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•    Gratis dakinspectie

•    Dakrenovatie

•    Dak reparatie

•    Lood en zink werk

•     Schoorsteenvegen € 25,00 per kanaal.

•     Dakgoot reinigen € 2,00 per meter

Nieuw zwembad Valkenhuizen opent in het tweede kwartaal 2021 haar deuren
Nog een paar weken, dan gaat het nieuwe zwembad Valkenhuizen open. Het oude bad maakt plaats voor een gloednieuw 25 meter zwembad én een instructiebad 
met een beweegbare bodem. Zwemliefhebbers van jong tot oud, verenigingen en speciale doelgroepen zijn van harte welkom in de nieuwe baden aan de Beu-
kenlaan. Edwin Top, locatiemanager en Bert Lans, technisch adviseur, zijn beiden betrokken bij de bouw van het nieuwe zwembad. Zij vertellen waarom er een 
nieuw zwembad nodig was en wat  er straks allemaal kan in de nieuwe baden. 

Bert: ‘Het oude zwembad 
uit 1964 en 1987 was over 
de houdbaarheidsdatum. 
Het gebouw was bouwkun-
dig lek. We stookten voor 
buiten. Op een gegeven 
moment moest de gemeente 
zoveel vervangen, dat wij 
(Sportbedrijf Arnhem en de 
gemeente Arnhem ) het ge-
zamenlijk verstandiger von-
den om een nieuw zwembad 
te bouwen in plaats van 
het oude op te knappen. 
De nieuwbouw startte in 
2019 en wordt in het tweede 
kwartaal van 2021 opge-
leverd.  Op de plek van het 
oude bad komt een parkeer-
plaats.’

Duurzamer
‘Het nieuwe zwembad is 
duurzamer ingericht en 
aangepast aan de eisen van 
deze tijd.  Zo hebben we een 
warmtepomp op het dak met 
260 zonnepanelen en is het 
gebouw super geïsoleerd. 

De energie zetten we zo ef-
ficiënt en zuinig mogelijk in, 
wat een enorme besparing 
is op de energiekosten. Ook 
gebruiken we geen chloor-
bleekloog meer in het water, 
maar een zoutelektrolyse 
die voor desinfectie van het 
zwemwater zorgt. Gezon-
der, maar ook beter voor het 
milieu.’

Beweegbare bodem
‘Nieuw is dat het doelgroe-
penbad een beweegbare 
bodem met een beweegbare 
trap krijgt, die we op ver-
schillende niveaus kunnen 
instellen. Dat maakt dat dit 
bad geschikt is voor meer-
dere doelgroepen dan voor-
heen, zoals voor ouderen, 
minder validen en kinderen. 
Ook komt er een fysieke 
scheiding tussen beide ba-
den met afsluitbare glazen-
wanden, waardoor we meer 
doelgroepen tegelijk kunnen 
ontvangen. Straks kan men 

zowel vrij zwemmen in het 
grote bad én kan een vereni-
ging ongestoord terecht in 
het instructiebad.’

Nieuwe activiteiten
‘We onderzoeken nu welke 
activiteiten het beste bij welk 
bad passen,’ vult Edwin aan. 
‘De thema’s ‘gezondheid en 
leren’ vinden we goed pas-
sen bij Valkenhuizen, ook 
omdat het opleidingsinsti-
tuut CIOS hier zit.  Maar de 
thema’s ‘recreëren en kan-
sen’ passen misschien meer 
bij De Grote Koppel. Verder 

denken we aan nieuwe ac-
tiviteiten zoals ‘oncologie 
zwemmen’. Dat houdt in dat 
mensen met kanker hier ook 
een plaats kunnen krijgen. 
Voor beide baden maken we 
nu een nieuw profiel.’

