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Zomerschool Vitale Verbindingen komt naar de Geitenkamp
Eindelijk is het zover: de Zomerschool voor Volwassen van Vitale Verbindingen zal twee weken lang in De Beijer een 
volwaardig programma verzorgen, waarbij 12 gratis workshops worden aangeboden.

De Zomerschool voor Vol-
wassenen en Vitale Ver-
bindingen zijn wellicht nog 
niet voor iedereen bekende 
begrippen. Vitale Verbindin-
gen is een herstelcommunity,
6 jaar geleden opgericht in 
de wijk St. Marten en be-
staande uit wijkbewoners en 
wijkondernemers. Al snel 
sloten er zich mensen uit 
verschillende wijken bij aan. 
En steeds weer gingen de 
mensen zich richten op het 
organiseren van activiteiten 
in de eigen wijk. Maar niet 
alleen dat: ze werden ook 
ook actief met het begelei-
den en coachen van mensen 
die nog een weg van her-
stel te gaan hebben, gingen 
voorlichtingsbijeenkomsten 
organiseren en trainingen 
geven. Zij gebruiken daarbij 
nadrukkelijk ook hun eigen 
herstelervaringen. 

Naast St. Marten is de 
Geitenkamp de wijk waar        
Vitale Verbindingen het 
langst vertegenwoordigd is. 
In 2014 werd begonnen met 
een maandelijkse Stamtafel 
in de Beijer en sinds 2017 
is er wekelijks op de maan-
dag een Vitale Inloop aldaar, 
waarbij in samenspraak met 
wijkbewoners wekelijks ac-
tiviteiten worden georgani-
seerd. Dat kan variëren van 
een gezellig middagje sjoe-
len tot een voorlichting over 
huiselijk geweld.  

De Zomerschool voor Vol-
wassenen is eigenlijk één 
van de eerste activiteiten 
waarmee Vitale Verbin-
dingen in 2014 naar buiten 
trad. Het idee was om een 
serie van activiteiten te or-
ganiseren voor mensen die 
om wat voor reden dan ook 
niet op vakantie gingen in 
de zomermaanden. Dit re-
sulteerde uiteindelijk in het 
aanbieden van 3 workshops 
per dag gedurende twee da-
gen per week, 6 weken lang! 

De workshops werden gege-
ven door vrijwilligers die bij 
Vitale Verbindingen actief 
waren, maar ook professio-
nals uit het welzijnswerk en 
ondernemers uit de wijk ble-
ken genegen een workshop 
te geven. Hierdoor ontston-
den er ook niet zelden weer 
nieuwe samenwerkingsver-
banden.

Vrijwel direkt na het suc-
ces van deze eerste Zomer-
school voor Volwassenen 
werd geopperd deze het jaar 
daarop in de Geitenkamp 
te laten plaatsvinden. Niet 
in de laatste plaats door de 
constatering dat veel Gei-
tenkampers de eerste editie 
hadden bijgewoond. Maar 
de eerste jaren bleef de Zo-
merschool honkvast en de 
wens verdween naar de 
achtergrond. Enkele jaren 
gelden echter kwam er een 
wijziging in het concept: de 
Zomerschool zou niet meer 
op één, maar op drie locatie’s
plaatsvinden.

Dat blijkt nu goed nieuws 
te zijn voor de Geitenkamp. 
De zesde editie van de Zo-
merschool gaat twee weken 
lang een uitgebreid en ge-
varieerd programma geven. 
Het informele karakter en 
het ontmoeten van andere 
deelnemers, waarbij er te-
gelijkertijd iets te leren is, 
maakt de Zomerschool ieder 
jaar weer tot een unieke en
onvergetelijke belevenis.

Ook op de Geitenkamp 
wordt er voor de totstand-
koming van de Zomerschool 
nauw samengewerkt met 
wijkbewoners, welzijnswer-
kers en kleine zelfstandigen. 
Samen brengen zij een aan-
bod dat voor elk wat wils 
heeft. Zo is er een workshop 
Aquarellen, waarbij je in-
tuïtief leert spelen met wa-
terverf. Of kun je leren hoe 
je gezond vegetarisch moet 
koken. Als je iets dieper wilt 
gaan, kun je ook creatief aan 
de slag met je zelfbeeld of 
zelfs met je trauma.

Dieneke Heijnen gaat sa-
men met Jolein Scheijgrond 
een workshop geven over 
groepsdynamiek en fysio-
therapeut Jurgen Meijer 
geeft wat interessante ob-
servaties over pijn mee. Ilse 
Lensen verzorgt een work-
shop Rots en Water, waar-
mee je leert sterker in je 
schoenen te staan.

Iedere dag worden de work-
shops voorafgegaan door 
een soeplunch, voorbereid 
door het cateringteam van 
Vitale Verbindingen. Tij-
dens deze lunch leer je ook 
de andere deelnemers ken-
nen en kun je informatie in-
winnen over de workshops 
van die dag. 

Iedereen is welkom om mee 
te doen aan de soeplunch, 
gevolgd door creatieve en 
leerzame workshops.

De Zomerschool en soep-
lunch zijn gratis, aanmelden 
is niet nodig!

Zomerschool voor volwassenen
Programma:

Dinsdag 23 juli
12.00-13.00 uur Soeplunch
13.00-15.30 uur: Workshops, keuze uit
• Trauma /creatief. Oefenen met het uiten 

van gedachten en gevoelens met creatief ma-
teriaal op papier. (Janite Brands)

• Luister met je ogen. Hoe kunnen we beter 
met elkaar communiceren? En hoe kunnen we 
meer begrip voor elkaar krijgen? (Barbaree 
van den Ende)

• Vegetarisch koken. Na een antwoord op de 
vraag ‘hoe vervang je vlees?’ gaan we samen 
de keuken in om te koken. (Helga van Ree)

Donderdag 25 juli:
12.00-13.00 uur: Soeplunch
13.00-15.30: Workshops, keuze uit
• Zelfbeeld 2 creatief. Thema: Zelf-ruimte, 

Zelfregie. (Gwen de Groot)
• Uit de eenzaamheid, in beweging. Aan de 

slag met eenvoudige mogelijkheden om je 
netwerk groter te maken. (Dorien Stoll)

• Wat doet adoptie met je? Over de ‘adoptie-
driehoek en hoe elke partij in deze driehoek 
te maken heeft met rouw en verlies. (Nandita 
Steinmann)

Dinsdag 30 juli
12.00-13.00 uur: Soeplunch
13.00-15.30 uur: Workshops, keuze uit:
• Aquarellen. Leer de beginselen en ga vrij en 

intuïtief spelen met waterverf. 
      (Yvette Stephan)
• Pijn en de psyche. Wat is pijn? En is er ook 

altijd iets aan de hand als we pijn voelen?         
(Jurgen Meijer)

• Groepsdynamiek. Wat gebeurt er aleemaal 
wanneer je in een groep terechtkomt? (Jolein 
Scheijgrond en Dieneke Heinen)

Donderdag 1 augustus
12.00-13.00 uur: Soeplunch
13.00-15.30 uur: Workshops, keuze uit:
• Rots en Water.  Wil jij ook leren sterker in je 

schoenen te staan? (Ilse Lensen)
• EFT. Doorbreek stress, angst en negatieve 

gedachten zelf met de makkelijk te leren Emo-
tionele Vrijheids Techniek. (Steven de Nie)

• Creatief met puzzelstukjes. Dit keer gaan 
we er niet mee puzzelen (Willemien Slager)

De workshops worden gegeven in wijkcentrum De 
Beijer, Willem Beijerstraat 13, Geitenkamp 
(uitgezonderd de workshop ‘Rots en Water’, deze 
wordt in de Sperwer gegeven)

Deelname aan de workshops is gratis. 
Voor meer informatie: 
www.vitaleverbindingen.nl



Voor al uw dierbenodigdhedengaat u naar

Nu ookhondenspellen te huur

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!

