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Bibliotheek Rozet keert  terug in de wijk met dependance in de Beijer
In december 2015 konden er voor het laatst boeken geleend worden in de Geitenkamp. Die maand verdween de bibliobus defi nitief uit de wijk. Een onwenselijke 
situatie, vonden veel partijen. Rozet, Rijnstad en Kunst op de Bult sloegen de handen ineen en bespraken de terugkeer van een uitleenmogelijkheid in de wijk.

De terugkeer van de biblio-
theek in de wijk stond vrij-
wel direct na het verdwijnen 
van de bibliobus al op de 
agenda, maar lange tijd leek 
er geen beweging te zitten in 
de besprekingen hierover. 

Ondertussen moest de wijk 
het doen met een aantal mini-
biebs: kastjes bij mensen 
in de tuinen waar boeken 
uitgehaald en teruggelegd 
kunnen worden. Het succes 
van deze minibiebs maakte 
duidelijk dat er nog steeds 
gelezen wordt op de Gei-
tenkamp, waardoor de te-
rugkeer van de bibliotheek 
gerechtvaardigd bleek.

Na lang wikken en wegen 
is besloten de dependance 
van de Rozet in De Beijer te 
gaan plaatsen. De opening 
van de afdeling van Rozet 
in de Beijer vindt plaatst 
op donderdag 11 april van 
15.00 tot 17.00 uur.

Annet Tomasini (Kunst 
op de Bult) houdt een kort 
welkomstwoord, waarna de 
ingepakte boekenkast offi ci-
eel onthuld gaat worden. De 
uitleensperegels worden toe-
gelicht en met een kort voor-
leesmoment zal de opening 
van ‘het Rozetje in de wijk’ 
een heuglijk feit zijn.

Daarna zullen er overal in 
het pand activiteiten zijn 
voor jong en oud: voorlezen, 
een presentatie en diashow 
van de Age Friendly Cul-
tural City waar het Kunst-
café onder valt, de Archeo 
Hotspot zal er zijn met his-
torische voorwerpen zodat 
je een eerste kennismaking 
krijgt met de archeologie, 
het Beekspel, waarbij je 
kennis maakt met het oude 
Arneym met zijn beken en 
beerputten, wordt gespeeld 
en de uitleen geeft info en 
laat zien hoe de website 
werkt, enz.

De diavoorstelling van Age 
Friendly Culturual City is 
tevens de aftrap van dit pro-
gramma in de Beijer. 
Dit programma is een sa-
menwerkingsverband tus-
sen het Fonds voor Cultuur-
participatie, de Gemeente 
Arnhem, een aantal zorg- en 
welzijnsorganisaties en een 
aantal kunstaanbieders. De 
bedoeling van dit program-
ma is om het culturele aan-
bod in de wijk (in dit geval 
het gebied Noord-Oost Arn-
hem, waar De Geitenkamp 
deel van uit maakt) zichtbaar 
en vindbaar te maken voor 
de ouderen in dit gebied. 

In Arnhem heeft het pro-
gramma als ondertitel ‘Het 
bruist aan de Rijn’. Ouderen 
worden actief gestimuleerd 
om deel te nemen aan acti-
viteiten, elkaar te ontmoeten 
en (verborgen) talenten te 
ontdekken. Zo ontstaan er 
nieuwe verbindingen.

Het Kunstcafé, dat al een 
aantal jaren in de Beijer 
wordt georganiseerd, krijgt 
daarmee een bredere func-
tie: de Beijer wordt de plek 
waar informatie te halen 
valt over het programma, 
maar ook waar ouderen of 
kunstaanbieders hun eigen 
aanbod onder de aandacht 
kunnen brengen, zodat dit 
verzameld, gebundeld en 
verspreid kan worden.

Er wordt een plek ingericht 
met folder- en promotiema-
teriaal zodat ouderen die 
dezelfde interesse hebben 
elkaar kunnen ontmoeten. 
Daarnaast is er binnenkort 
een app waarop men het 
aanbod per wijk kan zoeken. 
Die wordt op dit moment 
ontwikkeld. Wanneer die de 
lucht in gaat zullen er mo-
menten zijn dat men in de 
Beijer terecht kan voor extra 
info of hulp bij het downloa-
den en omgaan met de app. 
Er wordt veel aandacht be-
steed aan zichtbaarheid en 
vindbaarheid, het is immers 
één van de pijlers van het 
Age Friendly Cultural City 
programma.

In het programma zitten 
een aantal nieuwe projecten 
die uitgevoerd gaan worden 
door kunstenpartners, vaak  
i.s.m. zorg- en welzijnspart-
ners. Er wordt samenge-
werkt met DrieGasthuizen,
Pleyade, SWOA, Rijnstad, 
MVT en RIBW . Op cultureel 
gebied zijn er verbindingen 
met Nederlands Openlucht 
Museum, Museum Arnhem, 
Gelders Orkest, Stadscom-
pagnie,  Humint Solutions 
en Rozet. 

Het programma richt zich 
op ouderen, zowel vitale als 
kwetsbare, maar er zitten 
ook cross over-projecten in 
met jongeren. En verder is 
iedereen die bij een Kunst-
café wil komen kijken na-
tuurlijk van harte welkom.
Het totaalprogramma Age 
Friendly Cultural City 
wordt ondersteund door het 
Fonds voor Cultuurparti-
cipatie. Zij wil gemeenten 
stimuleren om kunst en cul-
tuurparticipatie, als middel 
om ouderen te laten partici-
peren en activeren, structu-
reel op te nemen in het kader 
van de WMO. 

De komst van de Rozet geeft 
nog even een praktisch pro-
bleem: de boeken die nu in 
de boekenkast staan moeten 
weg. Daarom zijn tot aan het 
eind van de maand maart 
de boeken die nu in de boe-
kenkast staan gratis mee te 
nemen! Romans, detectives, 
boeken over tuinieren, we-
tenschap enzovoort staan te 
wachten op een nieuwe ei-
genaar. Kom dus snel, want 
na maart zijn deze boeken 
voorgoed verdwenen.

De feestelijke opening in 
de Beijer past in het feest-
gevoel dat bij de dames van 
Het Koffi eKaffee heerst. Zij 
zijn namelijk vijf jaar gele-
den begonnen met het Kof-
fi eKaffee. En óók dat gaat 
gevierd worden!
Op vrijdag 22 maart, van 
10.00 uur tot 14.00 uur, trak-
teert Het Koffi eKaffee daar-
om op gebak met een kop 
koffi e. Een dag later, op 23 
maart, is er vanaf 20.30 uur 
een Swingavond in MFC De 
Wetering. Genoeg te doen 
dus in en rondom de Beijer. 
Dat belooft wat voor de ko-
mende vijf jaar!

Foto: Zefanja Hoogers

Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt initiatieven die meedoen aan cultuur sti-
muleren. Met het programma ‘Age Friendly Cultural Cities’ moedigt het Fonds de komende 
jaren (2017-2020) steden aan om actieve cultuurparticipatie voor ouderen te verbeteren. 
Ze werkt samen met gemeenten en culturele instellingen aan het verduurzamen van actieve 
cultuurparticipatie door ouderen, binnen het cultuur- en Wmo-beleid.