Betrokkenheid bewoners
Edwin en Bert willen be-
nadrukken dat er tijdens 
de nieuwbouw altijd een 
goede communicatie was 
met de omwonenden. ‘We 
hebben bijeenkomsten ge-
organiseerd en  bewoners 
zijn regelmatig per brief 

geïnformeerd over bepaalde 
werkzaamheden die overlast 
kónden veroorzaken. De 
buurt heeft ervoor gezorgd 
dat er weinig tot geen van-
dalisme was. Omwonenden 
die bijvoorbeeld hun hondje 
uitlieten, hielden voor ons 
in de gaten als er iets bui-
tensporigs gebeurde op de 
bouwplaats. Zij hadden 
rechtstreeks contact met het 
personeel. 

Wij zijn daarom de bewo-
ners enorm dankbaar voor 
hun grote betrokkenheid.’

Trots op Valkenhuizen
Edwin en Bert: ‘We hebben 
straks een sportcomplex met 
een prachtige architecto-
nische uitstraling. Als je de 
grote hal binnenkomt, kun 
je alle kanten op. Bij eve-
nementen kun je de velden, 
de accommodaties én het 
zwembad huren. Want we 
hebben nu bijna alle sporten 
onder één dak.  Dat maakt 
Valkenhuizen uniek en bij-
zonder, niet alleen voor 
Arnhem maar voor heel 
Oost Nederland. Daar zijn 
we enorm trots op.’
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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 ieder-
een 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

Tweede Kamerverkiezingen en referendum over afvalbeleid over drie dagen verspreid
Op maandag 15, dinsdag 16 en woensdag 17 maart worden de Tweede Kamerverkiezingen gehouden. Ook wordt er een referendum gehouden over het afvalbeleid in Arnhem.

In normale tijden zijn de verkiezingen slechts op één dag, 
maar vanwege de coronapandemie wordt dit keer de mo-
gelijkheid van het vervroegd stemmen toegevoegd. Dit wil 
zeggen dat kiezers ook op maandag 15 maart en dinsdag 
16 maart naar de stembus mogen gaan. Deze twee extra 
dagen zijn vooral bedoeld voor de kwetsbare groep kiezers.
Op al deze dagen kan er gestemd  worden van 7.30 - 21.00 
uur. 

Waar kunt u stemmen?
Op woensdag 17 maart kan gestemd worden in MFC De 
Wetering aan de Bonte Wetering 89 en in Sportcentrum Val-
kenhuizen, hal 4 aan de Beukenlaan 15. In deze locatie wor-
den twee stemlokalen ingericht.
Andere nabij gelegen stemlokalen zijn het clubhuis van Oost 
Arnhem aan de Van Maerlantstraat 4 en de Nieuwe Kerk 
(voorheen Opstandingskerk) aan de Rosendaalseweg 505-
507. Ook is er nog een stemlokaal in basisschool de Boom-
hut (locatie Julianalaan 1 - ingang Rosendaalseweg).
Ditmaal is er als gevolg van de coronapandemie geen stem-
lokaal in woonzorgcentrum De Drie Gasthuizen. 

Op maandag 15 en dinsdag 16 maart  is stemmen in onze 
wijken alleen mogelijk in Sportcentrum Valkenhuizen.
Op die beide dagen is het ook mogelijk om behalve in Sport-
centrum Valkenhuizen te gaan stemmen in één van de 11 
andere locaties die de gemeente Arnhem heeft aangewezen 
voor het zogeheten vervroegd stemmen.
De adressen van deze locaties staan op de website van de ge-
meente  en op de achterkant van het huis-aan-huis-biljet met 
de kandidaten. Deze twee dagen zijn vooral bedoeld voor 
mensen met een kwetsbare gezondheid. 

Het stemmen wordt zo veilig mogelijk uitgevoerd. Zo staat 
er een extra stembureaulid bij de ingang van het stemlokaal 
om in de gaten te houden of er voldoende afstand wordt ge-
houden door de kiezers, of er niet teveel mensen in het stem-
lokaal komen, of de desinfectiezuil wordt gebruikt, of men 
voorzien is van het mondkapje etc. De stembureauleden zelf 
zitten achter zgn. kuchschermen. En zo zijn er meer voor-
zorgsmaatregelen getroffen. 
Vergeet niet om bij het stemmen uw stempas mee te nemen 
en een geldig legitimatiebewijs.