HET WIJK-ABC
Bewonersoverleg Geitenkamp, (Nieuw) Monnikenhui-
zen, Arnhemse Allee en Saksen Weimar. Contact: 
Paul Nuiver, tel: 06-50233894,  p.nuiver@rijnstad.nl

De Beijer :
Willem Beijerstraat 13,
tel: 026-3655292  hetkoffi  ekaff ee@gmail.com

Buurtbemiddeling :
tel: 026-3519941  buurtbemiddeling@rijnstad.nl

Buurtkerk Geitenkamp :
tel: 06-25064910  buurkerkgeitenkamp@gmail.com

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 

Leefsti jlcoach :
Hayke van Valburg : 06-2576 7653 

 hayke.van.valburg@sportbedrijfarnhem.nl

Multi -Functi oneel Centrum De Wetering : 
Bonte Wetering 89, tel. 026-3772020

Politi e : 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 buurtmaalti jd) :
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

(Sti chti ng) Het Vincentrum (inzameling goederen) :
Rosendaalseweg 758, tel. 026-3512783  
(di, do, vr: 13.30-16.30; za 10.00-12.30)

Vitale Verbindingen:
tel: 06-19173659  info@vitaleverbindingen.nl

Vivare : 088-0541111   klant@vivare.nl
Spreekuur:
• donderdag 13.30-15.30 uur, MFC De Wetering

Volkshuisvesti ng Arnhem :
026-3712712    info@volkshuisvesti ng.nl

Winkelbus : 06-16994057
(dinsdag, donderdag, vrijdag: 10.00-16.00)

Wijkteam Arnhem Noord-Oost :
Informati e en hulp op het gebied van (jeugd)zorg, welzijn, 
werk en inkomen)  :  088-2260000 ; 
Spreekuur:
• di 8.30-9.00 uur: De Witt e 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 Defi brilator) 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

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!

Jaarlijkse zomerverkoop bij Het Vincentrum
De zomerverkoop van Het Vincentrum mag inmiddels een traditie genoemd worden, waar door velen reikhalzend 
naar uitgekeken wordt: ieder jaar vlak voor de vakantie biedt de winkel de mogelijkheid om heel goedkoop aan kle-
ding, huisraad en meer te komen. De winkel gaat op z’n kop, er moeten zoveel mogelijk artikelen worden verkocht.

De Zomerverkoop wordt dit 
jaar gehouden op zaterdag 6 
juli van 10.00 tot 14.00 uur. 
Dat gaat niet alleen in de 
winkel aan de Rosendaalse-
weg 758 gebeuren: op het 
voorplein wordt een speciale 
buitenverkoop gehouden. 
Kleding en schoeisel kan die 
dag voor € 1,00 per artikel 
worden meegenomen, alle 
overige artikelen zijn halve 
prijs. 

De verkoop is voor iedereen 
toegankelijk. Je helpt Het 
Vincentrum van de spullen 
af, zodat er weer ruimte is 
voor een nieuwe collectie 
en je steunt er ook een goed 
doel mee.

Het Vincentrum is namelijk een stichting die volledig wordt gerund door ca. 80 vrijwilligers. Tweedehands kle-
ding, kleinmeubelen, huisraad, boeken, cd’s, dvd’s, huishoudelijke apparaten, TV’s, spelletjes, huisdecoratie en veel 
meer wordt ingezameld om voor een schappelijke prijs te worden verkocht. De opbrengst - ook van de zomerverkoop -
komt geheel ten goede aan goede doelen: met name kleinschalige projecten in derde-wereldlanden, achterstandsgebieden in 
Oost-Europa en arme, rurale gebieden in Zuid-Amerika. Ook projecten in Nederland komen voor ondersteuning in aanmer-
king, zoals o.a. Ome Joop’s Tour. In 2018 kon voor een bedrag van meer dan € 65.000,- worden geschonken. 

Voor meer informatie, ook over de ondersteunde projecten kijk op de website: www.vincentrum-arnhem.nl

ONTMOETING 
& 

KENNISMAKING 
 

Meet & Eat
tijdens

aanmelden via hetkoffiekaffee@gmail.com

Willem Beijerstraat 13 
Geitenkamp

gratis maaltijd

Maandag 1 juli 
18.00 - 20.00 uur

Inloop vanaf : 17.00 uur

   Voor de wijk!

Activeringsteam en Stichting RecaP bij Meet & Eat
Maandag 1 juli wordt er in de Beijer weer een Meet & Eat georganiseerd. Tijdens een gratis maaltijd voor alle wijk-
bewoners  stellen dit keer Het Activeringsteam en stichting RecaP zich voor. De maaltijd is van 18.00 tot 20.00 uur, 
maar vanaf 17.00  ben je al welkom. 

Het Activeringsteam behoeft eigenlijk geen nadere introductie: al jaren zijn deze vrijwilligers actief in de wijk en organise-
ren of ondersteunen zij activiteiten, daarbij gefaciliteerd door participatiemedewerker Marjon Bussink. Zij werken vanuit 
MFC De Wetering, waar zij regelmatig bijeenkomen om met elkaar nieuwe ideeën te bedenken en uit te voeren. Een groot 
deel van wat zij doen wordt daar ook uitgevoerd, maar ze worden ook vaak betrokken bij activiteiten elders in de wijk, waar-

bij zij dan meestal de catering verzorgen of helpende handen 
bieden. En altijd weer tot volle tevredenheid! 
Wat het een en ander precies inhoudt, en wat Het Active-
ringsteam daarnaast nog doet, zal tijdens de maaltijd op 
maandagavond toegelicht worden.

Stichting RecaP is één van de ‘bewoners’ van De Vlinder-
tuin. RecaP biedt een plek waar je ‘weer lekker aan de slag 
kan’ gaan (in het kader van Activerend Werk). De stichting 
werkt in de vorm van een sociaal maatschappelijke onder-
neming. 
Stichting RecaP maakt onder andere van oude tafels en 
kasten nieuwe gebruiksartikelen. Een oubollige eiken ta-
fel wordt omgevormd tot een hippe vinylstandaard, leuke 
en handige krukjes of een koptelefoonhouder. In de Vlin-
dertuin heeft de stichting dan ook de beschikking over een 
ruime werkruimte

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

Wil je meer horen van en over Het Activeringsteam of stich-
ting RecaP? Of heb je gewoon zin in een lekkere gratis 
maaltijd? Meld je dan aan voor de Meat & Eat op 
maandag 1 juli via hetkoffi ekaffee@gmail.com



GRATIS PARKEREN OP HET MOOISTE MARKTPLEIN VAN ARNHEM

Tel: 026 8484748
Natuurlijk

Lekkerder
Smakelijker

www.slagerijvanegmond.nl
E-Mail: info@slagerijvanegmond.nl

WIJ BEZORGEN VOOR U
EEN HEERLIJKE BARBECUE

KOM KIJKEN IN DE WINKKEL!

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

Herinneringsmaaltijd Operatie Market Garden
September 2019 is het 75 jaar geleden dat Operatie Market Garden plaats heeft gevonden, 
een militaire actie tijdens de Tweede Wereldoorlog waarvan de impact nog steeds te zien is. 
Vele buitenlandse militairen hebben zich toen ingezet voor de bevrijding van Arnhem en 
Nijmegen met als doel Noord-Nederland te bevrijden. Het is bekend dat deze operatie toen 
niet het gewenste resultaat op heeft geleverd en dat daarbij helaas onvermijdelijke militaire 
verliezen geleden zijn.

In september zal de stad Arnhem stilstaan 
bij deze gebeurtenis. In alle wijken van de 
stad gaan herinneringsmaaltijden georgani-
seerd worden. Op de Geitenkamp gebeurt 
dat door middel van een walking dinner: op 
6 september is er een wandeling door de 
wijk, met onderweg verhalenvertellers die 
vertellen over de toen bedoelde oversteek 
over de ‘grote’ rivieren. De start is om 
15.30 uur vanaf het herdenkingsmonument 
in park Larikshof. Van daaruit gaat de wandeling vervolgens via de Beijer en jongeren-
centrum De Sperwer naar  MFC De Wetering. Op elke locatie zal iets te doen zijn omtrent 
Operatie Market Garden. En natuurlijk zullen er ook lekkere hapjes zijn.

