
met gratis saus

€ 12,50

Rosendaalsestraat 481, 6824 CL Arnhem
026 - 442 4910   boerma-arnhem.nl

BRANDTBRANDT
Daktechniek & Onderhoud

Mob. (06) 51 16 48 51 
Tel. 0317 - 844 453 

www.bdto.nl

•    Gratis dakinspectie

•    Dakrenovatie

•    Dak reparatie

•    Lood en zink werk

•     Schoorsteenvegen € 25,00 per kanaal.

•     Dakgoot reinigen € 2,00 per meter

KONINGSDAGTREKKING 27 APRIL 2019

           Verkrijgbaar bij
TABAKTIEF SPEKLE GEITENKAMP 18 Arnhem

 Tel. 026 8484748
Koningsdag geopend van 8.00 tot 13.00 uur

Uitslag wordt bekendgemaakt via www.staatsloterij.nl

Wijkkrant voor Geitenkamp, (Nieuw-)Monnikenhuizen, Arnhemse Allee en Saksen-Weimar

OP DE HOOGTE     
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In samenwerking met www.geitenkampnet.nl

 
Samen doen wat nodig is en  
zelf de regie pakken waar mogelijk. 
 
MoteZ biedt ambulante ondersteuning  
aan volwassen/ ouderen die ondersteuning  
nodig hebben in hun dagelijks leven.  
MoteZ staat voor professionele ondersteuning  
op maat, waarbij rekening wordt gehouden  
met de balans tussen draagkracht en draaglast.  
Voor meer informatie: www.motez.nl  
 

Veel goede ideeën tijdens wijkbijeenkomst over leefbaarheid
Op dinsdagavond 2 april is er in MFC De Wetering een bijeenkomst geweest over leefbaarheid in de wijk. Onder leiding van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veilig-
heid (CCV) gingen wijkbewoners met elkaar in gesprek over een aantal thema’s. Het doel is om uiteindelijk een wijkveiligheidsagenda op te stellen. 

Tijdens een eerdere bijeen-
komst werd een voorzichtig 
onderscheid gemaakt tus-
sen zaken die stadsbreed in 
Arnhem worden aangepakt 
en onderwerpen waarin de 
wijk een rol kan spelen.
Onder de eerste categorie 
viel onder andere het beleid 
ten aanzien van verwarde 
personen, de voortzetting en 
doorontwikkeling van het 
team Overlast en Zorgover-
leg, en het spreidingsbeleid 
en woningtoewijzing (pas-
send toewijzen van corpora-
ties). Het Wijkteam Leefom-
geving gaat bekijken hoe de 
situatie in deze wijk omtrent 
deze onderwerpen zo goed 
mogelijk kan worden mee-
genomen in de stadsbrede 
aanpak, voor zover dit al 
niet is gebeurd.

Dat maakte dat de bijeen-
komst van dinsdagavond 2 
april in het teken stond van de 
actiepunten die binnen Gei-
tenkamp-Monnikenhuizen 
opgepakt kunnen worden.

Het CCV had bedacht de ac-
tiepunten te verdelen rond-
om drie thema’s: meer ver-
binding tussen de partijen, 
het opstellen van een inte-
graal plan voor het Markt-
plein en meer handhaving 
en toezicht. Bewoners voeg-
den daar als vierde thema 
nog een betere woningtoe-
wijzing en woningspreiding 
aan toe.

In twee sessies werden de 
thema’s door de wijkbewo-
ners besproken. In het eerste 
gedeelte werd gekeken naar 
mogelijke manieren om het 
thema aan te pakken, ver-
volgens werd één van die 
manieren uitgediept en om-
gezet in een stappenplan. 
Hetgeen ter tafel kwam was 
soms bijna voor de hand lig-
gend, maar soms ook weer 
verrassend origineel. 

Op het gebied van handha-
ving en toezicht werd geop-
perd om meer (wijk)boa’s 
in te zetten (een boa is een 
bijzondere opsporings amb-
tenaar). Verder was er de 
wens om het alcoholverbod 
breder te handhaven en niet 
meer te gedogen. Het mel-
den van incidenten blijft be-

langrijk, maar ook het terug 
rapporteren over wat er met 
een melding gedaan wordt, 
zou vaker mogen gebeuren. 
Om dit laatste te bereiken is 
vooral goede informatie over 
waar je wat moet melden.

Rondom het thema verbin-
ding werd naar voren ge-
bracht om meer van elkaar 
te leren. Ook de inzet van 
ervaringsdeskundigen werd 
genoemd als mogelijke op-
tie om meer verbindingen te 
krijgen. Eén idee, de Hop-
woning, is inmiddels gere-
aliseerd. Dit is een woning 
in de wijk waar professio-
nals tussen de wijkbewoners 
‘wonen’ en werken en waar 
bewoners laagdrempelig 
kunnen binnenlopen. Ten-
slotte werd ook deze wijk-

krant genoemd als mogelijk 
middel, door middel van een 
bijlage met een overzicht 
van belangrijke instanties op 
het gebied van zorg. Profes-
sionals zouden daaraan kun-
nen bijdragen door een soci-
ale kaart samen te stellen.

Op het gebied van betere 
woontoewijzing kwamen 
vooral maatregelen aan de 
orde die door andere par-
tijen moeten worden aange-
pakt: zo zou er bij toewij-
zing meer voorrang gegeven 
moeten worden aan mensen 
zonder rugzak, om te voor-
komen dat de wijk overbe-
last raakt. Het beschermd 
stadsgezicht dat de wijk is, 
moet afgeschaft worden, 
zodat het aantrekkelijker 
wordt een woning te kopen. 

Om diezelfde reden zouden 
woningen ook samenge-
voegd kunnen worden, zo-
dat er grotere (en daardoor 
aantrekkelijkere) woningen 
ontstaan. Een idee waar be-
woners wel mee aan de slag 
konden was het samenstellen 
van een welkomstcomité. 
Enthousiaste wijkbewoners 
en/of ervaringsdeskundigen 
zouden hierin deel kunnen 
nemen, om nieuwe wijkbe-
woners welkom te heten. 
Maar dan moet je wel weten 
wie er nieuw zijn! Dat kun 
je als bewoner soms zelf 
signaleren, maar handiger 
is het als de corporaties dat 
doorgeven, of bijeenkom-
sten (mede)-organiseren, 
samen met andere partners 
en belanghebbenden, voor 
nieuwe bewoners.