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

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

Dinsdag 19 maart
19.30 uur: Alzheimer Café. Brasserie de Burcht, Rosen-
daalseweg 485. Thema: Omgaan met verlies.

Woensdag 20 maart
8.00-21.00 uur: Provinciale Verkiezingen. Diverse 
locaties. Op uitnodiging van de provincie Gelderland 
kunt u vandaag gratis uw stem uitbrengen op een 
volksvertegenwoordiger naar keuze.

14.00-16.00 uur: Opschoonactie Vertrek vanaf Playground 
de Rommelkist, i.s.m. Kinderwijkteam. Meer info:
bram.moorman@sportbedrijfarnhem.nl
(zie ook het artikel elders in deze krant)

Donderdag 21 maart
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 maart
14.00-16.00 uur: Bingo (SWOA) MFC De Wetering. Zaal 
open 13.30. Kom gezellig 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 €4,00; kinderen t/m 12 jr (onder begeleiding)  €3,00. 
Opgeven vóór 20 maart 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 maart
11.00-14.00 uur: Lammetjesdag (Zorgboerderij Tokhok 
i.s.m. De Vier Seizoenen) Zorgboerderij Tokhok. Lijkt het je 
leuk om lammetjes te aaien of ambachtelijk werk te zien? 
Kom langs bij zorgboerderij Tokhok op de Beukenlaan 27. 

20.30 uur : Feest in het MFC (KoffieKaffee). Feest/swing-
avond, n.a.v. 5 jaar KoffieKaffee. Gratis toegang.

Zaterdag 30 maart 
9.30 uur: Workshop Instagram Foto’s Bewerken (Vlinder 
zoekt Geit) Vlindertuin, Sperwerstraat 97. Fotograaf Ron 
Steemers verzorgt deze gratis workshop, waarin je leert 
hoe je foto’s kunt bewerken met je mobiel. Opgeven vóór 
28 maart via www.hal21.nl 
(zie ook het artikel elders in deze krant)

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

Zondag 31 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 2 april
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!

Woensdag 3 april
Introductieworkshop op drie locaties: Dans. (Rozet, Rijn-
stad en Kunst op de Bult). Ontdek wat je leuk vindt!
15.00-16.00 uur : MFC De Wetering
18.30-19.30 uur: De Sperwer
20.00-21.00 uur : De Beijer

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

Vrijdag 5 april
14.00-16.00 uur: Bingo (SWOA) MFC De Wetering. Zaal 
open 13.30. Kom gezellig meedoen. Prijs per plankje € 3,00

Zaterdag 6 april
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

Woensdag 10 april
Introductieworkshop op drie locaties: Muziek. (Rozet, 
Rijnstad en Kunst op de Bult). Ontdek wat je leuk vindt!
15.00-16.00 uur : MFC De Wetering
18.30-19.30 uur: De Sperwer
20.00-21.00 uur : De Beijer

Donderdag 11 april
15.00-17.00 uur: Opening Rozet in De Beijer (Rozet, Kunst 
op de bult, Rijnstad). Onthulling van de boekenkast in de 
Beijer waar Rozet boeken gaat stallen.

Vrijdag 12 april
13.30 uur: Herdenking (Stichting Herdenking Geitenkamp). 
Larikshof. Jaarlijkse herdenking van de Geitenkampse bur-
gerslachtoffers bij het monument in het Larikshof. 
Opdat we niet vergeten...!

Zaterdag 13 april
11.00-16.00 uur: Body & Mind.  (Locus, Vitale Verbindin-
gen, RIBW en Indigo). De Beijer.  Themadag over de relatie 
tussen lichaam en geest, met 8 workshops, 4 over body, 4 
over mind. Gratis entree, wel graag aanmelden via info@
indigogelderland.nl.  (zie het artikel elders in deze krant)

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

Dinsdag 16 april
19.30 uur: Alzheimer Café. Brasserie de Burcht, Rosen-
daalseweg 485. 

Woensdag 17 april
Introductieworkshop op drie locaties: Muziek. (Rozet, 
Rijnstad en Kunst op de Bult). Ontdek wat je leuk vindt!
15.00-16.00 uur : MFC De Wetering
18.30-19.30 uur: De Sperwer
20.00-21.00 uur : De Beijer

Meld uw activiteit voor de periode van 
17/4/2019-22/5/2019 uiterlijk 5 april!!

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

 

Bloemisterij  
Het Gulden Bloemetje 
Geitenkamp 24, 6824 HE Arnhem, 026-3511218 

Naast het 
dagelijks en exclusief bloemwerk 

verkopen wij ook 

(post)kaarten, servetten en verjaardags- 
kalenders uit de Bekking & Blitz collectie. 

Kijk gezellig rond in 
onze met paasdecoraties versierde winkel.

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!

PROEF ONZE
ZELFGEMAAKTE SOEP!

2E LITER HALVE PRIJS!

‘Wie wil er nou geen kapsalon in de mooiste buurt van Arnhem?’
Op 1 maart vierde kapsalon Cissors een feestje: die dag bestond kapsalon Cissors op de kop af 15 jaar. Geen geringe prestatie voor de goedgehumeurde Franciska Brackenhoff-
De Wit, die al vroeg wist dat ze geknipt was voor dit vak.

De kleine Franciska de Wit 
kwam als kind al op de plek 
waar ze nu zelf haar kap-
salon heeft. Haar oma was 
vaste klant van kapsalon 
Hely, die in de vorige eeuw 
op dezelfde plek was gehuis-
vestigd. Vaak, als Franciska 
naar de Geitenkamp kwam, 
wachtte ze in die zaak op 
haar oma. Maar het stil zit-
ten beviel haar niet, dus 
vroeg ze of ze met kleine 
klusjes mee mocht helpen. 
Dat was uiteraard geen pro-
bleem en zo rolde Franciska 
al vroeg het kappersvak in. 

Ze ging een kappersoplei-
ding volgen en begon op 
haar 16e al als leerling-
hairstylist te werken. Vanaf 
haar 19e werkte ze als kap-
ster in verschillende salons 
in Arnhem en Ede en op 
haar 21e had ze haar eerste 
eigen kapsalon.

Op de Geitenkamp bleef 
in de jaren erna de tijd niet 
stilstaan en Lia, de eigenaar 
van kapperszaak Hely, wilde 
stoppen met haar zaak. Ze 
benaderde Franciska met de 

vraag of zij de kapperszaak 
op de Geitenkamp wilde 
overnemen. Dat wilde ze 

wel, want, zo zei ze het toen 
al: ‘wie wil er nou geen kap-
salon in de mooiste buurt 

van Arnhem?’. Zo gezegd, 
zo gedaan, en in maart 2004 
opende kapsalon Cissors 

haar deuren op de Geiten-
kamp. ‘Het is geen spelfout, 
hoor,’ zegt ze, doelend op de 

naam. ‘de S van het woord 
scissors is bewust weggela-
ten als knipoog naar mijn 
eigen naam’. 