Iedereen, jong én oud, mag meedoen aan de wandeling, ook als je niet uit de wijk komt. 
Vrijheid is immers een voortdurend besef dat gevierd en herdacht moet blijven worden. 
Aanmelden kan telefonisch via 026-3772020. Indien je minder mobiel bent, kun je dit laten 
weten, dan wordt daar een oplossing voor gezocht.

De herinneringsmaaltijd wordt georganiseerd door Stichting Rijnstad (Activeringsteam en 
jongerencentrum De Sperwer) en De Beijer.

‘Ik hoop hier nog lang te blijven wonen’
In de voorgaande edities van Op de Hoogte zijn al enkele gebruikers van  de oude basisschool ‘De Vlindertuin’ voor-
gesteld (Juuls Atelier, Stichting Recap, Ron Steemers fotografie, Liesbeth Crooijmans en de Buurtmoestuin). 
Dit keer maken we kennis met Cindy Vermeulen, kunstenaar, docent en daarnaast beheerder van de Vlindertuin.

Sinds juni 2018 woont en werkt Cindy 
Vermeulen in de voormalige lokalen 
van peuterspeelzaal De Blokkendoos. 
‘Het is hier goed wonen, er is veel be-
drijvigheid in het pand en op het plein 
oa. met de Buurtmoestuin. De voorma-
lige klaslokalen zijn perfect voor mijn 
werk, ik schilder en teken en de lichtin-
val is hier prachtig.’ 

Als beheerder zorgt ze voor het pand, 
maar zorgt ze ook voor contact met de 
omringende buren. ‘We hebben goed 
contact over allerhande zaken, zoals 
de heg, het groen en het gebruik van 
het plein.’ 

Belangrijk voor Cindy is dat het pand 
en de daarbij horende grond goed on-
derhouden wordt. ‘We werken met een 
mooi team aan de toekomst van dit 
pand waarbij het behouden van het 
pand voor de huurders en hun bezighe-
den voor de buurt voorop staat.’

Cindy schildert graag bomen en na-
tuur. ‘De bomen op het plein zijn al in-
spirerend, ik werk in mijn atelier met 
behulp van foto’s of ander materiaal 
aan mijn schilderijen. De natuur is 
altijd anders en inspireert steeds weer 
om iets nieuws te maken. Soms ga ik op 
pad met mijn karretje vol schildersma-

teriaal, want vanuit de Vlindertuin is 
het bos vlakbij.’ 

Naast schilderen geeft Cindy ook les 
op de HAN op de afdeling Communi-
catie en Multimedia Design in motion 
graphics en video. 10 jaar geleden ver-
huisde Cindy naar Arnhem en vond 
hier meer groen, rust en ruimte dan in 
de randstad. ‘Ik hoop hier nog lang te 
blijven wonen!’ aldus Cindy. 

Mocht je nieuwsgierig zijn naar het 
schilder- en tekenwerk van Cindy, kom 
dan op 6 en 7 juli naar het open atelier 
tussen 13:00-17:00 uur (zie hiernaast).

Vlinder zoekt Geit

Op 6 en 7 juli kan je komen kijken naar het werk van 
Cindy Vermeulen, ze zet dan de deuren van haar atelier 
op de Vlindertuin open, van 13:00-17:00 uur.

In de afgelopen drie maanden heeft Cindy gewerkt aan 
een serie die ze ‘Autark’ noemt. Het gaat hierbij om 
afzonderen en weg te zijn van het dagelijkse, dit doet 
ze oa. door de natuur te kaderen en abstraheren. 

Op de expositie zijn er schilderijen en tekeningen te 
zien, uiteraard zijn ze ook te koop. 
Het atelier is gemakkelijk te bereiken via de achter-
ingang aan de Reigerstraat 8b. Wees welkom!

Foto: Ron Steemers

Volgend jaar: Geitenkamp 100 jaar! 
Speciale voorbereidingsbijeenkomst in MFC De Wetering op 2 juli

Volgend jaar is het zover, dan bestaat de wijk Geitenkamp officieel 100 jaar. In het najaar 
van 1920 begon men met de bouw van de eerste huizen.

Het lijkt nog ver weg, maar 
er zijn al een aantal plannen 
over hoe dit als wijk gevierd 
kan gaan worden. Om ervoor 
te zorgen dat niet iedereen 
hetzelfde gaat doen, wordt 
er op dinsdag 2 juli een bij-
eenkomst georganiseerd om 
de ideeën met elkaar te delen 
en te kijken hoe de verschil-
lende initiatiefnemers elkaar 
kunnen versterken in die 
plannen. En om samen op 
nieuwe ideeën te komen.

Alle organisaties, clubs en verenigingen in de wijk zijn bij deze uitgenodigd om hierbij 
aanwezig te zijn. En vanzelfsprekend ook alle buurtbewoners die een leuk idee hebben voor 
deze feestelijkheden. De bijeenkomst vindt plaats in

MFC de Wetering, Bonte Wetering 89, van 19:30 tot 21:00 uur.

Voor uw vragen of meer informatie kunt u bellen of mailen met de opbouwwerker:
Paul Nuiver, 06-50233894, p.nuiver@rijnstad.nl

Dr. Wagenaarstraat in de beginjaren



Toonhoogte80 zoekt zangers en zangeressen
Luidkeels zingen onder de 
douche of tijdens de afwas? 
Neurologen zeggen: Als we 
zingen lijkt het wel feest in 
onze hersenen. Misschien 
kan een mens best zonder, 
maar zingen maakt gelukkig.
Dat komt mooi uit want 
wijkkoor Toonhoogte80 
zoekt een bas, een tenor, een 
alt en een sopraan.
Toonhoogte80 is een gezel-
lig, gemengd koor dat een 
mix van modern, pop en we-
reldliedjes zingt.  Het koor 
treedt zo’n vier keer per jaar 
op en repeteert om de week 
op maandagavond o.l.v. di-
rigente Jentley Drieman. 
Zin in samenzang? 
Neem contact op met:
Jelle 06-494 236 29 of  
Jeannette 06-516 277 90.

Bult Talent Dans Workshops
Op maandag 1 juli worden er op drie locatie’s in de wijk dansworkshops gegeven. 
Van 16.00 tot 17.00 kunnen de jongsten tot 12 jaar in MFC De Wetering terecht, de 
jeugd van 12 tot 18 jaar is van 18.30 tot 19.30 uur welkom in De Sperwer en van 19.45 
tot 20.45 uur kan iedereen van boven de 18 jaar in De Beijer. De workshops zijn een 
gezamenlijk initiatief van Rijnstad, Rozet en Kunst op de Bult en worden gegeven door 
Mellery Garcia Turbi van Underdog Dance Productions. 

Kom je talent ontdekken en doe mee!

Kort nieuws

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

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

Breng de wijk in beeld
‘Zou het niet ontzettend leuk zijn als er bij activiteiten in de 
wijk een eigen registratie gemaakt wordt dóór en vóór de 
wijk?’ Het was zomaar een gedachte die ineens opkwan in 
de Beijer. Ze willen graag in contact komen met wijkbewo-
ners die het leuk vinden om deel te nemen aan een wijk- vi-
deo-club. Het gaat dan om het maken van korte fi lmpjes, die 
een impressie geven van wat er tijdens een activiteit gebeurt. 
De fi lmpjes zouden vervolgens weer op een youtubekanaal 
of op de website geplaatst kunnen worden. 

Heb jij zin om hier aan mee te doen? Meld je dan aan bij 
De Beijer, of via mail: hetkoffi ekaffee@gmail.com
Bij voldoende serieuze belangstelling gaat er een workshop 
georganiseerd worden.