Bij het opstellen van een in-
tegraal plan voor het Markt-
plein kwamen verschillende 
ideeën naar boven. De te-
rugkeer van een pinauto-
maat werd genoemd, vrijwel 
direct gevolgd door de wens 
weer volle winkelpanden 
te hebben. Er zou een beter 
doorvoer voor het verkeer 
moeten komen door twee 
invalideparkeerplekken te 
verwijderen en de zaterdag-
markt zou heringericht moe-
ten worden. Het aanstellen 
van een pleinconciërge kan 
zorgen voor minder overlast. 
Wat betreft de al lang leeg-
staande panden van de voor-
malige drogisterij Berndsen 
aan het Marktplein 37-39 be-
treft, kwam het idee hier een 
leerbedrijf voor beginnende 
ondernemers van te maken. 
Hierbij is wel de hulp van 
Rijn Ijssel als sociaal on-
dernemer nodig, zodat zij in 
het pand hun leerlingen een 
praktijkervaring kunnen ge-
ven in het ondernemerschap. 
Ook de steun van Vivare 
en de gemeente Arnhem is 
hierbij onontbeerlijk.

Het Wijkteam Leefomge-
ving gaat nu verder met 
deze ideeën. Of, en in welke 
vorm deze ideeën gereali-
seerd zullen worden, hangt 
van veel factoren af. Maar 
één ding staat vast: aan het 
enthousiasme van de aanwe-
zigen bij deze avond zal het 
niet liggen.



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, Dr. Bosstraat 34
• 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

Donderdag 18 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 19 april
14.00-16.00 uur: Bingo (SWOA) MFC De Wetering. Zaal 
open 13.30. Kom gezellig meedoen. Prijs per plankje € 3,00

Zaterdag 20 april
14.00-16.30 uur: Bingo (Vrolijke Bingonootjes). De Beijer. 
Met live muziek. Prijs per boekje € 3,00

Woensdag 24 april
19.30 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. Aan bod komt 
het gebruik van de standaard instagram-filters, maar ook 
‘uitsnede van de foto’, het aanpassen van belichting, con-
trast en kleuren. Opgeven vóór 23 april via www.hal21.nl 

Donderdag 25 april
13.00-14.30 uur: Weerbaarheidscursus Body-Mind Fit, 
open les. (Aikido Stichting, Stichting Stevig, Sportbedrijf 
Arnhem). MFC De Wetering. Gratis kenningsmakingsles 
voor de cursus weerbaarheid, bedoeld voor 55+-ers.

Vrijdag 26 april
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 24 april via 026-3772020 of aan de   balie van 
MFC De Wetering.
Meld eventuele allergieën of andere zaken vooraf, dan 
wordt daar rekening mee gehouden.

Zondag 28 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

Donderdag 2 mei
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 3 mei
14.00-16.00 uur: Bingo (SWOA) MFC De Wetering. Zaal 
open 13.30. Kom gezellig meedoen. Prijs per plankje € 3,00

Zaterdag 4 mei
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 5 mei
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 7 mei
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.

Zaterdag 11 mei
11.00-13.00 uur: Wijkopschoonploeg (Vitale Verbindingen). 
De Beijer. Vrijwilligers van Vitale Verbindingen maken in sa-
menwerking met wijkgenoten de wijk schoon. Sluit je ook 
aan! Na afloop wordt gezamenlijk soep gegeten.

12.00 tot 16.00 uur: Stekjes- en plantjesmarkt (KoffieKaf-
fee) De Beijer. Ruilen en verkopen van stekjes, tuinplanten 
en kamerplanten. 

Donderdag 16 mei
10.30-12.00 uur: Kunstcafé 55+ in De Beijer: Arnhemse 
Sijsjes. Toegang gratis, onbeperkt koffie/thee € 2,50

Bert Jager geeft een presentatie over Arnhemse sijsjes 
(woordspeling op Arnhemse Meisjes), een licht verteerbaar 
en ongetwijfeld enthousiast verhaal over vogels die op één 
of andere manier met Arnhem te maken hebben. Van A 
(arend in het wapen van Arnhem) tot Z (zwaan in de brug in 
het Sonsbeekpark.)
Van oorsprong accountant, maar inmiddels fanatiek voge-
laar weet Bert alles te vertellen over de kunst van het vo-
gelaar zijn. Hij laat vogelgeluiden horen en uiteraard toont 
hij de bijbehorende vogels op een scherm. En welke vogels 
zien we in onze wijk het meest? Inbreng van het publiek is 
gewenst! 

De ochtend wordt muzikaal opgeluisterd door het prachtige 
fluitspel van wijkbewoonster Margreet Dijkman. Zij brengt 
o.a. een ode aan de nachtegaal.

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

Zondag 19 mei
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 21 mei
19.30 uur: Alzheimer Café. Brasserie de Burcht, Rosen-
daalseweg 485. 

Vrijdag 24 mei
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 23 mei 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 25 mei
14.00-16.30 uur: Bingo (Vrolijke Bingonootjes). De Beijer. 
Met live muziek. Prijs per boekje € 3,00

Meld uw activiteit voor de periode van 
24/5/2019-26/6/2019 uiterlijk 12 mei!!

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

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!

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!

HEERLIJK BIJ DE ASPERGES:

ONZE GOUDBEKROONDE BEENHAM

17 en je
beweegt 
weer! fysiolocus.nl

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

Fysiotherapie 
met een 
positieve draai

 

Bloemisterij  

Het Gulden Bloemetje 

Geitenkamp 24, ARNHEM, Tel.: 026-3511218 

  

Nieuw: 
Tuinplanten en perkgoed 
in de gezellige achtertuin 

Samen onder één paraplu
Een bosje bloemen bestellen bij de slijterij? Of toch liever een fl es wijn laten bezorgen 
door de bloemist? Het kan sinds kort. Op de Geitenkamp!

‘Weet u misschien een plek waar ik een fl es wijn kan kopen?’ Gesine Lange van Het Gulden 
Bloemetje krijgt die vraag vaak gesteld. Evenzo vragen klanten aan Marjolein van Baal van 
de gelijknamige slijterij of zij toevallig een bloemist kende. De samenwerking tussen beide 
ondernemers, die hun winkels vlak bij elkaar op het marktplein hebben, was dan ook snel 
beklonken. ‘Mensen willen graag een samengesteld cadeau aanbieden. Wij nemen ze dan 
graag die moeite uit handen’, zeggen Gesine en Marjolein. ‘En, wat ook belangrijk is: we 
versterken elkaar hiermee’. 
De samenwerking bestaat uit het aanbieden van een verrassingsarrangement voor iedere ge-
legenheid, bestaande uit een bos bloemen, een fl es wijn (inclusief twee glazen) en een doos 
bonbons. Indien gewenst wordt dit ook aan huis bezorgd. En...: 
het zou zomaar een mooie Moederdag cadeau kunnen zijn!