Het werken op de Geiten-
kamp bevalt Franciska 
goed. Dat blijkt ook wan-
neer de vraag gesteld wordt 
of ze wel eens een bijzon-
dere klant gehad heeft. ‘Alle 
mensen zijn bijzonder hier. 
Het is een heel diverse wijk, 
dat maakt het werken hier 
ook zo leuk’, luidt haar ant-
woord. Inmiddels werken er 
5 mensen bij kapsalon Cis-
sors, 3 vaste krachten en 2 
stagiaires, want Franciska is 
ook een erkend bedrijfsleer-
meester. 
Sinds kort is de kapperszaak 
op 2 vrijdagen in de maand 
ook ‘s avonds geopend. 
Want, stilzitten, dat is nog 
steeds niets voor Franciska.

Aandacht voor lichaam en geest tijdens Body & Mind festival
Het Body & Mind festival is hét festival op de Geitenkamp waar sport, geest, ontspanning en lekker eten samenkomen. 
Laat je op zaterdag 13 april van 11.00 tot 16.00 uur in de Beijer inspireren en ontdek op welke manier jij kunt werken aan een energieker, fi tter en meer ontspannen leven.

Gratis proefl essen en infor-
matie over sport- en ont-
spanningsactiviteiten bij 
jou in de buurt. Voor elk 
wat wils, dus er is altijd wel 
iets wat jou aanspreekt. Wil 
je direct aan de slag en aan 
den lijve ondervinden of 
je meer een type bent voor 
yoga of voor boksen? Volg 
dan één van de proefl essen. 
Daarnaast zijn er inspiratie-

sessies over mindset, stress, 
mindfulness en omgaan met 
pijn.

De kiem voor het Body & 
Mind festival ontstond vorig 
jaar. Mark Ormel, o.a. ac-
tief bij Vitale Verbindingen 
ging vanwege pijnklachten 
naar fysiotherapeut Jurgen 
Meijer (Locus). Al snel gin-
gen de gesprekken niet al-

leen over de klachten, maar 
ook over de samenhang 
tussen lichaam en geest. 
‘Een gezond mens zit in 
een gezond lichaam, heb ik 
op school geleerd’, vertelt 
Mark. ‘Dat viel mij ook op 
tijdens de behandeling bij 
Jurgen: niet alleen de pijn-
klachten verdwenen, ook 
mentaal ging ik er op voor-
uit’.  Voor Jurgen was dit 
niet vreemd om te horen. ‘Je 
kunt minder last hebben van 
pijn als je beter in je vel zit, 
ook al is de onderliggende 
blessure gelijk’, vult de the-
rapeut aan. 
Al snel werd er nagedacht 
over een samenwerking. 
Indigo en RIBW werden er-
bij betrokken en daardoor 
ontstond het idee van een 
Body & Mind festival, met 
een reeks workshops over 
lichamelijke en geestelijke 
gezondheid.

Naast aandacht voor li-
chaam en geest is er aan-
dacht voor gezonde voeding. 
Ook kun je jezelf trakteren 
op een gratis massage of pe-
dicurebehandeling.

Het Body en Mind festival 
wordt georganiseerd door 
Locus Fysiotherapie, RIBW, 
Vitale Verbindingen en In-
digo. Deelname is gratis. 
De aanmelding verloopt 

via Indigo: 026-3124483 of 
info@indigogelderland.nl. 
De eerste vijftig aanmel-
ders ontvangen tijdens het 
festival een leuke, sportieve 
goodiebag!

en je
beweegt 
weer! fysiolocus.nl

Willem Beijerstraat 13, 6823 EW, Arnhem
jurgen@fysiolocus.nl  |  06 - 144 32 123

Fysiotherapie 
met een 
positieve draai

• Het team van Cissors (v.l.n.r.): Milica, Demi, Kimberly, Laura en Franciska

Het maken van een af-
spraak kan online via 

www.cissorsarnhem.nl 
of via www.1kapper.nl.
Of loop gewoon even 

binnen!

• Mark Ormel en Jurgen Meijer



Kort nieuws Een fotostudio in de Vlindertuin
Het bruist van de activiteiten in de voormalige basisschool De Vlindertuin, zoveel mogelijk ten behoeve van de wijk. 
In voorgaande edities van Op De Hoogte zijn al enkele gebruikers van De Vlindertuin voorgesteld (Juuls Atelier en 
stichting ReCaP). Dit keer is Ron Steemers Fotografi e aan de beurt.

Ron Steemers is een profes-
sioneel fotograaf. Portret-
ten, reclame en mode, dat 
is het voor hem. Hij foto-
grafeert voor bedrijven, re-
clamebureaus, magazines, 
overheden en instellingen, is 
breed inzetbaar en veelzij-
dig. Hij kijkt niet alleen naar 
het geschoten beeld, maar 
ook naar de vorm en het idee 
erachter. 
Recentelijk vervaardigde hij 
een fotocampagne voor de 
Provincie Gelderland, met 
als thema Gewoon Sporten. 
Voor het Arnhemse maga-
zine Eigen!  maakte hij een 
reeks portretten van hand-
balster Estavana Polman.

In De Vlindertuin heeft 
Ron één lokaal als fotostu-
dio ingericht, compleet met 
een rondwand (een rond-
wand is een achtergrond 
die rond doorloopt naar de 
vloer, zodat er een ‘onein-
dige’ achtergrond ontstaat). 
Naast de opdrachten waar-

bij Ron op locatie fotogra-
feert, gebruikt hij de studio 
in de Vlindertuin voor het 
fotograferen van portretten, 
mode en reclame.

Als Ron de studio zelf niet 
gebruikt, kunnen andere 
fotografen, zonder studio, 

er gebruik van maken. Al 
diverse Arnhemse fotogra-
fen weten Studio HAL21 te 
vinden.

De ruimte is niet alleen ge-
schikt om te gebruiken als 
fotostudio. In het half jaar 
dat de studio nu in de Vlin-

dertuin zit, zijn er ook ande-
re activiteiten georganiseerd 
zoals workshops, vergade-
ringen, coaching-gesprek-
ken en Pilates trainingen.

Indien u meer informatie 
wilt over Studio HAL21, 
kijk dan op www.hal21.nl.

In het kader van Vlinder zoekt Geit (activiteiten voor de wijk vanuit De Vlindertuin) 
gaat fotograaf Ron Steemers op zaterdag 30 maart een workshop geven:

Bewerk je foto’s op je mobiel en haal meer uit je Instagram-App!
Veel mensen maken foto’s en fi lmpjes op hun mobiele telefoon en gebruiken dan een fi ltertje uit Instagram om de foto 
mooier te maken. Vaak zijn deze foto’s al heel mooi maar als je de foto’s handmatig gaat bewerken, kunnen ze nog veel 
mooier worden! Ron gaat in deze workshop uitleggen welke bewerkingsmogelijkheden er in de App zijn, naast de stan-
daard fi lters die iedereen wellicht al kent en gebruikt.