Stemmen per post
Voor mensen van 70 jaar en ouder is het mogelijk om per 
brief te stemmen. Stemmen per brief geeft kiezers de mo-
gelijkheid om zelf hun stem uit te brengen zonder naar het 
stemlokaal te moeten gaan of een andere kiezer een vol-
macht te geven. De 70-plussers ontbangen via de post een 
briefstempakket, Dit briefstempakket bevat een briefstem-
biljet, een envelop voor het briefstembiljet, een retourenve-
lop en een uitleg over het briefstemmen. Ook heeft u uw 
stempluspas nodig. Briefstemmen gaat als volgt: 
Vul het briefstembiljet in. Dat mag met elke kleur en hoeft 
dus niet per se met rood. Gebruikt u een pen, let u er dan 
goed op dat de inkt droog is voordat u het biljet dichtvouwt. 
Zo komen er geen vlekken op het briefstembiljet.  
Stop het het ingevulde briefstembiljet in de stembiljet-enve-
lop. Plak de envelop dicht.
Onderteken uw stempluspas.  Let op: zet uw handtekening 
op uw stempluspas, en niet op het ingevulde stembiljet. 
Deze is dan ongeldig. 
Bent u niet in staat om een handtekening te zetten, dan hoeft 
dat niet. Ook zonder handtekening is uw stem geldig. 
Stop uw ondertekende stempluspas samen met de gesloten 
stembiljet-envelop in de retourenvelop. Plak de retourenve-
lop dicht. Doe de retourenvelop op de post. Maak hierbij 
gebruik van de brievenbussen van PostNL. Zorg ervoor dat 
uw briefstem voor woensdag 17 maart, 21.00 uur aankomt. 
Doe deze duis uiterlijk 12 maart voor 17.00 uur op de post. 
U kunt uw briefstem ook af (laten) geven op het Stadshuis 
aan de Koningstraat 38 of op het kantoor van de Belasting-
dienst aan de Groningensingel 21. De afgiftepunten zijn van 
10 maart tot en met 16 maart op werkdagen open van 9.00 
uur tot 17.00 uur. Op woensdag 17 maart zijn de afgiftepun-
ten open van 7.30 tot 21.00 uur. 

Natuurlijk mogen zij in plaats van gebruik te maken van 
het briefstemmen ook gewoon in een stemlokaal hun stem 
uitbrengen. Dus 70-plussers zijn niet verplicht om van het 
briefstemmen gebruik te maken.

Voor de Tweede Kamerverkiezingen kan er ook buiten Arn-
hem worden gestemd via een kiezerspas. Deze mogelijkheid 
is er niet bij het referendum, daarvoor moet in Arnhem wor-
den gestemd.

Stemmen bij volmacht via de stempas
Via de stempas kan een volmacht worden verleend om na-
mens u te stemmen. Dit kan via de stempas zonder tussen-
komst van de gemeente. Op de achterzijde van uw stempas 
moet u daarvoor de gegevens invullen van degene die voor 
u gaat stemmen. Vervolgens moet u deze stempas beiden 
ondertekenen. U kunt via de stempas iedereen machtigen 
die in Arnhem woont en ook een stempas heeft ontvangen. 
De gemachtigde mag deze keer zelfs drie machtigingen 
aannemen. De volmachtstem moet gelijktijdig met de eigen 
stem worden uitgebracht. Het op deze manier geven van een 
machtiging kan tot en met de dag van de stemming zelf. 
Vergeet het volgende niet: de kiezer die voor u gaat stem-
men moet ook een kopie van een geldig legitimatiebewijs 
van u meenemen om aan de voorzitter van het stembureau 
te laten zien. Dat mag ook een foto van uw legitimatiebewijs 
zijn op de mobiele telefoon van de kiezer die voor u gaat 
stemmen. 