• Gesine Lange en Marjolein van Baal

Gecombineerde leefstijlinterventie nu ook bij Physique
Vanaf 6 mei start Physique Preventiecentrum samen met Sportbedrijf Arnhem met het aanbieden 
van de Gecombineerde LeefstijlInterventie (GLI) in de vorm van de Beweegkuur. Deze interventie 
is per 1 januari 2019 opgenomen in de basiszorgverzekering. Verzekeraars Menzis, Zilveren Kruis, 
DFZ, Z&Z en CZ vergoeden dit traject grotendeels vanuit de basiszorgverzekering (Zvw). 

Het is inmiddels algemeen bekend dat overgewicht voor grote gezondheidsproblemen kan zorgen. De 
Beweegkuur (GLI) richt zich op het verbeteren van de gezondheid door het aanpassen van de levens-
stijl. Daarbij wordt vooral gekeken naar het gedrag rond voeding, bewegen en ontspanning. Het doel 
is onder andere om af te vallen en een betere kwaliteit van leven te verkrijgen. De deelnemers worden 
2 jaar lang intensief begeleid door een multidisciplinair team van leefstijlcoaches, fysiotherapeuten 
en diëtisten. De opbouw bestaat uit een intake gevolgd door coaching in individuele gesprekken en 
groepsbijeenkomsten. De leefstijlcoach gaat samen met de deelnemer werken aan gedragsverande-
ring en laat de regie in handen van de deelnemer zelf. In samenspraak met de deelnemer worden er 
beslissingen genomen, in plaats van dat ze de deelnemer van bovenaf worden opgelegd. De deelnemer 
krijgt alle gereedschappen in handen om een gezond leven voor zichzelf te creëren.

Om in aanmerking te komen 
voor de interventie dien je 18 
jaar of ouder te zijn en heb je 
een verwijzing van de huisarts 
of behandeld medisch specia-
list nodig. Daarnaast moet je 
BMI hoger zijn dan 25 met een 
vergrote kans op chronische 
ziektes of hoger dan 30 met een 
verhoogd gewicht gerelateerd 
gezondheidsrisico. Deelnemers 
kunnen zich aanmelden via 
www.physique.nl.

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

De weerbaarheidscursus ‘Body-Mind-Fit’ (BMF) poogt een antwoord te geven op deze vra-
gen. Piet Lagerwaard en Pasi Lohendepara van de Akido Stichting Arnhem (ASA) gaven 
de cursus in het najaar van 2018 voor het eerst op de Geitenkamp. Met succes, want nu volgt 
een tweede cursus, in samenwerking met Jan Lareman van Stevig Arnhem en Sportbedrijf 
Arnhem. Op donderdag 25 april is in MFC De Wetering, om 13.00 uur de gratis Open les, 
waarin gedemonstreerd wordt wat de cursus inhoudt. De week daarop wordt al gestart met 
de eerste van de in totaal 9 gratis lessen.

Tijdens de cursus leren 55-plussers om weerbaar te worden in fysiek, mentaal en sociaal 
opzicht. Zij krijgen specifi ek training in ontspanning, fl exibiliteit, en conditie. Valpreventie 
en – training vormen een belangrijk onderdeel. In gerichte, veilige en simpele oefeningen 
wordt gewerkt aan herstel en behoud van evenwicht en zelfvertrouwen. Niet alleen fysiek 
maar ook mentaal heeft dit resultaat: mensen staan steviger in hun schoenen, voelen zich 
energieker en weerbaarder. Bovendien is het programma leuk en gezellig! Dit is in eerdere 
cursussen door velen ervaren!

BMF maakt gebruik van de principes van het Aikido. Dit is een Japanse krijgskunst met een 
sterk fi losofi sche inslag, gericht op behoud van fysieke en mentale balans onder druk. BMF 
vertaalt de Aikido-principes in oefeningen die zijn aangepast aan de behoeften en fysieke 
mogelijkheden van ouderen. Na afl oop van de cursus kan men doorstromen naar perma-
nente training in aikido voor senioren of verwante sporten.

De ASA heeft ruime ervaring 
met integratie van aikido in 
weerbaarheid en valpreventie. 
Sinds september 2018 geeft zij 
met subsidie van ZonMw in di-
verse wijken in Arnhem.

Waar en wanneer?
MFC) de Wetering, Bonte Wetering 89, 6823 JC 
Open les/demo: donderdag 25 april 2019, 13.00 -14.30 uur
BMF- cursus: 2 mei t/m 4 juli 2019, zelfde tijd en locatie.

Meer weten & aanmelden:
www.aikidostichtingarnhem.nl
E-mail: info@aikidostichtingarnhem.nl
Telefoon: 0317-617490



Kort nieuws
Spreekuur Vivare in MFC
Op donderdag 4 april is woningcorporatie Vivare begonnen 
met een spreekuur in MFC De Wetering. Het spreekuur is 
bedoeld voor bewoners van de wijken Geitenkamp, Arnhem-
se Allee, Saksen Weimar of Monnikenhuizen. Heeft u een 
vraag voor Vivare, of wilt u iets komen vertellen? Kom dan 
naar het spreekuur in MFC De Wetering op donderdag van 
13.30 tot 15.30 uur. Patrick, Maike, Clara en Lianne staan 
klaar om uw vragen te beantwoorden.

Zij zijn natuurlijk vaker in de wijk. Als u ze ziet, schroom 
dan niet om ze aan te spreken.

Gemeente mag ondergrondse containers voor afval weer afsluiten
De ondergrondse afvalcontainers in de Arnhemse woonwijken mogen weer dicht. Dat heeft de Autoriteit Persoons-
gegevens besloten. In fases worden vanaf april 2019 de 1.300 ondergrondse containers voor restafval weer afgesloten. 
Vooraf worden inwoners geïnformeerd over wanneer dit gebeurt in hun wijk. Arnhemse inwoners moeten dan hun 
afvalpas gebruiken om afval in de ondergrondse container te gooien.

De gemeente moest van de Autoriteit Persoonsgegevens 
eind 2017 de ondergrondse containers zonder pas toegan-
kelijk maken, omdat de privacy van inwoners door de wijze 
van data-verzamelen in het geding kwam. De ondergrondse 
containers krijgen een nieuw softwaresysteem. Hierdoor 
wordt geen privacygevoelige informatie, zoals hoe vaak en 
wanneer een inwoner afval weggooit, meer geregistreerd bij 
het gebruik van de afvalpas. Dit is voor de Autoriteit Per-
soonsgegevens de reden om te oordelen dat de containers 
weer gesloten kunnen worden. Het softwaresysteem telt 

wel het aantal zakken dat in totaal in de container wordt ge-
gooid, zodat containers op tijd geleegd kunnen worden. Een 
belangrijke reden om de containers weer af te sluiten is dat 
alleen Arnhemmers de containers kunnen gebruiken voor 
het afval. Het voorkomt misbruik door onder andere niet-
Arnhemmers en bedrijven die niet voor hun bedrijfsafval 
willen betalen.