Wilt u ook leren hoe u meer uit de Instagram-App haalt? 
Meldt u dan aan vóór donderdag 28 maart aan voor de 
gratis workshop via studio@hal21.nl. Reageer snel, want 
er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar!
De workshop is op zaterdag 30 maart, om 9.30 uur, in de 
fotostudio in de Vlindertuin, Sperwerstraat 97.

Meer informatie op de Facebookpagina van Vlinder zoekt 
Geit.

Lammetjesdag
Een winter hebben we niet echt gehad, maar dat neemt niet 
weg dat de lente nu toch echt voor de deur staat. En wat is 
een leukere manier om de lente te beginnen dan met een 
Lammetjesdag? 

Op zaterdag 23 maart, van 11.00 tot 14.00 uur organiseert 
Tokhok i.s.m. De Vier Seizoenen een Lammetjesdag op de 
boerderij aan de Beukenlaan 27.  De pasgeboren lammetjes 
staan te wachten op je komst. Maar er is nog meer, want 
behalve de lammetjes en andere dieren aaien kun je ook zien 
hoe er ambachtelijk gewerkt wordt. Er staat een spinster, 
die laat zien hoe de vacht van een schaap tot wol verwerkt 
wordt. En er zijn allerlei leuke spellen, waaronder een krui-
wagenrace. En als je toch eenmaal op de zorgboerderij bent, 
kun je meteen verse groente of eieren kopen..
Wil je in je eigen omgeving eens meemaken hoe het is om 
even op een boerderij te zijn, kom dan langs op zaterdag 
23 maart. Ook als je alleen voor de lammetjes wilt komen. 
(contactgegevens zorgboerderij Tokhok: zie het wijk-abc)

Herdenking Geitenkamp
In park Larikshof (bij het marktplein onder de poort naar 
beneden) vindt op vrijdag 12 april om 13.30 uur de jaar-
lijkse herdenking op de Geitenkamp plaats. 
Het is de eerst herdenking zonder de in december 2018 over-
leden Marinus van der Ende, die getuige was van de ge-
beurtenissen en met gevaar voor eigen leven hulp bood aan 
de slachtoffers. Het is ook aan zijn inzet te danken dat, met 
steun van een aantal betrokken wijkgenoten, het monument 
‘Kring der Herinnering’ gerealiseerd is. 

Door een bombardement van de geallieerden tijdens de 
Tweede Wereldoorlog, op 13 april 1945, vielen er slachtof-
fers op de Geitenkamp. Tijdens de herdenking, waar burge-
meester Ahmet Marcouch bij aanwezig zal zijn, zal hierbij 
worden stilgestaan. 

Toekomst van de tegenpool
In september 2018 verscheen In search of Kyle, de Engelstalige debuutroman van Miranda van Gaalen. Binnenkort 
verschijnt de Nederlandse vertaling  van het boek, met als titel Arnhemland. Toekomst van de tegenpool.

In search of Kyle mag een succes genoemd worden: de ro-
man over de jonge Sky Beaumont, die vanuit Arnhemland 
(Australië) verhuist naar Arnhem om Kyle - de schrijver van 
cryptische ansichtkaarten aan haar artistieke grootmoeder 
Helen Coppin - te vinden, wordt nog steeds internationaal 
gelezen. Maar de vraag naar een Nederlandse werd ook 
steeds luider. Miranda schortte het schrijven aan het verolg 
op en stortte zich op de vertaling van haar debuut.

De feedback van lezers is verwerkt en Nederlandstalige re-
dacteuren hebben het boek onderhanden genomen. Daarmee 
werd de (bewerkte) Nederlandse vertaling een feit, inclusief 
het voorwoord van schrijver Jac. Toes. Ook is er gekozen 
voor een nieuwe omslag, ontworpen door Oliver Theisen. 
Een andere wijziging is dat Miranda het boek nu uitbrengt 
onder de naam M.I. van Gaalen. ‘Eens kijken of deze gen-
derneutrale aanduiding extra lezers aantrekt’, laat de wijk-
genote hierover weten.

De roman Arnhemland. Toekomst van de tegenpool gaat in 
eerste instantie alleen als e-book verschijnen. Een pocket-
boek heeft weliswaar voor velen de voorkeur boven een di-
gitale versie, maar er zijn kosten aan verbonden om het boek 
drukklaar te maken. (de boekuitgave van In search of Kyle 
werd grotendeels gesponsored).

Met de opbrengst van de verkoop van het e-book zal een 
pocketuitgave bekostigd gaan worden.

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

Spreekuur Leergeld
Iedere 2e en 4e woensdag van 
de maand van 09.30 uur tot 
11.30 uur houdt de stichting 
Leergeld spreekuur in MFC 
De Wetering. 
Deze stichting biedt kansen 
aan kinderen in de leeftijd van 
4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en bui-
tenschoolse activiteiten en daar zelf de fi nanciële middelen 
niet voor hebben. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun 
sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ont-
wikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren 
in de samenleving. Door deze kinderen niet buiten te sluiten, 
wordt bovendien voorkomen dat de maatschappij er later 
duur “leergeld” voor gaat betalen. Het motto van Leergeld 
is dan ook verrassend eenvoudig: alle kinderen mogen mee-
doen, want nu meedoen is straks meetellen.

In de volgende editie gaan we uitgebreider in op het werk 
en de visie van de stichting.



Harrie is een Arnhems jongetje. Hij is ge-
boren in Arnhem-Zuid, ging trouwen en 
kwam via Klarendal op de bult te wonen. 
Eerst in de Zaslaan; nu met veel plezier aan 
de Bonte Wetering.

Harrie leerde Esther kennen tijdens Kamp 
en Geit, nu Geit en Bult. Hij was met pen-
sioen en wilde wel vrijwilligerswerk doen. 
Twee dagen in de week is hij bij Tokhok te 
vinden. Hij begon met kluswerkzaamheden 
samen met de deelnemers. ‘Geweldig mooi 
hoe je gaandeweg een band opbouwt. Die 
schapen dat hoefde voor mij in het begin 
niet zo. Nu heb ik ook hiermee een band.’ 
Harrie is ook betrokken bij de lammetjes-
dag en was zelfs een komkommer tijdens 
Geit en Bult. Hij stopt in elk geval niet op 
zijn 70e: ‘Het is puur schik hier, ik kan het 
niet missen!’

Harrie komt bij De Beijer, het MFC en De 
Blauwe Tomaat, en met de logeerhonden 
op Hoogte 80. En woensdag is visdag.

Esther van Kemp is in Utrecht geboren, Ze 
ging naar Barneveld voor de dierenoplei-
ding en naar Arnhem voor een zorgoplei-
ding. Door haar werk kwam ze in Voort-
huizen te wonen. In 2012 verhuisde Esther 
naar de Beukenlaan, waar ze nu alweer 5 
jaar zorgboerderij Tokhok runt.