Koning Willem Alexander bezoekt de Geitenkamp
Het weer zat niet mee op dinsdagochtend 28 mei, toen koning Willem-Alexander onverwacht op werkbezoek 
kwam, samen met minister Cora van Nieuwenhuizen. Of misschien ook eigenlijk juist wel. 
Ze kwamen immers om te kijken hoe in de wijk oplossingen bedacht worden voor de overlast van regenwater. 
De koning werd ingelicht over de maatregelen die in de wijk zijn genomen in het kader van het Deltapro-
gramma Ruimtelijke Adaptatie om de overlast van extreme regenval tegen te gaan of te beperken. Vervolgens 
kregen de koning en de minister in de Reestraat een demonstratie van hoe het in de praktijk werkt. 

Foto: Theo Gerrits

Gratis grofvuil op laten halen
Begin juni startte de gemeente met een proef, waarbij op 
vastgestelde dagen bewoners gratis grofvuil kunnen laten 
ophalen. De eerste 2 dagen zijn inmiddels voorbij, maar het 
kan nog één keer (wel op afspraak), op donderdag 18 juli. 

Heeft u grofvuil (kapotte meubels, vloerbedekking etc), dan 
kunt u gebruik maken van deze mogelijkheid door online 
een afspraak maken met Suez (met de zoekterm ‘grofvuil’+ 
‘Arnhem’ komt u makkelijk op de desbetreffende site). 
Telefonisch een afspraak maken is niet mogelijk.

De proef is in verschillende wijken uitgevoerd, maar niet 
overal op dezelfde manier. De gemeente wil kijken welke 
van de aangeboden mogelijkheden het beste helpt om het 
zwerfafval op straat te verminderen.

Oogstfeest in de Vlindertuin
Noteer het vast in je agenda: op zaterdag 7 september
wordt er in buurtmoestuin De Vlindertuin een oogst-
feest gehouden. Er gaat dan gegeten worden van wat 
de moestuinen in de buurt hebben opgebracht. Het is 
bedoeld voor alle wijkbewoners en er zijn geen kosten 
aan verbonden. Wie wil, mag ook thuis wat bereiden en 
meeneemen. Voor barbecues wordt gezorgd. 
Vanaf 17.00 uur wordt alles klaargezet, de maaltijd zelf 
begint om 17.30 uur. 
Heb je zin om mee te eten? Geef je dan op via 
info@sameneten.net of bel 06-11091183. 
En als je mee wil helpen met klaarzetten, zorg dan dat 
je om 17.00 aanwezig bent.

Het oogstfeest wordt georganiseerd door Samen Eten 
& Moestuinen Geitenkamp.

Zomerstop De Beijer
In de zomermaanden worden een aantal vaste activiteiten in 
de Beijer tijdelijk even stilgelegd. O.a. Seniorweb, de Film-
avond en de repetitie van Toonhoogte80 stoppen tijdelijk, 
maar zullen na de vakantie weer worden voortgezet. Ook de 
maandaginloop van Vitale Verbindingen ligt even stil. Zij 
gaan echter wel twee weken lang de Zomerschool voor vol-
wassenen geven in de Beijer.

Ook aanwezig is Nel, de dappere vrijwilligster die in haar 
ééntje in de zomermaanden het Koffi eKaffee draaiende gaat 
houden. 
Even vriendelijk als altijd zal zij de bezoekers ontvangen en 
eventuele vragen over tijdelijk stilgelegde activiteiten (of ac-
tiviteiten die wél worden uitgevoerd) kunnen beantwoorden.

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



Melinda is al jaren een vertrouwd gezicht 
bij ‘t Hobbyhuis én op de Geitenkamp. Ze 
ging naar school op de Geitenkamp, maar 
woonde hier nooit. 

Jolanda is geboren in Klarendal en op haar 
19e naar de Arnhemse Allee verhuisd. Zo’n 
2,5 jaar geleden solliciteerde zij op een va-
cature bij ‘t Hobbyhuis. Sindsdien runnen 
Melinda en Jolanda samen de winkel en 
verzorgen zij o.a. het brei/haakcafé. 

Het is altijd een gezellige boel. Maar het 
blijft niet bij breien of haken alleen: onlangs 
verzorgde Jolanda een workshop schilde-
ren waar Dikke Dames het onderwerp was. 
Samen hebben ze veel kennis in huis om 
alle creabea’s te voorzien van waardevol 
advies en goed materiaal. 

Melinda en Jolanda bezoeken regelmatig de 
collega’s  op het marktplein: Coop, Cissors, 
Van Egmond, Happy Spirit, John’s Dieren-
winkel en Van Baal.

Roos is geboren in Oosterbeek. Ze heeft 
9 jaar op de Creutzbergstraat gewoond en 
woont nu ‘bij de buren’, op de Paasberg.

Roos komt al vanaf het begin bij het brei/
haakcafé. Ze heeft een voorkeur voor ha-
ken. ‘De jongste dochter van mijn broer 
is in blijde verwachting. Voor haar kindje 
haak ik een koalabeer.’

Roos komt bij Hilvers, het Vincentrum, bij 
de Rommelkist en bij kinderopvang Partou. 

Bets is in de Betuwe geboren. Via Lombok 
en Sonsbeekkwartier kwam ze 31 jaar ge-
leden op de Moslaan te wonen.

Ook bij Bets heeft haken de voorkeur. ‘Op 
dit moment ben ik een luchtige trui aan het 
haken. Over een maandje is deze wel af on-
danks ook nog andere handwerkprojecten.’ 

Op de  zaterdag haalt Bets graag haar kaas 
bij de kaasboer op de markt.

  Roos, 44 jaar
                   Bets, 71 jaar  

Doortje is geboren in Klarendal. Van haar 
12e tot haar 19e woonde ze in de noodwo-
ningen in de wijk. Op haar 31e verhuisde 
ze definitief naar de bult en woont nu aan 
de Grensweg. 

Al 22 jaar is ze een trouwe bezoekster van 
’t Hobbyhuis. ‘Sinds de start van het brei/
haakcafé zit ik aan tafel te haken of te brei-
en én te kletsen. Op dit moment ben ik be-
zig aan een fleurig paars breiwerk.’

Doortje komt bij alle winkels in de wijk. 

Ineke woonde tot haar 6e jaar aan de 
Schaapmanslaan. Sindsdien woont ze aan 
het Larikshof.  Net als Ineke komt zij al 22 
jaar bij ‘t Hobbyhuis.

 ‘Ik kom  er graag voor het fijne advies en 
complete assortiment. En bij de brei/haak-
club ben ik nu een olifant aan het haken’

Ineke komt o.a. bij de Coop en bij Hilvers.

  Doortje, 75 jaar
                 Ineke, 67 jaar

Nel is altijd een bultbewoonster geweest. 
Ze woont nu in de Helsdingenstraat.

Nel komt graag bij ’t Hobbyhuis. ‘Het is er 
altijd gezellig. En je breit ook nog eens aan 
je breiproject. Dit keer een kindertrui voor 
een nicht van mij en daar weer een klein-
kind van. Als ik eenmaal op dreef ben tik ik 
zo wat steken weg.’

Nel komt bij de meeste winkels in de wijk 
en gaat graag naar de creaclub in de Beijer.

Jennie is van origine een Klarendalse, maar 
woont alweer 21 jaar met veel plezier op 
de bult. Ze komt al 22 jaar bij ’t Hobbyhuis. 

‘Ik wissel verschillende technieken af. Ha-
ken, breien, kaarten maken. Op dit mo-
ment borduur ik een tafelloper. Niet alleen 
met een mooie sierrand. Nee, straks flad-
deren er ook vlinders rond op tafel’.

Jennie kent de meeste winkels in de wijk wel. 

   Nel, 79 jaar
                Jennie, 59 jaar

 Melinda, 55 jaar
            Jolanda, 52 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. 
Deze duo’s komen allen bij de wekelijkse brei/haak club in ‘t Hobbyhuis, die iedere vrijdag in de gelijknamige winkel aan het marktplein bij elkaar komt.

