
overschatten veel ouderen 
zichzelf. ‘In hun hoofd zijn 
ze nog vitaal, net zo sterk als 
toen.’

Om senioren te behoeden 
voor valpartijen met grote 
gevolgen, organiseren Ja-
cinta en Sandra  informatie-
bijeenkomsten. Letterlijk 
laagdrempelig, zodat elke 

oudere in de wijk kan mee-
doen. Daarbij werken DGG 
en TGG nauw samen met 
zorgpartners in de wijk; met 
huisartsen, leefstijlcoaches, 
fysio- en ergotherapeuten. 
Sandra Timmer: ‘Goedbe-
schouwd is er in elke wijk 
een heel netwerk van laag-
drempelige zorgverleners 
die ouderen hierin kunnen 
helpen. Éen van de doelen 
van dit initiatief is dan ook 
ouderen te laten ontdekken 
hoeveel support ze in hun 
eigen wijk kunnen krijgen.’

Moet elke senior naar de 
sportschool, moet elke wo-
ning valveilig worden ge-
maakt? Een beetje wel, 
maar overdrijven hoeft niet. 
Regelmatig bewegen is al 
goed, simpele oefeningen 
die ouderen thuis kunnen 
uitvoeren maken een groot 
verschil. Goed rekken en 
strekken voordat je opstaat 
is er zo een. Een kritische 

rondgang door het huis kan 
ook veel ellende voorko-
men. Sandra: ‘Gevaar komt 
niet van buiten, de kans dat 
je het slachtoffer van een 
ongeval of inbraak wordt 
ligt vele malen lager dan de 
kans op vallen. Op dat laat-
ste hebben ouderen zelf in-
vloed. Dát willen Jacinta en 
ik hen graag meegeven.’

De eerste groepsbijeen-
komst valpreventie met kof-
fie en wat lekkers wordt dit 
voorjaar gehouden. 

Wilt u meer informatie over 
tijd en locatie, of wilt u zich 
alvast aanmelden, neem dan 
contact op met:
Sandra Timmer
06-10238309 of 
Jacinta Heeren
06-17260853. 

Voor de bijeenkomst is een 
maximaal aantal plekken 
beschikbaar.



Stralende sterren bij Het Gulden Bloemetje

De kerstwedstrijd van Het Gulden Bloemetje (Wie maakt de mooiste kerstster?) 
heeft drie gelukkige winnaars opgeleverd. In drie verschillende leeftijdscategoriën 
(4 tot 12 jaar; 12 tot 18 jaar; volwassenen) werd een prijs uitgereikt. 
Op 12 januari jl. ontvingen de deelnemers in de bloemenwinkel van Gesine Lange 
een fraaie roos. De winnaars van de wedstrijd kregen daarnaast een cadeaubon.

De jury lette bij de inzendingen op originaliteit, afwerking en uitstraling. De 16 
sterren die waren toegestuurd waren kleurrijk. Er werd gebruik gemaakt van be-
staande kerstdecoraties, al dan niet gemixed met andere materialen.

‘Kleurrijk, het experiment is niet uit 
de weg gegaan’, zo verwoorde Peter 
Frank het oordeel van de jury over het 
winnende ontwerp in de jongste leef-
tijdscategorie. ‘Er zijn veel materialen 
gebruikt. Hier worden we blij van’. 
Ook in de categorie 12-18 was de jury 
lovend over de winnaar: ‘Er is met vilt-
stift gewerkt in de kerstkleuren rood en 
groen, en in het midden staat een hert.’
In de categorie volwassenen was de 
jury verrast door de eenvoud. ‘Er is ge-
bruik gemaakt van origami, waarbij de 
kraanvogel als gelukssymbool gebruikt 
wordt, en met andere diervormen, die 
samen weer een nieuwe ster uitbeeld-
den.’
Na de prijsuitreiking was er nog een 
gezellige afronding. ‘En één ding staat 
vast’, aldus de jury ‘het belooft een 
stralend jaar te worden!