‘Het was liefde op het eerste gezicht, de 
voormalige dahliakwekerij. Dit was de 
plek om mijn passie uit te voeren: wer-
ken met mensen en dieren.’ In 2014 is zij 
zorgboerderij Tokhok gestart, toen met 
6 deelnemers. Op dit moment zijn dat er 
26! ‘Mensen kunnen hier terecht voor dag-
besteding. Dat kan dierenverzorging zijn, 
maar ook tuinieren en klussen.’ Esther doet 
met Tokhok ook mee aan buurtactiviteiten 
zoals Geit en Bult en Halloween. ‘Ik voel me 
nog steeds net zo welkom als in het begin. 
Voorlopig ben ik nog niet weg.’ 

Esther komt bij de Sperwer, het MFC, De 
Beijer, Scala, Jumbo en de Coop.

Esther van Kemp
39 jaar

Kyano woont zijn hele leven al op de bult. 
Zijn eerste jaren bracht hij door op de Dr. 
Bosstraat, maar sinds zijn 6e jaar woont hij 
op de Tiendweg.

Kyano komt nu zo’n 4 jaar bij Tokhok. Op 
een dag liep hij samen met zijn moeder 
naar binnen, even kijken wat daar te doen 
is. ‘Ik vond het gelijk leuk en met Esther 
was er meteen een goede klik. Thuis heb ik 
duiven, konijnen, vogels, vissen, 3 honden, 
kat en cavia’s. Dus ik hou wel van dieren.’ 
Hij wil later dan ook boer worden. Kyano 
helpt iedere woensdagmiddag en om de 
week op zaterdag mee met het verzorgen 
van de dieren. ‘Ik heb geleerd om klusjes 
af te maken. Ik ben rustiger geworden. Op 
school ga ik een spreekbeurt doen over 
schapen en Esther komt langs met een 
lammetje. Het is gezellig hier zo met zijn 
allen. Als er iets is dan praten we het uit.’

Kyano volgt les op De Witte Vlinder, gaat 
naar De Sperwer en komt op het marktplein. 

Kyano Dorland
10 jaar

Rebecca is geboren in Zevenaar, maar haar 
vader komt van de Geitenkamp. Ze  ken-
de de wijk door familie die hij er nog had 
en wilde zelf ook graag op de bult wonen. 
Vanaf december 2000 woont ze aan de 
Beukenlaan. Aan weggaan denkt ze niet.

Toen ze hoorde dat ze een zorgboerderij 
als buren zou krijgen dacht ze ‘Dieren én 
mensen, wat tof’. Er was van meet af aan 
een goede klik met Esther en ze ging al 
snel als vrijwilliger bij Tokhok helpen met 
puin ruimen. Nu is ze er in vaste dienst. 
‘Ik heb een zorgachtergrond. Poep en mest 
was in het begin wel een dingetje, maar nu 
ga ik rustig met de vingers in de poep. Met 
de deelnemers verzorg ik de dieren en bied 
zorg aan de deelnemers waar nodig is.’
Ze heeft een warm hart. ‘Bij Tokhok deel 
je lief en leed met elkaar. Er is echt sprake 
van een familiegevoel.’

Esther komt bij het MFC, De Sperwer en 
de Beijer. Bij de Coop en Jumbo winkelt ze.

Rebecca Gerrits
40 jaar

Harrie Hueting,
69 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 actieve medewerkers van zorgboerderij Tokhok, dat dit jaar zijn vijfjarig bestaan viert.

Een kwartet aan wijkgenoten

Overlast in de wijk vermindert het veiligheidsgevoel
Op een speciale vergadering van het Bewonersoverleg in november vorig jaar werden, in aanwezigheid van burgemeester Marcouch, de resultaten van de Veiligheidsmonitor 
besproken. De wijk Geitenkamp scoorde aanzienlijk slechter op deze monitor dan andere wijken. Op dinsdagavond 2 april is er opnieuw een Bewonersoverleg over dit thema. 
Belangstellenden uit de wijk die mee willen praten en denken over dit thema zijn welkom. 

Op de door het wijkteam 
leefomgeving georganiseer-
de bijeenkomst in november 
werd vooral gesproken over 
de veiligheid en de overlast 
in de wijk. Uit de resultaten 
van het onderzoek kwam 
naar voren dat de Geiten-
kamp op deze terreinen rela-
tief lager scoorde dan andere 

wijken. Ook op het gebied 
van sociale samenhang is er 
volgens de VM een achter-
uitgang te constateren. 

De kerncijfers over de wijk 
Geitenkamp spreken ook 
voor zich: de werkloosheid 
in de wijk is groter dan in 
andere wijken en relatief 
meer mensen moeten het 
doen met een minimaal in-
komen. 

Wat betekent dit voor de 
wijk? Dat was de centrale 
vraag die naar voren kwam 
tijdens de bijeenkomst waar 
burgemeester Marcouch bij 
aanwezig was. Hij wilde 
vooral horen wat precies de 
wijkgebonden problemen 
zijn en wilde meedenken 
over mogelijke oplossingen 
voor de problemen. Aan de 
orde kwamen de problemen 
op het marktplein (welke 
door het vorig jaar zomer 

ingestelde alcoholverbod 
al enigszijns zijn aange-
pakt). Ook de problematiek 
rondom verwarde personen 
kreeg aandacht tijdens de 
bijeenkomst in november.

Niet voor alle problemen is 
meteen een kant-en-klare 
oplossing. Sommige pro-
blemen kunnen ook niet op 
wijkniveau aangepakt wor-
den, omdat er stedelijk be-
leid is of omdat landelijke 
regels in de weg zitten. De 
tweede bijeenkomst staat 
dan ook vooral in het kader 
van wat er wél kan gebeuren 
op wijkniveau, al blijft het 
wel belangrijk om ook de 
andere problemen te melden. 
Het Bewonersoverleg hoopt 
dan ook dat wijkbewoners 
op 2 april mee willen praten 
en mee willen helpen om 
samen van de wijk weer een 
gezellige en leefbare wijk te 
maken.

De vergadering van het 
Bewonersoverleg wordt ge-
houden op dinsdag 2 april 

in MFC De Wetering om 
20.00 uur. Iedereen die mee 
wil denken en een positieve 

bijdrage wil leveren is hier-
bij uitgenodigd om mee te 
praten over de wijk. 

De Veiligheidsmonitor 
(VM) is een tweejaarlijks 
terugkerend bevolkings-
onderzoek naar veilig-
heid, leefbaarheid en 
slachtofferschap. De ge-
meente Arnhem monitort 
sinds 2001 tweejaarlijks 
de leefbaarheid en veilig-
heid in de buurt. 
De VM wordt uitgevoerd 
in opdracht van het Mi-
nisterie van Justitie en 
Veiligheid, het Centraal 
Bureau voor de Statistiek 
(CBS), gemeenten en po-
litie.

• Vandalisme in de wijk...dat kan toch niet?

Foto: Riënne Wopereis



‘Waarmee kan ik u helpen?’
Wie MFC De Wetering wel eens is binnengelopen, heeft zonder twijfel boven-
staande vraag gehoord. Die vraag is dan ook dikwijls de openingszin van de 
baliemedewerkers  van het MFC. Zij staan klaar om u op te weg te helpen.
Reden te meer om hen nu eens in the picture te zetten.