Op dit moment betalen alle Arnhemse huishoudens afval-
stoffenheffi ng. Dit systeem blijft hetzelfde als de onder-
grondse containers weer dicht gaan. De gemeente wil in 
2020 wel een ander systeem invoeren, waarbij de vervuiler 
betaalt. Er wordt dan gewerkt met een vast en een variabel 
tarief. Uit het vaste tarief wordt onder het ophalen en ver-
werken van GFT, papier en PBD (plastic verpakkingen, blik 
en drinkpakken) betaald. Daarbovenop betalen inwoners 
dan een bedrag per keer voor het aanbieden van restafval. 
Inwoners die goed afval scheiden en minder restafval heb-
ben zijn dan goedkoper uit. 

De exacte invulling over tarieven, regelingen voor minima 
en mensen die op medische gronden veel afval hebben, wor-
den op dit moment uitgewerkt en ter besluitvorming aange-
boden aan de gemeenteraad. 
Zodra het nieuwe systeem ingevoerd gaat worden, zullen 
wij u er verder over inlichten.

Geitenkamp 13   6823 HC Arnhem
telefoonnummer:  (026) 351 21 01
e-mail:   info@cissorsarnhem.nl

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

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

Abo Witgoed
Verkoop & reparatie   

Wij verkopen nieuwe apparaten 
             en tweedehands apparaten. 
                  Vraag naar onze mogelijkheden

Maandag-vrijdag geopend 
van 13:00 tot 17:00
Zaterdag geopend 
van 9:00 tot 13:00
Telefonisch bereikbaar van 8:00 tot 18:00

T. 026 – 3510756
E. abowitgoed@gmail.com 
Klarendalseweg 67   6822 GB Arnhem

Samen aan de slag in Buurtmoestuin Vlindertuin
Op het oude schoolplein van de basisschool Vlindertuin zijn Ria Hijmans, Geert Driebergen en Dirk Jan Riphagen 
van de buurtkerk Geitenkamp in maart 2018 begonnen met een moestuin voor de buurt. 
Het doel is: mensen bij elkaar brengen en mensen samen laten genieten van het bezig zijn met je eigen groente.
. 
In 2018 werd zo’n 120m2 
klaargemaakt voor gebruik 
en afgelopen februari is er 
nog eens 150m2 schoolplein 
veranderd in moestuin. Een 
groep van zo’n 20 wijkgeno-
ten is actief betrokken bij de 
tuin. Sommigen komen elke 
week, anderen maandelijks. 
Ieder doet wat hij of zij kan. 
De tuin is niet verdeeld in 
aparte vakken; er wordt ge-
zamenlijk voor het geheel 
gezorgd. De oogst wordt aan 
het eind van het seizoen ver-
deeld. 

De buurtmoestuin is een 
heel geschikte plek om nieu-
we mensen te leren kennen, 
om te leren tuinieren en om 
samen actief te zijn. Ook 
voor kinderen is het een heel gezellige plek om te komen. Bovendien leren ze hoe belangrijk en leuk natuur is en hoe lekker 
groente kan zijn! Als je graag buiten bent, graag (weer) actief wilt zijn en het leuk vindt samen te werken, ben je van harte 
welkom om mee te doen en te delen. Kom gewoon eens langs! 

Wat?: Buurtmoestuin Geitenkamp
Waar?: De Vlindertuin, Sperwerstraat 97

Wanneer?: 
woensdagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur
en vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur

Volg en like ons ook op facebook ‘Buurtmoestuin Vlindertuin Geitenkamp’!

Voorleesmiddag
Op woensdagmiddag en donderdagmiddag wordt er voorge-
lezen in de Beijer. Dit gebeurt door vrijwilligers van Rozet 
op de bult, de nieuwe afdeling van de stedelijke bibliotheek 
in de Beijer. Op woensdagmiddag begint het om 15.30 uur, 
op donderdag kun je al vanaf 15.00 uur terecht. De voor-
leesmiddag is bedoeld voor de allerkleinsten, maar ouders 
mogen natuurlijk ook mee komen luisteren.

Ook nieuw is het inloopspreekuur van de Age Friendly Cul-
tural City (zie vorige editie). Dit gaat iedere vrijdagochtend 
van 10.00 tot 11.00 uur plaatsvinden in De Beijer.

Op zoek naar Miranda
In de vorige editie werd de verschijning van het e-book  
‘Arnhemland. Toekomst van de tegenpool’, de vertaling van 
de vorig jaar verschenen debuutroman ‘In search of Kyle’ 
van Miranda van Gaalen aangekondigd . Op Tweede Paas-
dag, 22 april is het zover: dan vindt de boekpresentatie van 
het e-boek plaats.En hoe kun je een e-boek anders lanceren 
dan in cyberspace?  Dat was ook wat Miranda dacht en om 
die reden  zal zij van 15.00 tot 17.00 uur online bereikbaar 
zijn via Linkedin, Facebook, Whatsapp, Skype, Twitter en 
Instagram, om vragen over het boek te beantwoorden of om 
in te gaan op reacties. 

Er is meteen een leuke actie aan verbonden, want: waar is 
Miranda? De schrijfster houdt zich die dag dag op een ge-
heime plek op. Degene die als eerste kan achterhalen waar 
zij zich op dat moment bevind en met haar op de foto gaat, 
én vervolgens deze foto deelt via zijn of haar favoriete social 
media deelt, ontvangt een gratis e-boek van haar roman. 

Het e-boek is ook te bestellen via bol.com



Henk is een geboren Amsterdammer. Door 
de oorlog moest hij de stad verlaten en 
kwam in Diemen terecht. Hij ging trou-
wen en samen met zijn vrouw verhuisde 
hij terug naar Amsterdam, waar ze samen 
8 dochters en 1 zoon kregen. Henk reisde 
voor zijn werk de hele wereld over, maar 
nadat hij getroffen werd door een hersen-
bloeding, ging dat niet meer. Hij kwam in 
een verzorgingstehuis in Baarn, daarna 
kwam hij op Het Dorp te wonen, waar hij 
10 jaar met veel plezier gewoond heeft. 
Door de veranderingen op het Dorp moest 
hij verhuizen en nu woont hij sinds januari 
op de Vogelkersweg.