Een kwartet aan wijkgenoten

Ook dit jaar was Circus op de bult weer van de partij op het jaarlijkse Hoogte 
80-festival. Het kindercircus bracht wederom een leuke voorstelling waarin de jonge circusar-
tiesten hun talent voor het vak mochten uitvoeren. Steltlopers, luchtacrobatiek, humor en 
andere kunsten die je bij een circus kunt verwachten werden door de leerlingen van het Circus 
vakkundig en met veel plezier uitgevoerd. 

Foto: Lana van der Drift

Foto: Lana van der Drift

Circus op de bult heeft tot de zomervakantie nog twee 
lessen, op 28 juni en op 5 juli. Na de zomervakantie 
worden de wekelijkse lessen in MFC De Wetering her-
vat vanaf vrijdag 23 augustus



Wijkendag 28 september 2019
Op zaterdag 28 september is er ’s middags een Wijkendag 
gepland. De dag wordt georganiseerd door leden van het 
Bewonersoverleg samen met  stichting Kunst op de Bult en 
heeft als thema: Gezonde Toekomst – voor en door de wijk.

Bovenop Hoogte80 komt een grote circustent te staan, en 
daarbinnen en er omheen zullen verschillende activiteiten 
plaatsvinden. Er zullen informatie-stands zijn van de wo-
ningbouwcorporaties en Team Leefomgeving en anderen, 
er zullen activiteiten en leuke workshops georganiseerd 
worden voor jong en oud, er zal muziek en theater zijn en 
natuurlijk wordt de inwendige mens niet vergeten met een 
hapje en een drankje! Kortom, voor elk wat wils.

Wijkbewoners die een vraag of opmerking hebben betref-
fende  het wonen in de wijk zijn van harte uitgenodigd naar 
één van de infostands te komen en daar je verhaal te doen. 
Verschillende organisaties hebben hun deelname aan de 
Wijkendag inmiddels al toegezegd, zoals  Rijnstad, Sportbe-
drijf, St. Stevig, Vitale Verbindingen en  Fysiolocus. Kunst 
op de Bult zal voor de nodige muziek en vermaak zorgen.

Oproep!!
Om deze dag echt tot een succes te maken wil de organiatie 
zoveel mogelijk organisaties en initiatieven uit de wijk be-
trekken. Iedereen, van ondernemer tot wijkvrijwilliger, die 
een bijdrage wil leveren om zo de wijk te informeren over 
wat ze hier doen, wordt bij deze uitgenodigd om zich te mel-
den via info@kunst-op-de-bult.nl. 

Laat weten wat je wilt gaan doen of vertellen, hoeveel tijd dit 
beslaat en hoeveel ruimte je nodig denkt te hebben. 
Aanmelden het liefst vóór 19 augustus. 
Tot 28 september op Hoogte 80!

In de volgende editie volgt meer informatie over het exacte 
programma van de wijkendag. 

Nog nauwelijks bijgekomen van een succesvol H80 festival 
heeft de eerste voorbereidende bijeenkomst voor Herfst-   
theater GEITenBULT 2019 al weer plaats gevonden!

Voor wie het even vergeten is: Het herfsttheater GEITen-
BULT is een reeks korte voorstellingen, die op verschillende 
locatie’s in de wijk door wijkbewoners worden gegeven.

Woensdagavond 12 juni hebben de 10 regisseurs en de stuur-
groep van het Herfsttheater elkaar ontmoet in de Beijer. Om 
te beginnen vond een kennismaking plaats tussen deels 
oudgedienden maar ook een aantal nieuwelingen. Iedereen 
presenteerde zich om beurten op geheel eigen wijze aan de 
groep, die soms toehoorde en keek, maar soms ook actief 
mee deed met een oefening. Er zit voldoende diversiteit in de 
groep om weer een breed aanbod aan scenes te gaan leveren.
De planning werd daarna doorgenomen, afspraken gemaakt 
en contracten getekend. Aan het eind van de avond was de 
conclusie: ‘wij hebben er zin in om er met de wijk weer iets 
moois van maken!’

Nu is het de beurt aan de wijkbewoners en/of ondernemers: 
wil je meedoen met één van de voorstelling, of je huis (of 
winkel) aanmelden als speellocatie, geef jezelf dan op en 
doe mee. Stuur een mail naar 
herfsttheater@kunst-op-de-bult.nl. 

Aanmelden kan natuurlijk ook tijdens de informatie- en aan-
meldingsavond in MFC De Wetering op dinsdag 3 septem-
ber om 19.30 uur. 
Meer info op  www.kunst-op-de-bult.nl.

De Levensvraagbaak
Allerlei vragen kunnen een mens bezighouden. Vaak 
helpen de mensen in je omgeving wel met het antwoord. 
Maar wat als je die mogelijkheid niet hebt?

‘Wat geeft mij nu werkelijk zin en voldoening? Wat wil ik 
mijn kinderen doorgeven? Hoe geef ik dit verlies een plaats? 
Ik mis perspectief en doel in mijn leven. Hoe kijk ik tegen 
mijn eigen levenseinde aan?’ Het zijn vragen die opgeroepen 
worden door uiteenlopende ervaringen zoals: eenzaamheid, 
verlies, naderende dood, de verwachting van een kind, ar-
moede, studiekeuze, werkeloosheid, scheiding, chronische 
ziekte, etc.  Het doet vaak al veel goed om hier met vrienden 
of familie over te praten. Maar dit is niet altijd mogelijk.

Als u behoefte heeft aan contact en gesprek, kunt u een 
beroep doen op de vrijwilligers van de Levensvraagbaak, 
een activiteit van de D3rde Verdieping, het centrum voor 
levensvragen gevestigd in de Rozet. Zij luisteren met aan-
dacht en zonder oordeel. Ze zijn er mee vertrouwd om over 
levensvragen en zingeving in gesprek te gaan. Op deze ma-
nier kunnen mensen op verhaal komen en uitspreken wat ze 
bezighoudt. Op maandag, woensdag en vrijdag tussen 10.00 
en 17.00 uur kunt u binnenlopen voor het maken van een 
afspraak. Bellen kan ook:  026-3513185 / 026- 3519887.

Elke woensdag is van 15:00 tot 17.00 een vrijwilliger aan-
wezig die met u in gesprek kan gaan. De gesprekken vinden 
thuis plaats of op een andere plek die men in onderling over-
leg afspreekt. Meer info: www.d3rdeverdieping.nl en 
www.levensvraagbaakarnhem.nl

De bij kan best een helpende hand gebruiken
Van het vroege voorjaar tot laat in de herfst vliegen de bijen er op uit om hun belangrijke werk te doen: zorgen voor 
de bestuiving van gewassen, bloemen en bomen.  Ook vormen bijen – met andere insecten –  een belangrijk onderdeel 
van de voedselketen voor vogels en zoogdieren. Maar de bij heeft het niet gemakkelijk: in de afgelopen 30 jaar is de 
bijenpopulatie meer dan gehalveerd. Hoog tijd voor een bij-les.

De circa 370 verschillende 
bijensoorten die in ons land 
voorkomen zijn, afgezien 
van de honingbij, nagenoeg 
onbekend. De bekendste 
bijen zijn de sociale bijen: 
deze leven in een volk met 
een taakverdeling. Er is een 
koningin die eitjes legt, de 
overige bijen, werksters 
(vrouwelijke bijen), helpen 
mee met onder meer het 
bouwen van het nest en de 
broedcellen, en zorgen voor 
de voedselvoorziening. 
Sociale bijen kom je tegen 
bij imkers, die deze in een 
bijenkast houden, om zo de 
honing op te vangen. Deze 
bijen krijgen van de imker 
de nodige ondersteuning, al 
is het soms nog wel de vraag 
waar een geschikte plek 
voor de kast gevonden kan 
worden.