• De deelnemende sterren genieten van een kop koffie, in afwachting van 
de prijsuitreiking. Gesine kijkt verguld toe.

de sterren, met onderaan de winnende drie

Gezocht: kinderen met leuke ideeën voor activiteiten
Zoals bekend organiseren Playground de Rommelkist, Sportbedrijf Arnhem en Stichting 
Rijnstad iedere schoolvakantie weer leuke, sportieve en creatieve activiteiten voor kin-
deren van 4 t/m 12 jaar. Daarbij wordt het erg belangrijk gevonden dat kinderen uit de 
wijk kunnen meepraten, omdat zij vaak goede en originele ideeën hebben. 
Bovendien kunnen ze er ook iets van leren.

Bram Moorman, Renske Luijmes en Michiel 
de Boer, die namens bovenstaande organisa-
ties de vakantieactiviteiten verzorgen, willen 
daarom een Vakantie Activiteiten Comissie 
oprichten. Kinderen in de leeftijd van 4 tot 
12 jaar die het leuk vinden om mee te denken 
(of zelf een idee hebben) en een klein beetje 
vrije tijd er aan willen besteden, kunnen zich 
hiervoor aanmelden. En je mag niet alleen 
mee helpen denken, ook bij het organiseren 
van een activiteit mag je meehelpen. Lijkt dit 
jou leuk? Meld je dan aan! Dit kan je doen 
door het inschrijfformulier in te vullen. Deze 
is op te halen bij Renske, Michiel of Bram. 
Nadat je je hebt ingeschreven, wordt er samen 
met jou en je ouder(s) of verzorger(s) bespro-
ken op welke manier je kan deelnemen aan de         
Vakantie Activiteiten Commissie.

Mocht je nog vragen hebben, dan kun je altijd contact opnemen met Renske, Michiel of Bram 
bij MFC de Wetering (026-3772020) of Playground de Rommelkist (026-7912193).

Voorjaarsvakantie
De voorjaarsvakantie is dit jaar van 1 t/m 8 maart. Kinderwerk Rijnstad, Sportbe-
drijf Arnhem en Playground de Rommelkist hebben voor de kinderen een drietal 
activiteiten voorbereid om de vakantie plezierig door te komen.

Carnavals spelletjes
Waar verzamelen: MFC de Wetering
Wanneer: Maandag 4 maart 
Tijd: 14.00 uur – 16.00 uur 
Leeftijd: 4 t/m 12 jaar
Entree: € 1,- 
Opgeven hiervoor is verplicht.
Dit kan bij Playground de Rommelkist van woensdag 13 februari t/m vrijdag 1 maart.
Vol is vol .Verdere informatie volgt bij opgave.

Free running
Waar: MFC de Wetering
Wanneer: Woensdag 6 maart
Tijd: 14.00 uur – 16.00 uur
Leeftijd: 8 t/m 12 jaar 
Entree: € 1,- 

Opgeven hiervoor is verplicht.
Dit kan bij Playground de Rommelkist van woensdag 13 februari t/m maandag 4 maart. 
Vol is vol .Verdere informatie volgt bij opgave.

Bos activiteit
Waar: verzamelen bij Playground de Rommelkist  
Wanneer: Vrijdag 8 maart
Tijd: volgt bij opgave  
Leeftijd: 4 t/m 7 jaar
Entree: € 1,50
Opgeven hiervoor is verplicht.
Dit kan bij Playground de Rommelkist 
van woensdag 13 februari t/m woens-
dag 6 maart.
Vol is vol . Verdere informatie volgt bij 
opgave.