‘Het is nog wel wennen hier’, erkent Henk. 
‘Maar dat heeft ook gewoon tijd nodig. De 
boerderij hiernaast is erg leuk en ik ben al 
wezen buurten bij Valkenhuizen’

Henk komt graag op het marktplein. De 
Beijer probeerde hij te bezoeken, maar 
daar stond hij voor een dichte deur. 

Jasper is geboren in Wageningen. Via Rhe-
nen kwam hij te wonen in Eibergen. Op 
15-jarige leeftijd werd hij - op weg naar 
school in Borculo - aangereden en lag ver-
volgens drie maanden in coma. Na een 
revalidatie van 11 maanden in Enschede 
kwam hij in Arnhem terecht, waar hij 4 jaar 
in het Hendrik Willem Landhuis van Siza 
heeft gewoond. Vanaf eind maart is Jasper 
de jongste bewoner en gangmaker op de 
Vogelkersweg. 

‘Het is hier tof. Ik heb een goede klik met 
de buurman, we vinden veel herkenning 
bij elkaar’.  Voor zijn ongeluk had hij de 
wens om sportleraar te worden. Het bloed 
kruipt waar het niet gaan kan: Jasper is nu 
alweer 2,5 jaar assistent gymleraar op de 
Heijenoordschool. ‘Ik zou ook op de bult 
wel sport-assistent willen zijn’, besluit hij. 

Met zijn buddy voetbalt Jasper vlakbij de 
Vogelkerswerg. Verder valt er nog veel te 
ontdekken voor de nieuwe wijkbewoner.

Jasper Boswinkel
21 jaar

Tot haar 19e woonde Margriet van den Hof 
in Kampen. Toen vertrok ze met haar toen-
malige man naar Frankrijk, waar ze 16 jaar 
gewoond heeft. Daarna heeft ze jarenlang 
gereisd en op diverse plekken gewoond, 
waaronder Biddinghuizen.

Tijdens deze periode werd Margriet ge-
troffen door een herseninfarct. ‘Ik heb 
drie jaar lang niet kunnen spreken.’ 7 jaar 
van therapie volgde. Omdat één van haar 
dochters in Arnhem woonde, besloot Mar-
griet zich ook in Arnhem te vestigen. Ze 
ging wonen op Het Dorp op de Enkweg. In 
februari kon ze haar intrek doen aan de 
Vogelkersweg. ‘Ik hou van schilderen en 
boetseren, dat doe ik vol overtuiging bij De 
Wissel op Het Dorp. En ik geniet enorm van 
het weidse uitzicht vanaf de Beukenlaan, 
uitkijkend over de groene glooiingen.’

Om de week gaat Margriet zingen in een 
koortje van zeven personen. Boodschap-
pen doet ze bij de Coop aan het marktplein.

Margriet van den Hof
73 jaar

Jan Weijer is geboren in Siddeburen. Op 
zijn 15e vertrok hij naar Nieuw-Amster-
dam. Via Emmen kwam hij in Zwolle. In 
deze periode, 2003,  werd hij getroffen 
door een hersenbloeding. Via Duiven kwam 
Jan in Arnhem op een camping terecht. Na 
een periode op straat kon hij gaan wonen 
op Het Dorp aan de Marsweg. Door de 
(aankomende) verhuizingen op Het Dorp is 
hij komen te wonen op de Vogelkersweg.

Jan kwam af en toe al op de Geitenkamp. 
‘Het is het een heerlijke buurt. De sfeer van 
een volksbuurt past wel bij mij. De her-
senbloeding heeft me socialer gemaakt, 
daarvoor was ik een echte einzelgänger.’ 
Hij kookt iedere dag voor zichzelf en woont 
samen met zijn 10-jarige hond Tommy. 
 
Jan komt bij beide Coop-winkels én de 
Jumbo, en pikt graag een visje mee op het 
marktplein. ‘Helaas is niet alles rolstoel-
vriendelijk, dus toer ik nog regelmatig met 
mijn rolstoel naar de stad.’

Jan Weijer
49 jaar

Henk Meijer
77 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 bewoners van de nieuwe locatie van zorginstelling Siza aan de Vogelkersweg.

Een kwartet aan wijkgenoten

Geslaagd openingsfeest wijkvereniging OpSaksenWeimar!
Op 21 juni 2018 is wijkvereniging OpSaksenWeimar! opgericht. Het eerste jaar richtte zich vooral op ledenwerving, 
maar zaterdag 6 april jongstleden trad de vereniging naar buiten met een openingsfeest in de gelijknamige wijk.

Het was een geslaagde mid-
dag en avond, niet in de 
plaats door het mooie weer, 
wat veel mensen er toe 
bracht het openingsfeest te 
bezoeken. Na een korte ope-
ning door voorzitter Johan 
van der Werk trapten twee 
voormalige garde grenadiers 
het feest af. Ze gaven een 
heel interessante presentatie 
over de geschiedenis van de 
kazerne en vertelden allerlei 
leuke verhalen en anekdotes 
uit het leven als soldaat op 
de vroegere Saksen Weimar 
kazerne.

Na deze presentatie ver-
trok de eerste groep voor 
een rondleiding over het 
voormalige kazerneterrein. 
Langs de oude gebouwen 
van de Alpha, Bravo, Char-
lie en Staf-compagnie, over 
het exercitieterrein, langs 
het poortgebouw waar de 
geneeskundige dienst, apo-
theek en tandarts waren ge-
vestigd en via de voormalige 

keuken en eetzaal weer te-
rug naar het startpunt. 
Ondertussen genoten de 
kinderen van het springkus-
sen, het kleuren, stoepkrij-
ten en het schminken.

Vervolgens was het de beurt 
aan Veilig Verkeer Neder-
land. Zij gaven een remweg 
demo. De omstanders zagen 
hoeveel meter je nodig hebt 
om met 30 km/h tot stil-
stand te komen. Vervolgens 
werd gedemonstreerd dat 
de remweg 4x zo lang wordt 
bij 50 km/h. En als dan ook 
nog reactietijd wordt mee-
genomen, is direct duidelijk 
hoe belangrijk het is om in 
de wijk niet sneller dan 30 
km/h te rijden. Net zo be-
langrijk is het om elkaar 
aan te spreken, als er even te 
hard wordt gereden.

Met een tweede rondleiding 
werd het middagprogramma 
afgelsloten. Maar ‘s avonds 
ging het feest nog door met 

muziek, vuurkorven en veel 
gezelligheid. De volgende 
ochtend werden, met hulp 
uit de wijk, de laatste spul-
len opgeruimd. Vele handen 
maken samen het werk licht!