Kent u niemand dicht bij huis die u een volmacht wil geven?
Dan kunt u ook via een volmachtformulier een volmacht 
geven om namens u te stemmen. Deze formulieren zijn via 
www.arnhem.nl/verkiezingen  te downloaden of op te ha-
len bij Bureau Verkiezingen in het Stadhuis. Op deze manier 
kunt u iemand machtigen in heel Nederland. Dit verzoek 
moet uiterlijk 12 maart om 17.00 uur worden ingediend 
bij de gemeente waar u op de dag van de kandidaatstelling 
(1 februari 2021) in het kiezersregister bent opgenomen. 
Let op: ga niet in op aanbiedingen van mensen die aan u 
vragen om hen een volmacht te geven. Dit heet ronselen 
en is per wet verboden!

Stemmen buiten Arnhem
Wilt u uw stem uitbrengen in een stembureau buiten Arn-
hem, dan moet u uiterlijk 5 dagen vóór de dag van stem-
ming (dus uiterlijk 12 maart 2021) een schriftelijk verzoek 
indienen bij de gemeente Arnhem. Bij dit verzoek moet u 
uw eigen originele stempas van de gemeente Arnhem mees-
turen. De formulieren hiervoor zijn via www.arnhem.nl/
verkiezingen  te downloaden of op te halen bij Bureau Ver-
kiezingen in het stadhuis.
Dit is alleen mogelijk voor de verkiezing van de leden van 
de Tweede Kamer, stemmen voor het afvalreferendum kan 
enkel in Arnhem.

De Kiezerspas kunt u ook aanvragen aan de balie van het 
Stadshuis.Hiervoor hoeft u niet van te voren een afspraak te 
maken. U moet daarvoor uw eigen originele stempas mee-
nemen. U kunt een kiezerspas aanvragen tot uiterlijk 12 
maart 2021, 17.00 uur. Het verzoek wordt niet goedgekeurd 
als al is toegestaan bij volmacht te stemmen.

De kiezer die in het bezit is van een kiezerspas kan stemmen 
in een stembureau naar keuze in Nederland.Een kiezerspas 
kan niet worden gebruikt voor het referendum over het af-
valbeleid.
Heeft u nog vragen? Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij 
Bureau Verkiezingen in het Stadshuis, Koningstraat 38,  
per telefoon via 0800-1809 of via mail 
verkiezingen@arnhem.nl



Kinderwerk Stichting Rijnstad:

MFC De Wetering, Bonte Wetering 89

Danique Dijk, 06-11095941
d.dijk@rijnstad.nl 

Michiel de Boer, 06-53524949
m.boer@rijnstad.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

Architectuurcentrum CASA 
en Rozet trakteren op een 
kleurplaat waarop jong en 
oud mogen bedenken hoe 
onze stad er dan uitziet. Dus 
pak je potloden of stiften en 
maak van deze kleurplaat 
je eigen toekomstvisie op 
Arnhem! De beste tekenin-
gen worden in mei in Rozet 
tentoongesteld. Er zijn bo-
vendien leuke prijzen voor 
de uniekste ontwerpen, in 
verschillende leeftijdscate-
gorieën (tot 12 jr, 12-18jr en 
18 jr en ouder.)Downloaden 
de tekening  via casa-arn-
hem.nl en via denieuwestad.
rozet.nl/. of knip de tekening 
hiernaast uit. 

Tot en met 30 april kun je 
de tekening opsturen naar 
CASA (Postbus 5020, 6802 
EA Arnhem) of inleveren 
bij de balie van Rozet. De 
tekening kan ook ingeleverd 
worden bij de vestiging die 
Rozet in de Beijer heeft, 
(Willem Beijerstraat 13), op 
dinsdag, vrijdag en zaterdag 
tussen 10.00 uur en 14.00 
uur. Vergeet niet je naam, 
leetijd en contactgegevens 
te vermelden. Veel plezier!