De meeste bijen echter zijn 
solitaire bijen. (ook wel ‘wil-
de bijen’ genoemd). Deze 
wilde bijen zijn belangrijke 
bestuivers van wilde bloe-
men, struiken, bomen, en 
van voedselgewassen.
 
Solitaire zelfvoorzienende 
bijen (circa 240 soorten) ma-
ken hun eigen nest en zorgen 
voor hun eigen broed. Daar-
naast zijn er circa 100 soor-
ten parasitaire solitaire bijen 
die hun eieren in het nest 
van een andere bij leggen. 
Deze bijen worden ook wel 
koekoeksbijen genoemd.

Wilde bijen zijn onder te 
verdelen in twee groepen: 
er zijn ongeveer 300 soorten 
polylectische bijen in Neder-
land, dat wil zeggen genera-
listen die niet gebonden zijn 
aan bepaalde planten. Zij. 
vinden tientallen tot meer 
dan honderd soorten bloe-
men en planten lekker en 
zijn daardoor minder kwets-
baar voor het verdwijnen 
van bepaalde planten. 

Daarnaast zijn er oligolecti-
sche bijen ofwel specialisten 
(ruim 70 soorten). Deze zijn 
eigenlijk een beetje kieskeu-
rig en houden niet van veel 
verschillende soorten bloe-
men of planten. Soms willen 
ze zelfs maar van één bloem 
of plant de nectar halen. 
Van deze groep zijn circa 
25 soorten sterk gespecia-
liseerd Deze bijen zijn dan 
ook veel kwetsbaarder dan 
generalisten. Het verdwij-
nen van een plantensoort 
kan voor deze groep het ver-
dwijnen van de voedselbron 
betekenen. 

Dat zoveel soorten dreigen 
te verdwijnen komt onder 
andere doordat ze in het hui-
dige landschap niet genoeg 
voedsel en nestgelegenheid 
kunnen vinden. ‘Daar moet 
we wat aan kunnen doen’, 
concludeerden de leden van 
de werkgroep Groen van de 
pas opgerichte wijkvereni-
ging Saksen Weimar.

Tijdens de voorlichtingsbij-
eenkomst die op 6 juni in 
MFC De Wetering werd ge-
houden, werd door vrijwil-
ligers van Arnhem Zoemt en 
Arnhem Klimaatbestendig  
het verhaal van de bij ver-
telt. Maar er werden ook 
ideeën naar voren gebracht 
om de wilde bij een hel-
pende hand toe te steken. 
Met simpele maatregelen als 
het inzaaien van bloemen 
en niet alles tegelijk maaien 
blijk je al veel te kunnen 
doen voor wilde bijen. Zo 
kun je bijvoorbeeld, samen 
met je buurman of buur-
vrouw ervoor zorgen dat je 
planten van een bepaalde 
soort in je tuin hebt, die aan-
trekkelijk zijn voor een be-
paalde specifieke bijensoort. 
Op die manier creëer je een 
leefgebiedje voor deze soort 

(solitaire bijen nestelen zich 
doorgaans niet ver van de 
voedselbron, hun leefgebied 
is 100 tot 150 meter groot) 
en vergroot je de overle-
vingskansen. 

Een andere mogelijkheid is 
om samen met buurtbewo-
ners een berm te voorzien 
van  aantrekkelijke planten-
families voor de specialis-
tische bijen. (de werkgroep 
Groen heeft al contact met 
het wijkteam Leefomgeving 
hierover). 

Al met al blijkt het niet zo 
heel moeilijk om het voor de 
bij wat gemakkelijker te ma-
ken. En je fleurt er tegelij-
kertijd je eigen tuin mee op. 

Meer informatie over de bij: 
www.arnhemzoemt.nl

Zijn bijen gevaarlijk?
Neen

Solitaire bijen hebben geen kolonie en honingvoorraden 
te verdedigen en hebben derhalve geen redenen om 
agressief te worden of om aan te vallen. Zij zullen zich 
slechts proberen te verdedigen wanneer ze geplet wor-
den, of wanneer ze schrikken. Neem je een bij tussen je 
vingers of trap je erop met een blote voet, dan zal de bij 
proberen te steken. Niet alle bijen hebben echter een 
functionele angel.

Hommels vormen wel een kolonie, maar hebben hierin 
geen voedselvoorraden opgeslagen en zullen zich ook 
enkel verdedigen wanneer ze bedreigd worden door ver-
plettering. Een hommelsteek kan pijnlijk zijn, maar is 
niet gevaarlijk.

Honingbijen hebben én een kolonie én een honingvoor-
raad te verdedigen en kunnen dus wel aanvallen wan-
neer ze denken dat zij (of hun kolonie) bedreigd worden. 
Een steek van een honingbij is altijd pijnlijk, en kan ook 
gevaarlijk zijn voor mensen met een bijenallergie. Ook 
bij mensen zonder allergie kan een reeks van 50 of meer 
steken gevaarlijk zijn. Deze situatie doet zich gelukkig 
bijna nooit voor.

Wespen tot slot kunnen, vooral in de nazomer, voor ver-
velende situaties zorgen. Op het einde van het wespen-
seizoen, omstreeks augustus, zal de wespenkoningin 
haar nest verlaten en valt de hele koloniestructuur uit 
elkaar. Werksterwespen zitten dan letterlijk en figuurlijk 
zonder werk en trekken erop uit om zoetigheden te gaan 
verzamelen. Hierdoor krijg je vaker lastige wespen over 
de vloer tijdens de nazomermaanden. Het zijn als het 
ware ‘hangwespen’ die zich vervelen. 

De meeste wespen steken trouwens zelden of nooit, be-
halve als ze zich in de buurt van hun nest bevinden. Sla 
ook niet naar wespen want dan voelen ze zich bedreigd 
en kunnen ze agressief worden.



Zomeractiviteiten

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, Peter Geurts, Petra 
& Margreet, Cindy Ver-
meulen en ingezonden.
Fotografie: Riënne Wope-
reis (kwartet), Mark Or-
mel, Han Koppers, Lana 
van der Drift, Ron 
Steemers 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 
23 augustus  2019 

verschijningsdatum 
4 september 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

Playground De Rommelkist rookvrij
Sportbedrijf Arnhem maakt al haar sportaccomodaties rookvrij. Vanaf 1 juli 2019 
is ook  playground de Rommelkist een rookvrij sport- en speelterrein.

Iedereen is en blijft welkom op de sportaccommodaties, ook rokers. Wel worden rokers vrien-
delijk verzocht om alleen nog te roken buiten het terrein, uit het zicht van kinderen. Sportbe-
drijf Arnhem hoopt op begrip en medewerking. 

Waarom een rookvrijbeleid?
Roken en sport passen niet bij elkaar. Sporten is gezond, terwijl (mee)roken schadelijk is voor de gezondheid. Sportbedrijf 
Arnhem wil kinderen in Arnhem een gezonde en veilige omgeving bieden, waarin ze kunnen sporten en spelen zonder dat 
ze met roken in contact komen. Het rookvrijbeleid geldt bij alle accommodaties van Sportbedrijf Arnhem, van zwembaden 
en gymzalen tot sportparken en playgrounds in de wijken. Met rookvrije sportaccommodaties in Arnhem dragen we bij aan 
een Rookvrije Generatie.  Help je ook mee? 

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

Maandag 1 juli
16.00-17.00 uur : Bult talent (Rozet/Rijnstad/Kunst 
op de Bult). Dansworkshop in MFC De Wetering voor kin-
deren t/m 12 jaar o.l.v. Mellery Garcia Turbi. Gratis

18.00-20.00 uur : Meet & eat (De Beijer). Het Active-
ringsteam en stichting Recap vertellen over hun bezigheden 
in de wijk tijdens een gratis maaltijd voor buurtbewoners. 
Aanmelden via hetkoffiekaffee@gmail.com

18.30-19.30 uur : Bult talent (Rozet/Rijnstad/Kunst 
op de Bult). Dansworkshop in JC De Sperwer voor de jeugd 
van 12 t/m 18 jaarjaar o.l.v. Mellery Garcia Turbi. Gratis

19.45-20.45 uur : Bult talent (Rozet/Rijnstad/Kunst 
op de Bult). Dansworkshop in De Beijer voor volwassenen 
van 18 jaar en ouder o.l.v. Mellery Garcia Turbi. Gratis

Dinsdag 2 juli
19.30-21.00 uur : Voorbereidingsbijeenkomst 100 
jaar Geitenkamp. (MFC De Wetering). In 2020 bestaat 
de wijk Geitenkamp 100 jaar. Welke ideeën zijn er om dit 
heuglijke feit te vieren? 