De wijkvereniging wil zich 
met en voor de wijkbe-
woners inzetten voor een 
groene, veilige en gezellige 
wijk. Daarnaast behartigt zij 
de belangen van bewoners 
en huiseigenaren bij derden, 
zoals overheden. Nieuwe 
initiatieven op sociaal en 

cultureel gebied worden ook 
door de wijkvereniging on-
dersteund. Momenteel zijn 
er drie werkgroepen: Buurt-
preventie, groen en verkeer. 
Het streven is om op korte 
termijn ook een werkgroep 
jong, jeugd en ouderen op te 
richten, die activiteiten gaat 
organiseren voor deze doel-
groepen. Woon je op Sak-
sen Weimar en wil je ook 
meedoen met de wijkver-
eniging? Stuur dan een mail 
naar voorzitter@opsaksen-
weimar.nl.

Drents Museum
Op 8 maart ging een groep van 40 wijkbewoners met een 
bus naar het Drents Museum in Assen, op initiatief van 
de stichting Stevig. 

Het Drents Museum in Assen kent een lange historie. In 
1854 werd het onder de naam Provinciaal Museum van 
Oudheden opgericht. Het museum startte met één kast in 
het gouvernementsgebouw (provinciehuis) dat onderdeel 
was van het klooster Maria in Campis. Begin 1900 kreeg 
het onderdak in het nieuwe gebouw van het Rijksarchief. 
In 1964 werd het Ontvangershuis aangekocht en tien jaar 
later verhuisde het museum naar het provinciehuis. Ook 
het Drostenhuis (1978) en de Abdijkerk (1982) werden 
aan het museum toegevoegd. In 1996 werd de naam ge-
wijzigd in het huidige Drents Museum.

De bezoekers van het museum hebben een geslaagde dag 
gehad. Het museum was schitterend museum en ze heb-
ben daar van een heerlijke lunch genoten. Een dag die 
niet snel vergezeten zal worden!



Magische ontmoetingen tijdens Hoogte80 Festival
Tijdens het extra lange Hemelvaartsweekend vindt in de Arnhemse wijk Geitenkamp het Hoogte80 Festival plaats. 
Op 30 en 31 mei en 1 en 2 juni kun je weer vier dagen lang genieten in de buitenlucht van theater, muziek, dans, ont-
moetingen en een heerlijk uitzicht. Hoogte80 staat bekend om haar ongedwongen sfeer en interactie tussen artiesten 
en publiek. Tel daar nog eens het uitzicht over heel Arnhem bovenop en het plaatje is compleet.

Jaarlijks trekt het festival 
meer dan 25.000 bezoekers 
met uiteenlopende muziek-
optredens en unieke theater-
voorstellingen in sfeervolle 
tenten, in de open lucht en 
op diverse podia. Tijdens de 
jubileumeditie vorig jaar is 
een recordaantal bezoekers 
op het festival afgekomen. 
Het publiek van Hoogte80 
Festival is uniek en dat wordt 
gekoesterd. ‘Er was een ont-
zettend hoge opkomst en 
grote betrokkenheid en dat 
zagen we ook terug in het 
publieksonderzoek dat we 
vorig jaar door een extern 
bureau hebben laten uitvoe-
ren’, zegt organisator Harold 
Oddens. Met de resultaten 
van dit onderzoek gaat de 
organisatie aan de slag om 
bezoekers nog beter te kun-
nen bedienen. 

Het diverse programma 
vormt het hart van het 
Hoogte80 Festival, met voor 
een ieder wat wils. Die di-
versiteit is ook terug te zien 
in het publiek. Jong en oud, 
cultuursnuivers en parkge-
nieters kunnen allemaal hun 
ei kwijt bij het Hoogte80 
Festival. ‘Dat is de kracht 
en magie van H80. Dat ie-
dereen zich zo thuis voelt en 
de ontmoeting met elkaar én 
het programma aangaat. De 
mix van mensen die speciaal 

voor de voorstellingen zijn 
gekomen en de ronddwalers 
maakt het zo uniek en laag-
drempelig. Er ontstaat een 
gevoel van verbondenheid, 
want het park is gewoon vrij 
toegankelijk’, zo verklaart 
Harold de betrokkenheid 
van het publiek.

Deze editie valt er een hoop 
nieuws te beleven op het fes-
tival. Zo wordt de inrichting 
over een ander boeg gegooid 
door meer rust en eenheid te 
creëren op het terrein. Ook 
het programma wordt op 
een nieuwe, overzichtelijke 
manier gecommuniceerd. 
Daarnaast is er nog meer 

keuze uit eten en drinken, 
zowel in het aanbod als in 
prijsklasse. De inhoud van 
het programma is dit jaar 
nog beter afgestemd op het 
publiek met behulp van het 
publieksonderzoek. 

De wijk is ook dit jaar weer 
vertegenwoordigd: op don-
derdag en zaterdag staan er 
veel kinderactiviteiten  op 
het programma en Circus 
op de bult is weer aanwezig! 
De koffie- en theekeet valt 
op door heerlijke geuren en 
kleuren en er zal live een 
bakker aan het werk zijn. 
En...je kunt ook nog een spe-
ciale rol spelen:

Want, ben je op zoek naar 
een hele speciale overnach-
ting? Dan kun je je opgeven 
om als slapende waker een 
nacht door te brengen in de 
wijktent. Voor info bel of 
mail Heidi: 06 4535 9133 of
heidinatuur@gmail.com

Van donderdag 30 mei 
t/m zaterdag 1 juni tussen 
12.00- en 00.00 uur staan 
er optredens  klaar en op 
zondag 2 juni van 12.00- tot 
22.00 uur. 

Het volledige programma 
van het festival wordt eind 
april bekend gemaakt op 
www.H80festival.nl. 

Wijk opschonen
Op woensdag 20 maart is de Geitenkamp een stukje schoner 
geworden. Twee groepen kinderen trokken door de wijk om 
het plastic dat in de bermen en op de straten lag, op te rui-
men. Bij deze actie, georganiseerd door Sportbedrijf Arn-
hem, kinderwerk Rijnstad en playground de Rommelkist 
sloten ook een aantal vrijwilligers van Vitale Verbindingen 
zich aan. Voor hen was deze opschoondag tevens het start-
schot van een nieuwe activiteit: samen met wijkbewoners 
gaan ze iedere tweede zaterdag van de maand de wijk in om 
een stukje van de wijk weer wat schoner te maken. Het plan 
om dit te gaan doen was toevallig vlak ervoor ontstaan en 
het Wijkteam Leefomgeving stelde de knijpers om het afval 
mee op te rapen beschikbaar. Het vertrek is om 11.00 uur 
vanaf de Beijer en na afloop wordt er samen soep gegeten. 