Hoe ziet Arnhem er in de toekomst uit? 
Dit voorjaar viert Rozet 75 jaar Wederopbouw met een doorzicht naar de toekomst. Dat doen ze met een leuke teken/kleurwedstrijd.

Eerste training basisvaardigheden Eigen-wijs op de Geitenkamp afgerond
Moet hier nu een hoofdletter geschreven worden of juist niet? Hoe kan ik die berekening maken? Welke formulieren heb ik nodig als ik iets aan wil vragen? 
Het zijn zomaar wat kleine vragen, die echter voor veel mensen een groot obstakel vormen. Daarom heeft stichting Rijnstad samen met RijnIjssel het initiatief 
genomen voor Eigen-wijs, een training in de meest voorkomende basisvaardigheden.

Vanaf oktober 2020 tot en 
met februari 2021 hebben 
een aantal bewoners meege-
daan met de training basis-
vaardigheden Eigen-Wijs. 
Deze training werd geor-
ganiseerd door Stichting 
Rijnstad in samenwerking 
met RijnIJssel, Scholenge-
meenschap Guido! en Werk 
en Inkomen. Tijdens deze 
training zijn de cursisten 
bijgespijkerd in verschil-
lende vaardigheden zoals, 
lezen, schrijven, rekenen, 
digitale vaardigheden, fi-
nanciële vaardigheden, ge-

zondheid en juridische ins 
en outs. Het was een afwis-
selend programma met veel 
gastpresentaties waaronder 
het advies over kleding en 
kleuren, een workshop over 
weerbaarheid en een bezoek 
aan Rozet op de Bult. Daar-
naast hebben zij kennisge-
maakt met de buurtmoestuin 
en een sportieve kennisma-
king met Bootcamp. Van-
wege de lockdown was het 
niet mogelijk om in januari 
de lessen fysiek door te la-
ten gaan.  Het programma is 
online voortgezet en zo kon-

den de presentaties van Sca-
labor, het leerwerkloket en 
Activerend Werk toch door-
gaan. In februari hebben zij 
hun certificaat ontvangen en 
werd het traject feestelijk af-
gesloten. Het was bijzonder 
om te zien hoe trots de deel-
nemers waren met de oor-
konde. Met alle cursisten is 
inmiddels een vervolgtraject 
richting (betaald) werk in 
gang gezet. Op 8 april word 
er gestart met nieuwe groep, 
hiervoor is er op 25 maart 
een informatiebijeenkomst 
in MFC de Wetering. 

Eigen-wijs
leren doe je zelf

Informatieochtend voor de volgende cursus:
maandag 25 maart, 9.30 uur -12.00 uur in MFC De Wetering

Aanmelden? Mail naar m.bussink@rijnstad.nl
of bel: 06-5269 8190

De cursus zelf is van 8 april t/m 15 juli
Iedere maandag en donderdag van 9.00u-14.00 uur



Adverteren in de wijkkrant?

Mail Naar

redactie@geitenkampnet.nl

of bel

06-24734823Natuurlijk
Lekkerder

Smakelijker
www.slagerijvanegmond.nl

E-Mail: info@slagerijvanegmond.nl

Proef 
onze zelfgemaakte soep
2e liter, halve prijs!!

GRATIS PARKEREN OP HET MOOISTE MARKTPLEIN VAN ARNHEM

Tel: 026 8484748

Stadsgenoten in actie voor een schone stad
Van 15 t/m 20 maart gaat 
de Afvalestafette weer door 
Arnhem. In die week zetten 
zoveel mogelijk stadsgeno-
ten zich in voor een schone 
stad door, met grijpers en 
zak, zwerfafval te lijf te 
gaan. Want zwerfvuil is niet 
alleen storend om te zien 
maar vooral niet goed voor 
ons milieu. Juist in deze tijd 
zijn opruimingsacties extra 
belangrijk, want sinds de 
corona-uitbraak produceren 
we niet alleen veel meer af-
val, er blijft ook meer achter 
in de natuur.  