Van ‘s ochtends vroeg tot het eind van de middag zijn ze er, de gastvrouwen 
en gastheren van MFC De Wetering. Niet allemaal tegelijk, maar meestal zijn 
er wel enkele medewerkers aanwezig om de onwetende bezoeker te infor-
meren over het wie-wat-en-waar in het MFC. Nooit is een vraag vervelend of 
onzinnig, altijd weer volgt een vriendelijk antwoord. 
En daarvoor hulde, deze is meer dan verdiend!

• De baliemedewerkers van MFC De Wetering. Van links naar rechts (achterste rij:) 
Suleiman, Rinie, Michelle, Sil, Gerard. (voorste rij:) Dilara, Angela, Gisella

Schoonmaakactie op de Geitenkamp
Op woensdag 20 maart organiseren Sportbedrijf Arnhem, kinderwerk Rijnstad en play-
ground de Rommelkist op de Geitenkamp een schoonmaakactie. Van 14.00 uur tot 
16.00 uur gaan zij met zoveel mogelijk mensen de wijk in om het zwerafval op te rui-
men. Het vertrekpunt is playground De Rommelkist. 

De schoonmaakactie wordt gehouden naar aanleiding van de Landelijke Opschoondag op   
23 maart. In het kader daarvan organiseren het Kinderwijkteam en natuurcentrum Arnhem 
in de week van 18 t/m 23 maart schoonmaakacties in de verschillende wijken van de stad, 
dit alles onder het motto: ‘Samen houden we Arnhem schoon!’

Stichting Vitale Verbindingen heeft zich ook bij de actie aangesloten. Zij willen een team 
wijkgenoten bijelkaar brengen die met enige regelmaat door de wijk loopt om gezamenlijk 
het zwerfvuil op te ruimen. Deze actie sloot daar perfect op aan. 

De organisatie hoopt dat zoveel mogelijk ondernemers, organisaties en wijkbewoners in 
actie te komen en het zwerfvuil in de buurt gaan opruimen. Niet alleen omdat zwerfvuil 
storend is om te zien maar vooral omdat het niet goed is voor de natuur. 

Het startpunt/ adres: Playground de Rommelkist, Fazantenweg 2a, 6823 KW Arnhem.

Wil jij op woensdag 20 maart meehelpen om het zwerfaval in de wijk op te ruimen? 

Neem dan contact op met:
Bram Moorman, tel: 06-15560425
Mail: bram.moorman@sportbedrijfarnhem.nl 

Wil jij je aansluiten bij de groep vrijwilligers die vaker de wijk in gaat?

Neem dan contact op met:
Nicoline van der Kroon, tel: 06-41528106
Mail: info@vitaleverbindingen.nl t.a.v. Nicoline

Een bult talent in de wijk(en)!
Het barst van het talent op de bult! Dat is tenminste de mening van Lidwin van Grunsven 
(Rozet), Annet Tomasini (Kunst op de Bult) en Ilse Lensen (De Sperwer). Zij hebben de 
handen ineengeslagen en bieden op drie opeenvolgende woensdagen op drie verschillende 
locaties drie identieke workshops aan. 

De aftrap is op woensdag 3 april met een workshop Dans, 
verzorgd door Mellery Garcia Turbi, artististiek leider bij 
Underdog Dance Productions. Zij is al met regelmaat te vin-
den in de wijk. 

De week erop, op woensdag 10 april, volgt er een  work-
shop Muziek. Deze wordt gegeven door muziekdocente Jutte 
Hommes, van JutteMusic. Jutte kwam in het najaar van 2018 
in Arnhem wonen en is nu nog een onbekende in de wijk. 
Lang zal dat waarschijnlijk niet meer duren; sinds deze week 
is zij met muzieklessen gestart voor groep 6, 7 en 8 van de 
Witte Vlinder.

Op woensdag 17 april wordt de speurtocht 
naar talent op de bult afgesloten met een  
workshop Theater. Deze laatste workshop 
wordt gegeven door de van het riolerings-
project bekende Schatgravers Stefan Papp 
en Wim Hilgeman. De twee theatermannen 
kunnen deze uitdaging probleemloos aan.

Elke woensdag wordt op 3 verschillende locatie’s en tijden telkens dezelfde workshops gege-
ven: in MFC De Wetering is dat van 15.00 tot 16.00 uur, in j.c. de Sperwer van 18.30 tot 
19.30 uur en in de Beijer wordt de workshop gehouden van 20.00 tot 21.30 uur.

Je mag elke week op één van de plekken aan de workshop meedoen. Dat kost je niets, maar 
zorg dat je ruim op tijd aanwezig bent in de locatie waar je de workshop wilt volgen. Het is 
raadzaam gemakkelijke kleding aan te trekken.

Na afloop willen de betrokken organisaties graag van je weten 
hoe je het vond en wat naar meer smaakt, dus waar je een cursus 
in zou willen volgen. Indien daar voldoende belangstelling voor 
is, gaat dat geregeld worden.

Dit initiatief is een samenwerking van 
Rozet, Stichting Rijnstad en Stichting Kunst op de Bult.

Diploma uitreiking wijkmediatoren
Woensdag 27 februari: de dag waarop de Geitenkamp vier wijkmediatoren rijker is! 

De afgelopen maanden hebben vier kinderen uit de wijk Geitenkamp een opleiding gevolgd 
tot wijkmediator in het kader van de Vreedzame Wijk. Tijdens deze opleiding namen de kin-
deren deel aan twee trainingsbijeenkomsten en liepen zij stage bij een aantal wijkactiviteiten 
van Sportbedrijf Arnhem en Stichting Rijnstad. Als wijkmediator leer je om conflicten tussen 
andere kinderen op te lossen. Door het stellen van de juiste vragen, het samenvatten van de 
gesprekken en het gezamenlijk bedenken van oplossingen, kunnen de wijkmediatoren helpen 
om een conflict op te lossen. Op deze manier dragen zij bij aan een positieve sfeer in de wijk. 
Een mooie opsteker voor de wijk!

Tijdens de diploma uitreiking waren de ouders van de kinderen aanwezig, net als de direc-
trice van basisschool de Witte Vlinder, de school waar deze kinderen naar toe gaan. De 
diploma’s werden uitgereikt door Frank Bouwmeester, wijkagent van de Geitenkamp. De 
aankomende tijd gaan de kinderen meehelpen als wijkmediator bij een aantal activiteiten van 
Sportbedrijf Arnhem en Stichting Rijnstad. 
Hafsa, Esmer, Mitchell en Giovanni: goed gedaan en zet hem op!