Zaterdag 6 juli
10.00-14.00 uur : Zomerverkoop (Het Vincentrum). 
Rosendaalseweg 758. Jaarlijkse uitverkoop voorafgaand 
aan de zomersluiting van de tweedehands goederen winkel.

13.00-17.00 uur : Autark (Vlindertuin). Reigerstraat 8b. 
Expositie van kunstenaar Cindy Vermeulen.

Dinsdag 2 juli
13.00-17.00 uur : Autark (Vlindertuin). Reigerstraat 8b. 
Expositie van kunstenaar Cindy Vermeulen.

Maandag 8 juli
14.00-16.00 uur : Watermiddag spelletjes (Sportbe-
drijf/Rijnstad). Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar, kosten      
€ 1,- per persoon, De zomervakantie  wordt afgetrapt met 
een middag vol met waterspelletjes. Trek je badkleding aan, 
neem je handdoek mee, smeer zonnebrand creme op en 
kom naar de Rommelkist!  Opgeven is verplicht. Dit kan bij 
Playground de Rommelkist t/m vrijdag 5 juli. Vol is vol.
Verdere informatie volgt bij opgave. 

Woensdag 10 juli
(exacte tijd volgt): Mountain biken (Sportbedrijf/Rijn-
stad). Leeftijd: 8 t/m 12 jaar, kosten: € 1,50 per persoon. 
Mountainbiken op de Posbank. Voor alle stoere jongens en 
meisjes die wel van een uitdaging houden! Vooraf verzame-
len bij Playground de Rommelkist. Opgeven is verplicht. Dit 
kan bij Playground de Rommelkist t/m vrijdag   5 juli. Vol 
is vol. Verdere informatie volgt bij opgave. 

Vrijdag 12 juli
13.00-16.00 uur Kasteel Rosendael (Sportbedrijf/
Rijnstad). Voor kinderen van 4 t/m 7 jaar. Kosten: € 1,50 
per persoon, vertrek vanaf playground De Rommelkist.  ‘We 
gaan op bezoek bij kasteel Rosendael, erg leuk en leerzaam! 
We gaan een speurtocht doen. Ga je mee?’ Opgeven is ver-
plicht. Dit kan bij Playground de Rommelkist t/m woens-
dag 10 juli. Vol is vol. Verdere informatie volgt bij opgave. 

Woensdag 17 juli
13.30-16.00 uur: Beachvolleybal (Sportbedrijf/Rijn-
stad.) Leeftijd: 7 t/m 12 jaar, kosten: € 1,00 per persoon. 
Locatie: Sportcentrum Valkenhuizen. Je leert alles over de 
zomerse sport Beachvolleybal. Lekker met je voetjes in het 
zand probeer je zoveel mogelijk ballen over het net te slaan 
en punten te scoren. Opgeven is verplicht. Dit kan bij Play-
ground de Rommelkist t/m dinsdag 16 juli. Vol is vol. Ver-
dere informatie volgt bij opgave. 

Donderdag 18 juli
14.00-15.30 uur: Schattenjacht speurtocht Sonsbeek 
(Sportbedrijf/Rijnstad). Voor kinderen van: 4 t/m 6 jaar, 
kosten € 1,- per persoon. Vooraf verzamelen bij Playground 
de Rommelkist. Op jacht naar “Natuurschatten” in het Sons-
beekpark. Opgeven is verplicht. Dit kan bij Playground de 
Rommelkist t/m woensdag 17 juli. Vol is vol. Verdere infor-
matie volgt bij opgave.

Vrijdag 19 juli
9.00-17.30 uur: Verrassing dag kind-ouder (Sportbe-
drijf/Rijnstad). Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar én hun 
ouders. Kosten: € 5,- per kind, € 7,50 per ouder. Wat er pre-
cies gaat gebeuren, blijft een verassing. Iedere ouder kan 
zijn/haar kind(eren) opgeven om gezamenlijk mee te gaan. 
Opgeven is verplicht. Dit kan bij Playground de Rommel-
kist t/m donderdag 18 juli. Vol is vol. Verdere informatie 
volgt bij opgave. 

Dinsdag 23 juli
12.00-15.30 uur: Zomerschool voor volwassenen (Vi-
tale Verbindingen). De Beijer. Drie gratis workshops, ge-
geven door wijkbewoners en ondernemers uit de wijk. Met 
om 12.00 uur soeplunch en om 13.00 uur de workshops.

Donderdag 25 juli
12.00-15.30 uur: Zomerschool voor volwassenen (Vi-
tale Verbindingen). De Beijer.. Met om 12.00 uur soep-
lunch en om 13.00 uur de workshops.

Dinsdag 30 juli
12.00-15.30 uur: Zomerschool voor volwassenen (Vi-
tale Verbindingen). De Beijer. Drie gratis workshops, ge-
geven door wijkbewoners en ondernemers uit de wijk Met 
om 12.00 uur soeplunch en om 13.00 uur de workshops.

Donderdag 1 augustus
12.00-15.30 uur: Zomerschool voor volwassenen (Vi-
tale Verbindingen). De Beijer.. Met om 12.00 uur soep-
lunch en om 13.00 uur de workshops.

Woensdag 14 augustus 
13.30-16.00 uur: Hutten bouwen (Sportbedrijf/Rijn-
stad) Leeftijd: 4 t/m 12 jaar. Kosten: € 1,- per persoon. Ver-
zamelen bij MFC De Wetering. Wie maakt de mooiste hut? 
Opgeven is verplicht. Dit kan bij Playground de Rommel-
kist t/m dinsdag 13 augustus. Vol is vol. Verdere informa-
tie volgt bij opgave. 

Donderdag 15 augustus
14.00-15.30 uur: Roofvogelshow (Sportbedrijf/ Rijn-
stad). Alle leeftijden. Kosten: € 1,00, verzamelen bij Play-
ground de Rommelkist. Tijdens een spannende vogelshow 
leer je alles over roofvogels. Je mag ook met een roofvogel 
op de foto! Opgeven is verplicht. Dit kan bij Playground de 
Rommelkist t/m woensdag 14 augustus. Vol is vol. Verdere 
informatie volgt bij opgave. 

Zondag 18 augustus 
11.00-15.00 uur: Gezinsfietstocht met picknick 
(Sportbedrijf/Rijnstad). Alle leeftijden. Kosten: € 3,- per 
persoon. Vertrek vanaf MFC de Wetering. De jaarlijkse ge-
zinsfietstocht met picknick. Jullie doen toch ook mee? 
Opgeven is verplicht. Dit kan bij Playground de Rommel-
kist van t/m woensdag 14 augustus. Vol is vol. Verdere in-
formatie volgt bij opgave.

Vrijdag 23 augustus
17.30-19.30 uur: Eet en/of kook mee in het MFC (Acti-
veringsteam). MFC De Wetering. Maaltijd voor wijkbewo-
ners. Kosten €4,00; kinderen t/m 12 jr (onder begeleiding)  
€3,00. Opgeven vóór 22 augustus via 026-3772020 of aan 
de   balie van MFC De Wetering.
Meld eventuele allergieën of andere zaken vooraf, dan 
wordt daar rekening mee gehouden.