De Afvalestafette is een ini-
tiatief van Natuurcentrum 
Arnhem en het Kinder-
WijkTeam, in samenwer-
king met de gemeente. ‘In de 
week van de Afvalestafette 
gaan scholen, wijkvereni-
gingen, bso’s, kinderwijk-
teams en bedrijven samen 
aan de slag om onze stad 
vrij te maken van zwerf-
afval’ vertelt Mike Hoose 
van het KinderWijkTeam. 
‘Daarbij zetten we in op 
het vergroten van het be-
wustzijn en de verantwoor-
delijkheid onder inwoners 

voor het schoonhouden van 
de eigen leefomgeving. Het 
KinderWijkTeam richt zich 
voornamelijk op de bewo-
ners en de initiatieven in de 
wijken. Door onze krachten 
te bundelen met Natuurcen-
trum Arnhem en de gemeen-
te hebben we de afgelopen 
jaren van de Afvalestaffette 
echt een begrip kunnen ma-
ken.’

Jorik van der Hoeven van 
Natuurcentrum Arnhem 
voegt toe: ‘Nu het thema 
afval steeds meer aandacht 
krijgt, zien we ook het animo 
om deel te nemen stijgen. 
Niet alleen onder bewoners, 
maar ook onder scholen, 
bedrijven en maatschappe-
lijke organisaties. Onder het 
motto ‘Niet mijn afval, wél 
mijn wijk’ voelen steeds 
meer stadsgenoten zich be-
trokken bij een schone leef-
omgeving.’ 

Tijdens de Afvalestafette 
worden er door de hele stad 
opruimacties georgani-
seerd; vanwege de geldende 
Corona-maatregelen dit jaar 
wel in een andere vorm dan 

gebruikelijk. ‘Het is natuur-
lijk verreweg het leukst om 
in groepjes met de grijper 
aan de slag te gaan. Dat is 
dit jaar helaas niet mogelijk. 
Nu we massaal thuiswerken 
is frisse lucht en bewegen 
wél extra belangrijk. Daar-
om vragen we Arnhemmers 
met een zwerfafvalpas om 
met het eigen gezin of buurt-
genoot een zwerfafvalronde 
te lopen. Bedrijven roepen 
we op werknemers te stimu-
leren om mee te doen. Com-
bineer je dagelijkse ommetje 
in de lunchpauze met een 
uurtje afvalprikken. Net als 
in een echte estafette geef 
je de grijpstok vervolgens 
door aan andere collega’s. 
Zo werken we op een leuke 
én leerzame manier samen 
aan een schone stad’, aldus 
van der Hoeven.   

Inwoners van Arnhem kun-
nen bij de gemeente een 
zwerfafvalpas aanvragen. 
Houders van de pas kunnen 
vanaf 1 april bij Natuurcen-
trum Arnhem een grijper en 
ring in bruikleen krijgen om 
zelf een opruimactie te or-
ganiseren.

Niet mijn afval, wel mijn wijk
Wil jij je ook inzetten?

Op de Geitenkamp wordt de Afvalestafette gehouden op woensdag 17 maart. 
Bedrijven kunnen zich aanmelden via afvalestafette@hetkinderwijkteam.nl. 

Scholen mailen naar info@natuurcentrumarnhem.nl

Lees ook het artikel elders in deze krant over het Kinderwijkteam

Kunst Kontakt Kaarten
Hoewel het door de coronamaatregelen op korte termijn nog steeds niet mogelijk is 
om gezamenlijke activiteiten te organiseren, betekent dit niet dat de vrijwilligers van 
Kunst op de Bult bij de pakken zijn gaan neerzitten.