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
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 groep 5&6 (Sportbedrijf Arnhem). 
Playground de Rommelkist. 
17.00-18.00 Voetbal groep 7&8, (Sportbedrijf Arnhem). 
Playground de Rommelkist. 
19.00-20.00 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.
14.00-17.00 Open inloop o.b.v. vrijwilligers, 13 t/m 24 jr. 
(Rijnstad) Jongerencentrum De Sperwer.
14.30-16.00 De Bakfi ets, 4-12 jr (Rijnstad). Binnenpleintje 
aan de Fazantenweg
16.00-17.00 Urban Sport en uitleen, 4-12 jr (Sportbedrijf 
Arnhem) Playground de Rommelkist NIEUW
14.00-17.00 Open inloop o.b.v. vrijwilligers, 10 +.
(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 Sportinstuif/Kinderclub, 4-12 jaar (Sportbe-
drijf Arnhem; Rijnstad) De Wetering/Playground de Rom-
melkist. € 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 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
14.00-17.00 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/ Run for Fun, 7-12 jaar 
(Rijnstad; Sportbedrijf Arnhem). 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

Vrijdag
10.00-14.00 Het Koffi e Kaffee (De Beijer)
13.30-15.00 Breicafé (‘t Hobbyhuis, Geitenkamp 40) 
Samen breien onder het genot van een kop koffi e met wat 
lekkers. Kosten €2,50  NIEUW
14.00-16.00 Inloop (RIBW) De Beijer. gewijzigde dag
14.00-17.00 Inloop, 11-24 jaar (Rijnstad), De Sperwer
14.45-17.00 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.

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 

Openingstijden
di: 14.00-17.00 uur
     18.30-21.00 uur

wo: 14.00-21.30 uur
do: 14.00-21.30 uur
vr: 14.00-17.00 uur
tel: 026 4456 603

Sperwerstraat

149 Bezoekadres:
MFC De Wetering
Bonte Wetering 89

Contact:
Tel: (ma t/m vr; 9.00-17.00 uur):

Eibert: 026 791 2147     06 1944 6950
 eibert.leusink@sportbedrijfarnhem.nl

Bram: 026 791 2193
 bram.moorman@sportbedrijfarnhem.nl

Geopend op :

ma
di
wo
vr

za

Vitale Inloop
Het Koffie Kaffee

Daadkracht
Het Koffie Kaffee

RIBW Inloop
Het Koffie Kaffee

14.00-16.00
10.00-14.00
10.00-12.30
10.00-14.00
14.00-16.00
10.00-14.00

Willem Beijerstraat 13

Colofon
Op De Hoogte is een on-
afhankelijk wijkblad voor 
de    wijken Geitenkamp, 
(Nieuw) Monnikenhuizen, 
Arnhemse Allee en Saksen 
Weimar en verschijnt dit 
jaar 8 keer.

Redactie: Mark Ormel 
(Riënne Wopereis: kwar-
tet wijkgenoten)
Eindredactie en vormge-
ving: Mark Ormel
Tekstbijdragen: Mark Or-
mel, Petra & Margreet
Fotografie: Riënne Wope-
reis (kwartet), Mark Or-
mel en ingezonden

Informatie en vragen 
over de bezorging: 
tel: 026-3772020 

  bezorgingodh@gei-
tenkampnet.nl

Adverteren: adverten-
ties@geitenkampnet.nl

Financiëel beheer: Stich-
ting Playground De Rom-
melkist
Druk: DKZET Offsetrota-
tie Hapert; oplage: 4.300

Inzendingen voor 
Op De Hoogte 
uiterlijk 5 april 
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verschijningsdatum 
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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 ver-

antwoordelijkheid van de schrij-

ver. De redactie behoudt zich het 

recht voor stukken te redigeren, 

in te korten of te weigeren zonder 

opgaaf van redenen. Door toezen-

ding aan het redactieadres ver-

klaart u zich akkoord met plaat-

sing van tekst en foto’s. In geval 

van twijfel kan een aanvullende 

verklaring worden gevraagd.

Op De Hoogte wordt mogelijk 
gemaakt dankzij financiële 
steun van het Bewonersover-
leg Geitenkamp, (Nieuw)-
Monnikenhuizen, Arnhemse 
Allee & Saksen Weimar

Circus op de bult
Al vele jaren verzorgt Circus op de bult circuslessen voor 
kinderen van 4 jaar en ouder uit Arnhem en omgeving.
De lessen zijn iedere vrijdagmiddag in MFC De Wete-
ring. Professionele docenten en begeleiders leren je jong-
leren, kunsten hoog in de lucht, stelten lopen, bal lopen 
en nog veel meer acrobatische vaardigheden. Daarnaast 
wordt er ieder jaar samen met de groep en de begeleiders 
een voorstelling gemaakt, waar regelmatig mee opgetre-
den wordt. Vorig speelde het kindercircus de voorstelling 
‘Gekke Feesten’ onder andere in theater De Leeuw en 
stonden ze ermee op het Hoogte80-festival.

Lijkt het je leuk om mee te doen? Het kost slechts €7,50 
per cursus (8 lessen, met GelrePas grati). 
Geef je op via de website: www.circusopdebult.nl of mail 
naar circusopdebult@gmail.com
Heb je geen GelrePas? Mail ons voor de kortingsmoge-
lijkheden via het Jeugdcultuurfonds.

Circus op de bult wordt mogelijk gemaakt door Bewo-
nersoverleg Geitenkamp, Stichting Kunst op de Bult, 
Kunstbedrijf Arnhem, Gemeente Arnhem, Dullerts-
stichting, Het Burger en Nieuwe Weeshuis en de Stich-
ting Sint Nicolai Broederschap.

Wandelgroep
Wandelen is gezond. Dat kun je alleen doen, maar ook 
met anderen. Elke donderdag vertrekt om 10.30 vanuit 
MFC De Wetering een groep mensen uit de wijk om sa-
men te wandelen. Lekker bewegen, een gezellig praatje 
maken met mensen uit je omgeving en genieten van de 
frisse buitenlucht. En dat allemaal helemaal voor niets!

Omdat niet iedereen evenveel kan lopen, zijn er twee ron-
des bedacht. Je kan kiezen tussen een kleine ronde van 
een een half uur of een grote ronde, waar je ongeveer een 
uur aan kwijt bent. Als je voor de eerste keer mee gaat, is 
het wel fi jn als je je even aanmeldt. Dat kan via 
Bram Moorman 06-15560425 of 
Karin van den Berg 026-7912169

Na het wandelen is er de mogelijkheid om gezamenlijk 
een kopje koffi e of thee te drinken in MFC De Wetering.
Daarvoor wordt een kleine bijdrage gevraagd van € 0,50.

Deze wandelactiviteit wordt georganiseerd door 
Sportbedrijf Arnhem in samenwerkiing met huisartsen-
praktijk ‘Het Span’.



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

Word jij ook bezorger van 
Op De Hoogte?

De verspreiding van Op De Hoogte 
is in handen van een grote groep vrijwilligers. 

Zij bezorgen 8 maal per jaar de wijkkrant bij u aan huis. 
Maar we kunnen altijd nieuwe bezorgers gebruiken. 

Want soms verhuist er iemand, of kan iemand even niet...

Daarom de vraag:

Als je deze vraag met ‘JA’ wil beantwoorden, bel dan even met:
Paul Nuiver, tel: 06-50233894,

of stuur een mail naar
p.nuiver@rijnstad.nl

Tweede Kamerlid brengt sportief bezoek
Vrijdag 1 februari bracht Michiel van Nispen, Tweede Kamerlid namens de SP, een werkbezoek aan de 
Geitenkamp. Hij bezocht bassisschool De Witte Vlinder en liet zich ijpraten over Sportbedrijf Arnhem.