Kinderwerk Stichting Rijnstad
MFC de Wetering, Bonte Wetering 89

Renske Luijmes, 026-3772011,r.luijmes@rijnstad.nl
Michiel de Boer, 06-53524949, m.dboer@rijnstad.nl 

Sportontwikkeling 
Sportbedrijf Arnhem, MFC de Wetering, Bonte Wetering 89

Eibert Leusink, 026-7912147, eibert.leusink@sportbedrijfarnhem.nl 

Playground de Rommelkist, Fazantenweg 2a
Bram Moorman, 026-7912193 , bram.moorman@sportbedrijfarnhem.nl

Vreedzame afspraken in de wijk
Op verschillende locaties in de wijk zijn of 
worden borden neergehangen met vreedza-
me afspraken. Deze afspraken, die voort-
komen uit de Vreedzame Wijk, kunnen 
beschouwd worden als de spelregels die 
gelden met betrekking tot hoe je met el-
kaar omgaat. Uitgangspunt hierbij is dat 
er samen een vreedzame ontmoetingsplek 
gemaakt kan worden.

We zetten de vreedzame afspraken, zoals 
die op de borden in de diverse ontmoe-
tingsplekken te lezen zijn, op een rijtje:

• Iedereen is welkom tijdens de openingstijden, iedereen is gelijk en iedereen mag 
meedoen met de activiteiten die er vóór jou zijn.

• Wij gaan op een nette manier met elkaar om; we doen elkaar geen pijn in woorden 
en daden.

• Wij praten met elkaar, niet over elkaar. Wij luisteren naar elkaar. Wij laten elkaar 
uitpraten.

• We spreken elkaar aan op verkeerd gedrag.
• Wij spelen samen, ontmoeten, helpen en respecteren elkaar en hebben plezier.  
       Ongeacht wie je bent.
• Problemen lossen we samen op, lukt dit niet, roepen wij er iemand bij.
• Spullen mag je lenen als je dit netjes vraagt, je brengt ze terug en zorgt er goed voor.
• Als iemand iets leuks of goed doet, geven wij elkaar een opsteker.
• Hier drinken wij geen alcohol en gebruiken wij geen drugs.
• Ons afval gaat in de prullenbak.



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
14.00-15.00 Tai Chi (Budosport) Opstandingskerk, Roosen-
daalseweg 505
14.00-16.00 Vitale Inloop (Vitale Verbindingen) De Beijer.
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.

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

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 wijk-
genoten)
Eindredactie en vormgeving: Mark Ormel
Tekstbijdragen: Mark Ormel, Petra & Margreet, Sandra 
van Manen, Onderaf.nl en ingezonden.
Fotografie: Riënne Wopereis (kwartet), Mark Ormel, 
Janite Brands 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 1 maart 2019 

verschijningsdatum 13 maart 2019

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

Escape Room: weet jij jezelf te bevrijden?
Een escape room is een spel waarbij een groep mensen in een of meerdere kamers wordt opgesloten. 
Deelnemers moeten door middel van het zoeken naar sleutels, codes en aanwijzingen en door het oplossen van         
puzzels en raadsels proberen de kamer (of kamers) binnen een bepaalde tijd te verlaten.

Bryan Mentink heeft voor de Sperwer een leuke en uitdagende escape room bedacht. Vanaf 3 februari kun je 4 weken 
lang op dinsdagavond, woensdagavond, donderdagavond en zondagmiddag proberen om uit deze escape room te ontsnap-
pen. Er zijn 2 sessies per dagdeel en je kunt meedoen in groepen van maximaal 5 personen. 
De kosten zijn €1,00 per persoon en dienen direct bij inschrijving betaald te worden. Voor kinderen van 10 tot en met 13 jaar 
is begeleiding van een volwassene (18+) verplicht.

Wil jij weten of het je gaat lukken om eruit te komen? Geef je dan snel op voor de escape room. Dit kan bij jongerencentrum 
de Sperwer, Sperwerstraat 149, tel. 026-4456603. Je kunt je opgeven voor een dag naar keuze, maar wacht niet te lang, want 
vol is vol!



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

Doe mee met het jaarlijkse Hoogte80 festival!
Van donderdag 30 mei t/m zondag 2 juni vindt in stadspark Hoogte 80 de 11e editie van het Hoogte80 festival plaats. 
De voorbereidingen voor het theaterfestival zijn inmiddels met veel enthousiasme van start gegaan.