Eerder al berichtten we dat Kunst op de Bult gebruik mocht maken van de ruimte van 
het voormalige autogaragebedrijf Zeuner. Ook hier nog zijn nog geen activiteiten mogelijk, 
maar wel is er in december de doorlopende expositie Kijk door het raam gestart. 
Kunstenaars uit de wijk hebben in Showroom van Zeuner aan de Dr. Schaepmanlaan hun 
werk ter bezichtiging geëtaleerd. De kunstwerken wisselen regelmatig, waardoor het de 
moeite waard blijft deze plek op te nemen in je wandelroute, wanneer je naar buiten gaat om 
de broodnodige beweging te hebben.

Omdat het Kunst op de Bult niet ontgaan is dat door de huidige situatie veel mensen in 
eenzaamheid thuis zitten, komen ze nu met een nieuw initiatief: de Kunst Kontakt Kaarten.  
een serie van vijf ansichtkaarten met afbeeldingen, gemaakt door kunstenaars uit de wijk. 
Half maart krijgen alle wijkbewoners één exemplaar uit de serie in de brievenbus. 
Om de boel wat op te vrolijken, door ‘m zelf ergens op te hangen of om door te sturen naar 
iemand die wel een opkikkertje kan gebruiken. Je kunt hem ook in één van de boekenkastjes 
leggen of met een leuke boodschap bij een onbekende wijkgenoot in de brievenbus stoppen.

Verantwoordelijk voor de eerste set van vijf zijn de kunstenaars Elly Elshof, Joost Meijer, 
Marlon Duisterwinkel, Renneke van der Linden en Ineke Vischer verantwoordelijk. 

Nadat het gratis exemplaar verspreid is in de wijk, is de gehele set voor slechts € 1,50 te koop 
tijdens de openingsuren van Het KoffieKaffee (di, vr, za van 10.00u tot 14.00 u) in de Beijer, 
Willem Beijerstraat 13. Onderling ruilen en ze allemaal sparen kan natuurlijk ook.
Als de actie goed loopt, volgt in april een tweede serie.

Omdat de ouderen van Daadkracht in Monnikenhuizen, die op woensdagochtend al-
tijd samen kwamen in De Beijer, zo gemist worden vanwege corona, heeft Dieneke 
Heinen half februari een bloemetje overhandigd namens Het KoffieKaffee, met een 
mooi kaartje eraan gemaakt door Nel Meerbeek en in samenwerking met Het Gulden 
Bloemetje. Vitale Inloop Geitenkamp

Al enkele jaren houdt Vitale Verbindingen in De Beijer op 
maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 haar wekelijkse Vitale 
Inloop. Ook in coronatijden blijft deze inloop doorgaan, 
voor de kwetsbare mensen in de wijken. Juist deze groep 
mensen worden in coronatijd onevenredig hard geraakt door 
de lockdown en bijkomende coronamaatregelen en daarom 
heeft de gemeente (en de regering) het belangrijk gevonden 
dat er een mogelijkheid blijft elkaar te ontmoeten. Uiteraard 
wel met inachtname van de basismaatregelen én met aanmelding vooraf.

De Vitale Inloop is dan ook niet zomaar een inloop: er worden, aan de hand van een thema 
of een spel, ervaringen met elkaar gedeeld en gedachten met elkaar uitgewisseld. Ook is 
er sinds begin dit jaar iedere vierde maandag van de maand een Wijkschool, die gericht is 
op filosofie en herstel. Deze maand wordt er tijdens de wijkschool op 22 maart een film 
vertoond.  De week ervoor, op 15 maart, is er een voorlichting over Herstel na Zelfbescha-
diging en de maand word afgesloten op 29 maart met Beweging op muziek.
Wil je meedoen met één van bovengenoemde activiteiten? Meld je dan aan via
info@vitaleverbindingen.nl
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STEUN DE ONDERNEMERS EN DOE UW BOODSCHAPPEN LOKAAL!