Er zijn geen kosten aan verbonden, wel wordt gevraagd je ui-
terlijk 3 dagen van te voren je even aan te melden in verband 
met het aantal knijpers. Dit kan per mail via 
info@vitaleverbindingen.nl, t.a.v. Nicoline
of telefonisch: Nicoline, 06-41528106

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
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5 jaar Koffiekaffee

Op vrijdag 22 maart 2019 bestond het Koffiekaffee 5 jaar. In De Beijer werd dit gevierd met 
een hapje en een drankje. 
Annet Tomasini (foto rechts) begon 5 jaar geleden met een Koffiekaffee in de Beijer.            
Inmiddels zijn er meerdere vrijwilligers aktief bij dit burgerinitiatief, van wie wijkbewoon-
ster Nel Meerbeek (foto links) ondertussen een vaste kracht is geworden. Beide dames 
waren erg verguld met de bloemetjes die ze vanwege het jubileum hadden gekregen.



Wekelijkse wijkactiviteiten
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  fitbeuk@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 Koffie 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 Bakfiets, 4-12 jr (Rijnstad). Binnenpleintje 
aan de Fazantenweg
16.00-17.00 Urban Sport en uitleen, 4-12 jr (Sportbedrijf 
Arnhem) Playground de Rommelkist 
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 Koffie-inloop (Daadkracht) De Beijer, Willem 
Beijerplein 13.
11.30-13.00 De Blauwe Tomaat bij De Beijer
12.15-13.45 De Bakfiets, 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. 
14.00-16.30 De Blauwe Tomaat bij MFC De Wetering
14.00-17.00 Open Inloop, 10-24 jaar (Rijnstad) Jongeren-
centrum De Sperwer
15.00-17.00 Buurtmoestuin Vlindertuin Sperwerstraat 97 
NIEUW
15.30-17.30 Voorleesmiddag (Rozet) De Beijer NIEUW
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  fitbeuk@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 koffie, 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) 
Jongerencentrum De Sperwer
15.00-17.30 Voorleesmiddag (Rozet) De Beijer NIEUW
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 koffie-uurtje & kids knutsel, €1,00

Vrijdag
10.00-11.00 Inloopspreekuur AFCC (Rozet) De Beijer 
NIEUW
10.00-12.00 Buurtmoestuin Vlindertuin Sperwerstraat 97 
NIEUW
10.00-14.00 Het Koffie Kaffee (De Beijer)
13.30-15.00 Breicafé (‘t Hobbyhuis, Geitenkamp 40) 
Samen breien onder het genot van een kop koffie met wat 
lekkers. Kosten €2,50 
14.00-16.00 Inloop (RIBW) De Beijer.
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 Koffie 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 

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, 
Johan van der Werk, Ri-
nus van Schie, Dirk-Jan 
Riphagen en ingezonden.
Fotografie: Riënne Wope-
reis (kwartet), Mark Or-
mel en ingezonden

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

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 10 mei 
2019 

verschijningsdatum 
22 mei 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 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

Rectificatie
In de vorige editie stond abusievelijk vermeld dat een 
cursus bij Circus op de bult €7,50 kost. Dit bedrag leek 
aan de lage kant en dat is het ook: het juiste bedrag moet 
€7,50 per les zijn. 
Voor bezitters van een Gelrepas blijft wel gelden dat de 
cursus gratis is, tenzij je dit jaar al een andere culturele 
cursus hebt gevolgd met korting. 

In de meivakantie bieden Sportbedrijf Arnhem en kinder-
werk Rijnstad weer een aantal leuke vakantieactiviteiten 
aan. Je kan bijvoorbeeld inline skaten, maar ook meedoen 
aan een voetbaltoernoei. Ga je toch liever naar een creatieve 
workshop? Of durf je de uitdaging aan om lekker in een bos 
te gaan klimmen? Er is in elk geval genoeg te beleven.
Check het programma, er staat vast iets bij dat je leuk vindt.

Manege bezoek
Datum: Dinsdag 23 april
Leeftijd: 8 t/m 12 jaar
Tijd 13.00 -15.00 uur
Plaats: verzamelen bij Playground de Rommelkist
Kosten: 1,50 per persoon
Opgeven t/m vrijdag 19 april

Klimbos
Datum: woensdag 24 april
Leeftijd: 8 t/m 12 jaar
Tijd: ‘s middags (exacte tijd volgt bij opgave)
Plaats: verzamelen bij Playground de Rommelkist
Kosten: 3,00 per persoon
Opgeven t/m dinsdag 23 april

Speeltuin bezoek
Datum: donderdag 25 april
Leeftijd: 4 t/m 7 jaar
Tijd: 12.30-16.00 uur
Plaats: verzamelen bij Playground de Rommelkist
Kosten: 1,50 per persoon
Opgeven t/m woensdag 24 april

Inline skaten
Datum: dinsdag 30 april
Leeftijd: 8 t/m 12 jaar
Tijd: 14.00-16.00 uur
Plaats: Playground de Rommelkist
Kosten: 1,00 per persoon
Opgeven t/m maandag 29 april

Creatieve workshop
Datum: woensdag 1 mei
Leeftijd: 4 t/m 7 jaar
Tijd: 14.00-16.00 uur
Plaats: MFC De Wetering
Kosten: 1,00 per persoon
Opgeven t/m dinsdag 30 april

Voetbalmasters
Datum: donderdag 2 mei
Leeftijd: 7 t/m 12 jaar
Tijd: 11.00-15.30 uur
Plaats: verzamelen bij Playground de Rommelkist
Kosten: gratis
Opmerking: Stel een team samen van 5 spelers. Je kunt je 
ook individueel inschrijven, dan wordt samen een team ge-
maakt.
Opgeven t/m vrijdag 26 april

Opgeven is verplicht. Dit kan bij Playground de Rommel-
kist tot de aangegeven datum. Vol is vol. 
Verdere informatie volgt bij opgave.



FIETSSUCCES
Rijwielhandel

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

Openingstijden:

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

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

Een jongetje op de vlucht voor de oorlog
Nog niet zo heel lang geleden werden we dagelijks geconfronteerd met televisiebeelden van grote groepen mensen, die huis 
en haard in de steek moesten laten voor de gevolgen van een verschrikkelijke oorlog die in hun land woedde. Beelden die, 
hoe verschrikkelijk ook, voor veel mensen een ver-van-mijn-bed-show waren. Maar niet voor Rinus van Schie. 
Hij schreef ons hoe hij als jongetje van 3 moest vluchten voor de verschrikkingen van het oorlogsgeweld op de Geitenkamp.