Zoals de laatste jaren ge-
bruikelijk is, staat stichting 
Kunst op de bult garant voor 
de bijdrage uit de wijken. 
Daarbij kan nog wel wat 
hulp gebruikt worden. Op 
het gebied van pr wordt nog 
gezocht naar tekstschrijvers 
en mensen die handig zijn 
met social media (Face-

book, Twitter). Ook voor het 
verzorgen van de techniek 
tijens het festival worden 
nog mensen gezocht.  
Maar het kan natuurlijk ook 
zijn dat je op een andere ma-
nier wil bijdragen, of mis-
schien zelf iets wil doen op 
het festival? Ook dan ben je 
van harte welkom!

Heb je zin en tijd en om 
mee te doen of heb je leuke 
ideeën? Wil je eerst nog wat 
meer informatie, bijvoor-
beeld over de tijd die je er-
voor nodig hebt? Neem con-
tact op met Heidi Natuur 
(Kunst op de bult) via  
heidinatuur@gmail.com 
06-45359133.

Eten met Petra & Margreet 
Eten met Petra & Margreet

Wat was dat weer een heerlijke decembermaand! 
Ons illuster tweetal heeft zich tegoed gedaan al 
wat lekker was en moest op begin januari consta-
teren dat er de nodige kilootjes waren bijgekomen. 
Daarom letten ze maar even op de koolhydraten 
in hun dagelijks eten, want daar word je dik van. 
Daarom: knolselderij op Provençaalse wijze klaar-
gemaakt. Met maar heel weinig calorieën.

Ingrediënten

• 1 knolselderij in blokjes

• 1 winterwortel in plakjes

• 25 gram boter of olie

• 1 ui gesnipperd

• 1 teentje knofl ook geperst

• 1 rode paprika in reepjes

• 1 theelepel Provençaalse kruiden (tijm, roze-
marijn, basilicum en salie)

• 1 klein blikje tomatenpuree

• 150 ml bouillon (mag gewoon van een blokje)

• 50 gram pittige, geraspte kaas

• zout en peper

Verwarm eerst de oven voor op de grillstand. 
Kook dan de knolselderij en de wortel vijf minu-
ten. Daarna smelt je de boter en fruit je de ui met 
de knofl ook lichtbruin. Hier voeg je vervolgens de 
knolselderij en de wortel aan toe en je bakt dat 
lekker even mee. De Provençaalse kruiden komen 
nu aan de beurt: je strooit deze over het geheel 
en roert dan de tomatenpuree erdoorheen. Nog 
wat bouillon erbij gooien en dan even rust, want 
nu moet het ongeveer 10 minuten op een laag pit-
je sudderen totdat het gaar is. Even proeven hoe 
het smaakt, want als je het nog wat fl auwtjes vind 
kun je nu zout en peper gebruiken. Gewoon blijven 
proeven todat je het goed vindt. Dit alles doe je in 
een ovenvaste schaal. Strooi nu de geraspte kaas 
er overheen en zet de schaal in de voorverwarmde 
oven.  Nu even wachten tot de kaas gesmolten is 
(wel opletten dus) en dan: 
smullen maar!

Petra en Margreet

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

Winter in de wijk
Toegegeven, koning Winter liet zich maar enkele dagen zijn sneeuwwitte gezicht zien. 
Maar, dat is wellicht des te meer reden om dit bijna uniek te noemen fenomeen aandacht te geven...

• De sneeuw zorgde niet alleen voor overlast: jong en oud vermaakten zich met glijpartijen op Hoogte 80

• Koele kikkers: de koude trotserend geeft Liesbeth Crooijmans 
aanwijzingen aan cursiste Margriet Brouwer

• Ook met een laagje sneeuw blijft het marktplein sfeervol

• Het witte tapijt legt het werk in de buurtmoestuin even stil• De St. Jozefstraat met sneeuw: een sprookjesachtig tafereel