Als kinderen meer en beter 
leren bewegen verdient dat 
zichzelf dubbel en dwars 
terug, zo blijkt uit weten-
schappelijke onderzoek. 
Michiel van Nispen, die 
zich in de Tweede Kamer 
inzet voor meer en beter 
bewegingsonderwijs, wilde 
wel eens horen hoe dat in de 
praktijk uitpakte. Hij bracht 
een bezoek aan playground 
De Rommelkist en basis-
school De Witte Vlinder, een 
bezoek dat logischerwijs in 
het teken van sporten, spe-
len en bewegen stond.  

Op Playground de Rommel-
kist ging het Tweede Ka-
merlid in gesprek met Bram 
Moorman van Sportbedrijf 
Arnhem. Deze vertelde 
hem over de vele activitei-
ten die er voor kinderen uit de wijk georganiseerd worden, maar ook over de samenwerking daarbij door scholen, het sport-
bedrijf, gemeente en sportverenigingen, waaronder Vitesse.

Hierna ging van Michiel van Nispen naar basisschool De Witte Vlinder, waar hij een gymles bijwoonde van vakleerkracht 
Joanneke Jansen. Na afl oop spraken Michiel en Joanneke met elkaar over het belang van goed bewegingsonderwijs.

‘Het belang van sport en bewegen, in de wijk en op school, is groot’, vertelt Michiel, die met veel plezier terugkijkt op zijn 
werkbezoek. ‘Het was inspirerend om te zien hoe men op de Geitenkamp te werk gaat. Niet door er vooral veel over te 
kletsen, maar door het te gaan doen. Bijvoorbeeld door goed met elkaar samen te werken. Dan zie je dat de overheid echt 
iets bij kan dragen aan het bevorderen van een gezonde en sportieve samenleving.’

• Vlnr: gemeenteraadslid Gerrie Elfrink, Geert Geurken (Sportbedrijf Arnhem), 
Tweede Kamerlid Michiel van Nispen, Bram Moorman (Sportbdrijf Arnhem)

Foto: Willem Verbeten

Veel vraag naar vrijwilligers in de wijk
Het is een gegeven van de tijd dat er steeds vaker een beroep gedaan wordt op vrijwilligers. Ook in onze wijken is dat 
niet anders. Bij diverse activiteiten in de wijk zijn helpende handen meer dan welkom.

De wijkbijdrage van het 
Hoogte80-festival wordt 
al sinds jaar en dag ver-
zorgd door vrijwilligers uit 
de wijk. Dit jaar is er geen 
parade, maar komt er een 
feestelijke opening op het 
festivalterrein zelf. De wijk 
is ook vertegenwoordigd 
met een theesalon, waar ook 
betaalbare koffi e geschon-
ken wordt. En ook de eigen 
wijktent, waar optredens 
van wijkgenoten gegeven 
kunnen worden, staat er 
weer. Verder zijn er nog 
plannen om tijdens het festi-
val op locatie in de wijk zelf. 
optredens te geven.

Heb je zin om op te treden of 
een workshop te verzorgen?
Of wil je op een andere ma-
nier helpen? Bijvoorbeeld 
door teksten te schrijven, of 
als social media specialist? 
Geef je dan op! .
Heidinatuur@gmail.com
0645359133

Het Groente Gilde is al ja-
ren actief op playground de 
Rommelkist. Daar werken 
ze in een buurtmoestuin, 
vaak samen met de kinderen 
die er aanwezig zijn. Het is 

kleinschalig, maar er wordt 
hard gewerkt. En daar kan 
het GroenteGilde wel ver-
sterking bij gebruiken. Heb 
jij groene vingers of wil jij 
leren hoe je die krijgt? Meld 
je dan aan als vrijwilliger via
groentegilde@gmail.com

Werk je graag met dieren? 
En hou je ervan om (kleine) 
klusjes uit te voeren? Dan is 
werken bij zorgboerderij 
Tokhok misschien wel iets 
voor jou. Je moet overigens 
ook wel iets met mensen 
hebben, want je werkt vaak 
samen met de deelnemers. 
De boerderij ligt aan de 
Beukenlaan 27, aan de rand 
van de wijk. Interesse?
Neem dan contact op met 
Esther tel. 06-44254212 of 
mail: tokhok@live.nl

Steeds meer mensen weten 
StevigArnhem te vinden. 
De vraag naar helpende 
handen is blijvend actueel. 
Er wordt nog gezocht naar 
chauffeurs voor de Stevig-
bus en vrijwilligers die ge-
zamenlijke activiteiten met 
ouderen willen ondernemen. 
Dat kan variëren van samen 
boodschappen doen, samen 
koken of samen sporten tot 
meegaan naar een theater-
voorstelling, een museum-
bezoek of samen een dagtrip 
met een rondvaartboot ma-
ken. Als je het leuk vindt om 
je in te willen zetten voor 
anderen en je legt gemak-
kelijk contact met anderen, 
geef je dan op als vrijwilli-
ger en  bel naar 
Jan Lareman, 
tel nr. 06-53897497 of mail 
naar info@stevigarnhem.nl

Eten met Petra & Margreet 
Onze Geitenkampse vijftigers Petra & Margreet 
gaan wat meer aan hun gezondheid denken. Dus: 
lekker, makkelijk maar verantwoord. Deze keer 
komt er vette vis op tafel. Vet? Gezond? Jazeker, 
de visvetten wel, want daar zit omega 3 in en dat 
is goed voor je hart en bloedvaten. Kan een hart-
infarct en dementie voorkomen, en je bloedvaten 
open houden. Daarom: pasta met zalm.

Ingrediënten voor 4 personen

• 200 gram gerookte zalm (plat pak uit de koeling)

• 1 hele prei

• ½ rode paprika

• 300 gram crème fraîche

• 400 gram pasta, naar keuze, bijvoorbeeld spelt-
pasta

• Zout en peper (veel peper)

• Paprikapoeder

• Dille, liefst verse

• Ketjap, klein scheutje

• Olie, klein scheutje

• Sla

• 2 grote tomaten

• Mozzarella

• Dressing naar keuze

Bereiding

Kook de pasta zoals aangegeven op de verpakking. 
Snijd de prei in kleine reepjes en de paprika in klei-
ne stukjes. Snijd de zalm in snippers. Doe olie in de 
pan, bak de paprika 5 minuten, doe daarna de prei 
erbij. Zet het vuur niet te hoog, anders verbrandt 
de prei. Voeg de zalm toe, bak deze mee, tot dat 
deze licht van kleur is. Voeg daarna de crème fraî-
che, het scheutje ketjap en de kruiden toe. Even 
proeven en daarna de pasta erbij. Maak de salade 
met tomaten en mozzarella zoals je deze lekker 
vindt.

Schep de pasta op de borden. Serveer de salade 
per persoon in een apart schaaltje erbij.

Eet smakelijk!

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