De nazomer was begonnen. 
De septemberzon liet nog 
iets van haar warmte voelen. 
Kleine Rinus, die een paar 
maanden eerder nog maar 
drie jaar geworden was, 
werd samen met zijn kleine 
zusje door vader van Schie 
op de handkar gezet. Alle 
inwoners moesten hun ka-
potgeschoten stad verlaten. 
Dat had de vijand laten we-
ten: binnen 24 uur moest ie-
dereen weg zijn. Maar waar 
moesten ze naar toe? Dat 
had de vijand niet verteld. 
Naar het Zuiden konden ze 
niet, daar lag het front. Dan 
maar naar het Oosten en 
het Noorden. Bijna tachtig-
duizend mensen kwamen tot 
dezelfde conclusie en er liep 
een langgerekt lint van men-
sen, kinderen en huisdieren met koffers, dekenrollen, zwaar bepakte fietsen, kinderwagens en handkarren een onbekende 
toekomst tegemoet. ‘s Nachts sliepen ze in de beschutting van greppels, schuurtjes en stalletjes. Overdag werden ze soms 
uit de lucht beschoten door vliegtuigen. Na een paar dagen kwamen ze in rustiger gebieden en hadden hulpverleners boe-
renkarren georganiseerd, waarop de evacués verder in veiligheid werden gebracht. Burgers werden verplicht om mensen 
in hun huis op te nemen. En zo kwamen het jongetje, zijn zusje en broers met hun vader en moeder terecht in een vroom 
katholiek gezin terwijl ze zelf, zoals ongelovigen toen genoemd werden, ‘niks’ waren. Maar met wederzijds respect kwamen 
ze met elkaar een heel eind. Nog lang nadat het jongetje met zijn familie na negen maanden weer naar huis kon omdat de 
oorlog afgelopen was en hun stad weer opgebouwd moest worden, bleef het contact tussen beide families bestaan.

Dat was september 1944 en het jongetje van toen herinnert zich niets meer van die tocht. Alles wat hij nog weet, is hem 
verteld. Maar hij denkt er wel terug als hij nu televisiebeelden van verwoeste steden en vluchtelingen ziet.

Na de Slag om Arnhem in september 1944 werd Arnhem een lege stad, want veel inwoners moesten evacueren. Ook 
vanuit de Geitenkamp vertrekken veel inwoners. Soms zelfs helemaal naar Friesland.
Dat schrijft een nu 72-jarige inwoner van Wouterswoude.  Zijn inmiddels overleden vader vertelde hem dat er in oorlogs-
tijd meerdere Geitenkampse gezinnen in het Friese plaatsje werden opgenomen.
Zjn er nog meer mensen die daarover iets kunnen vertellen? Zijn er mensen die het meegemaakt hebben? Of iemand ken-
nen die over de evacuatie (naar Friesland) kan vertellen? Ook andere verhalen met betrekking tot de oorlogsperiode horen 
we graag. Neem contact op met de redactie of stuur uw verhaal naar redactie@geitenkampnet.nl

Praktische Zaken biedt helpende hand bij bedrijfsvoering
Burgerinitiatieven en vrijwilligersorganisaties besteden hun tijd en energie het liefst aan datgene waarvoor zij hun organisa-
tie of initiatief begonnen zijn. En daar zijn ze ook goed in. In de praktijk gaat er vaak veel tijd en energie verloren aan orga-
nisatorische zaken rondom de initiatieven en organisaties. Voor hen is er nu Praktische Zaken. Een contactpunt in Arnhem 
waar zij met hun bedrijfsvoeringsvraagstukken en -problemen terecht kunnen. Of het nu vraagstukken zijn op het gebied 
van personeel, informatievoorziening, organisatie, financiën, automatisering, communicatie of huisvesting, de mensen van 
Praktische Zaken staan voor hen klaar. Zij komen altijd met passende oplossingen en geven inzicht in de inhoudelijke en 
financiële consequenties. 

Praktische Zaken is een 
initiatief van Arnhemse bur-
gers en wordt gefinancierd 
door de Gemeente Arnhem. 
Doel is om burgerinitiatie-
ven en vrijwilligersorgani-
saties zo veel mogelijk te 
ontlasten, waardoor zij een 
grotere kans van slagen heb-
ben en bovendien geld en 
energie worden bespaard. 
Praktische Zaken is voor 
alle burgerinitiatieven en 
vrijwilligersorganisaties be-
schikbaar.  

Praktische Zaken denkt 
mee, zoekt uit, adviseert, 
lost op of verwijst door naar 
een deskundige. Ook biedt 
de organisatie hulp als er 
zich (onverwachte) proble-
men voordoen. Ze helpt 
initiatieven en vrijwilligers-
organisaties zo snel moge-
lijk en zo gericht mogelijk 
verder. Aan oplossingen 
kunnen soms wel kosten 
verbonden zijn. Haalbaar-
heid en betaalbaarheid staan 
hierbij voorop. Praktische 

Zaken werkt nauw samen 
met anderen in Arnhem die 
initiatieven en vrijwilligers-
organisaties ondersteunen, 
zoals de Ideeënmakelaars, 
Arnhemse Uitdaging, de Ad-
viesBrigade en Onderaf.nl. 

Meer weten of hulp nodig?

Praktische Zaken is bereik-
baar via 06 30176077, info@
praktischezakeninarnhem.
nl of kijk op praktischeza-
keninarnhem.nl

Eten met Petra & Margreet 
Yesss! Het is voorjaar! Petra & Margreet waren de kou 
echt zat en zijn blij dat het terrasweer is aangebroken. 
Ze denken nog steeds aan hun gezondheid en slanke lijn, 
dus: niet te moeilijk eten, maar wel lekker en voedzaam. 
Ditmaal bleekselderij met zoete aardappelen en Port Sa-
lut uit de oven.

Ingrediënten voor 4 personen

• 600 gram zoete aardappelen

• 1 struik bleekselderij, in stukken van 2 cm gesneden

• 3 (rode) uien in stukken gesneden

• 2 tenen knoflook in kleine stukjes gesneden

• 3 el olijfolie

• 2 stukken Port Salut 50+ kaas à 185 g in blokjes 
gesneden

Halveer de aardappelen in de lengte en kook ze 15 minu-
ten. Kook de bleekselderij en de uien drie minuten mee. 
Verwarm de oven voor op 200 °C. Giet de aardappelen, 
de bleekselderij en de uien af en meng ze in een braad-
slede met de knoflook, de olie, en peper en zout naar 
smaak. Strooi de kaasblokjes erover en schuif de braad-
slede in de oven. Laat de kaas in 15 minuten smelten en 
lichtbruin kleuren. Serveer het gerecht warm.
Kanen maar!

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

• bleekselderij, nog in de grond

• zoete aardappel, net uit de grond