Dinsdag 3 september 
19.30-21.30 uur: Informatiebijeenkomst Herfstthea-
ter GEITenBULT (Kunst op de Bult). MFC De Wetering

Vrijdag 6 september 
15.30-19.30 uur: Herdenkingsmaaltijd Operatie Mar-
ket Garden: Walking dinner (Rijnstad/De Beijer). 
(voor meer info lees het artikel elders in deze krant)

Zaterdag 7 september 
17.00-20.00 uur: Oogstfeest (Samen Eten en Buurt-
moestuinen Geitenkamp). De Vlindertuin. Samen met 
de wijk de oogst delen en eten. Geen kosten, wel graag aan-
melden via info@sameneten.net of tel 06-11091183. 



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

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
Wil je ook

adverteren in
Op De Hoogte?

Mail naar:
redactie@

geitenkampnet 

of bel:

06-24734823

Ding mee naar de Dirk Zeldenrust Duurzaamheidsprijs 2019
In 2018 was Judy Cerfontaine van kledingatelier DierbaarGoed, trotse winnaar van de eerste Dirk Zeldenrust Duur-
zaamheidsprijs. Op 29 november 2019 reikt de Club van Dirk voor de tweede keer deze prijs uit. 

Dirk Zeldenrust was een 
Arnhemse wereldverbete-
raar bij uitstek. Meer dan 25 
jaar zette de inwoner van St. 
Marten zich zonder vrees 
voor autoriteiten in voor een 
beter milieu. Op 10 novem-
ber 2017 overleed hij onver-
wacht op 62-jarige leeftijd. 

Maar Dirk werd niet verge-
ten: zijn dadendrang heeft 
navolging gekregen in de 
vorm van de Dirk Zelden-
rust Duurzaamheidsprijs 
die jaarlijks wordt uitgereikt 
aan een persoon of organisa-

tie die – net als Dirk – vindt 
dat een betere wereld niet 
kan wachten. Onderzoekers 
of studenten die werken aan 
duurzame innovaties kun-
nen in aanmerking komen 
maar ook natuurbescher-
mers, groene ondernemers 
of mensen die initiatieven 
nemen om hun buurt te ver-
duurzamen. 

Het doel van de prijs is duur-
zame activiteiten en projec-
ten in Arnhem te stimuleren. 
Duurzaamheid moet daarbij 
breed worden opgevat: ener-
gie en klimaat, circulaire 
economie en biodiversiteit. 
De prijs moet worden ge-
bruikt om het winnende 
initiatief te versterken en/of 
uit te bouwen. Zowel grote 
als kleine duurzame initia-
tieven in Arnhem komen in 
aanmerking voor de prijs: 
een bedrag van € 5000, -. 

Tot en met 31 oktober kun 
je je inzending mailen naar 
dirkzeldenrustprijs@de-
groenevos.nl. Kijk voor cri-
teria, het inschrijfformulier 
en meer informatie op 
www.degroenevos.nl. 

Een onafhankelijke jury be-
oordeelt de inzendingen. Dit 
jaar bestaat de jury uit Mar-
greet van Gastel (voorzitter, 
oud-wethouder duurzaam-
heid gemeente Arnhem), 

Frank Croes (programma-
mamanger Circulaire Eco-
nomie HAN en adviseur 
duurzame transitie) en Petra 
Souwerbren (directeur Gel-
derse Natuur- en Milieufe-
deratie). De prijs wordt ter 
beschikking gesteld uit het 
Fonds van Dirk dat gevuld 
wordt door personen en be-
drijven die het gedachtegoed 
van Dirk en/of duurzame 
projecten en initiatieven een 
warm hart toedragen.

SWOA zoekt vrijwilligers 
voor het project Levensboek

Vind jij het leuk om te schrijven, kun je goed luisteren en 
gun je het een oudere in Arnhem om zijn of haar verhaal 
op papier te krijgen? Dan is het project Levensboek van de 
SWOA wat voor jou!

Uniek en waardevol
Met het project geeft SWOA alle ouderen in Arnhem de mo-
gelijkheid om zijn of haar levensverhaal op papier te krijgen. 
Dit verhaal verwerk jij als vrijwilliger samen met de oudere 
tot een persoonlijk levensboek. Samen werken jullie aan een 
uniek en waardevol document voor de verteller. Ieder ver-
haal is het waard om verteld te worden!

Het is fijn als
• je graag schrijft en overweg kunt met een tekstverwer-

kingsprogramma;
• je levenservaring hebt, want je werkt met ouderen die al 

veel hebben meegemaakt;
• je goed en onbevooroordeeld kunt luisteren;
• je respect hebt voor het proces van de verteller, want dit 

maakt erg veel los bij de ouderen

Schrijf jij mee?
Wil je je graag aanmelden als schrijver of ontvang je graag 
meer informatie over dit project? 
Kijk op www.swoa.nl of neem contact op via 
levensboeken@swoa.nl of 026 32 72 266.

Foto: Han Koppers

• Dirk Zeldenrust

Word jij ook een AutoMaatje?
Steeds meer inwoners van Arnhem weten Auto-
Maatje te vinden. Inmiddels zijn er al ruim 850 rit-
ten geboekt. Hiervoor zijn uiteraard vrijwilligers nodig! 

Er even uit voor een boodschap of bezoek is niet voor ieder-
een vanzelfsprekend. Vanaf september 2018 vervoeren vrij-
willigers minder mobiele ‘buren’ in Arnhem met hun eigen 
auto. Door AutoMaatje kunnen mensen langer mobiel en ac-
tief blijven. Dit kan zijn naar de kapper of de huisarts, maar 
ook weer lekker op de koffie bij een vriendin. AutoMaatje 
brengt je overal naar toe, dus niet alleen het ziekenhuis of 
een therapeut. Je kunt AutoMaatje ook gewoon voor leuke 
dingen inschakelen zoals een bezoekje of een boodschap 
doen.

SWOA is op zoek naar (nog meer) vrijwilligers die zich hier-
voor willen inzetten. Lijkt het je ook leuk om jouw eigen 
‘buren’ te vervoeren? Neem dan contact op met Marjon van 
Baars via automaatje@swoa.nl
Je krijgt een onkostenvergoeding van € 0,30 per kilometer.

Eten met Petra en Margreet
Leek het toch even echt voorjaar te worden, is het 
nu weer herfst. Nou ja, wordt wel weer beter. De 
meiden van 50 vonden al die gezonde dingen wel 
lekker, maar af en toe ook een beetje vreemd. 
Ook dit recept valt niet onder wat je dagelijks 
eet, maar ze hebben het zelf geprobeerd en het 
was bijzonder smakelijk! Ditmaal dus een hartige 
groentecake.

Ingrediënten voor 4 personen · 50 gr champignons 
in blokjes

• 50 gr groene paprika
• 50 gr rode paprika
• 50 gr worteltjes/courgette
• 125 gr/1 eetlepel zachte boter
• 1 theelepel (selderij)zout
• 2 eieren
• 125 gr/1 eetlepel bloem
• 3 gr bakpoeder · de geraspte schil van 1/2 ci-

troen en van 1/2 sinaasappel (vruchten van 
tevoren goed wassen)

Verder heb je nodig: een ingevette cakevorm van 
20 cm.

Verwarm de oven voor op 180 graden. Bak de 
champignons in 1 eetlepel boter of olie. Snijd de 
overige groenten in heel kleine blokjes, blancheer 
ze en dep ze droog. Roer de rest van de boter met 
het (selderij) zout zacht en klop er met een mixer 
één voor één de eieren door. Blijf kloppen tot een 
luchtige massa ontstaat.

Meng 125 gr bloem met het bakpoeder en spatel 
dit door de boter-eicreme. Schud de groenten met 
de rest van de bloem om en spatel ze met de rasp 
van de citroen en de sinaasappel door het beslag.

Doe het beslag in de cakevorm en strijk de boven-
kant glad. Bak de cake in 35-40 minuten gaar en 
goudbruin, en laat hem afkoelen. 
Serveertip: lekker met een salade.
Eet smakelijk!