alléén geopend als 
afhaalpunt voor 

bibliotheekboeken en puzzels

di, vr, za van 10.00 tot 14.00 uur

Wijkgesprekken ‘energie’ in september 2020 en januari 2021
In september 2020 en januari 2021 heeft de gemeente Arnhem wijkgesprekken georganiseerd voor Arnhemse Allee, 
Geitenkamp, Klarenbeek en Monnikenhuizen over ‘energie’. Het wijkgesprek op 24 september 2020 vond plaats met 
Lijn2030 op het Marktplein in de Geitenkamp. Op 18 en 21 januari hebben digitale wijkgesprekken plaatsgevonden.

Tijdens deze wijkgesprekken bent u onder andere geïnformeerd over wat u (nog meer) kunt doen om uw energierekening te 
verlagen. En ook dat de woningen in Arnhemse Allee, Geitenkamp en Klarenbeek en de oudere woningen in Monniken-
huizen niet voor 2030 van het aardgas afgaan. Alle ideeën, vragen en behoeften zijn op een prettige wijze besproken. (een 
overzicht hiervan is op www.geitenkampnet.nl te bekijken). Wat vooral opvalt is dat veel mensen al aan de slag zijn met 
energie besparen en het opwekken van duurzame energie. Maar de wijkbewoners willen heel graag nog meer doen. De wijk 
bruist van de energie! 

Wat is er opgehaald?
Drie belangrijke punten die opgehaald zijn in de wijkgesprekken zijn: het uitwisselen van tips en ervaringen, het verduur-
zamen van beschermd stadsgezicht en de plannen van de woningbouwcorporaties. 

Tijdens de wijkgesprekken viel op dat bewoners veel tips en ervaringen met elkaar deelden. Natuurlijk goed om elkaar daar-
voor op te blijven zoeken en elkaar daarin aan te moedigen. Voor bespaartips kunt u ook terecht op www.arnhemaan.nl.

Er waren veel vragen wat de status beschermd stadsgezicht betekent voor verduurzaming. Op dit moment wordt er uitge-
zocht wat er bij deze status mogelijk is om de woningen te verduurzamen. Zo zijn er al positieve ervaringen met het isoleren 
van enkelsteense muren. Heeft u een vraag over het verduurzamen van uw woning die beschermd stadsgezicht of een mo-
nument is? U kunt daarvoor contact opnemen met pieter.polman@arnhem.nl.

Tijdens de wijkgesprekken waren de corporaties ook aanwezig en kregen ze het verzoek om meer te vertellen over hun plan-
nen en tijdsplanning over het verduurzamen van hun woningen. U kunt uw vragen hierover stellen aan de corporaties (voor 
de contactgegevens: zie het Wijk-ABC op de laatste pagina).  De gemeente heeft afspraken gemaakt met de corporaties om 
wijkbewoners op tijd te informeren en zorgvuldig te communiceren over hun plannen en tijdsplanning.

Meer informatie 
Wilt u zelf aan de slag met het verlagen van uw energierekening? Neem dan een kijkje op www.arnhemaan.nl voor tips, 
goede voorbeelden en ons aanbod. Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij Shehnaaz Kasiem van gemeente Arnhem, 
via shehnaaz.kasiem@arnhem.nl.

Natuurlijk zijn we bij de redactie altijd blij met foto’s die lezers opsturen. 
Zelden echter konden er in een korte periode echter zowel winterse taferelen als zomerse pracht worden gefotografeerd. 

Toch zijn alledrie de foto’s gemaakt in de maand februari.
De maker van de luchtfoto van een in sneeuw gehulde Geitenkamp wil liever anoniem blijven. 

De zomerse foto’s ernaast, die twee weken later gemaakt zijn, komen van Janite Brands. Wij danken beiden voor hun foto’s.

Hoogte 80
Ook dit jaar gaat het Hoogte 80 festival niet door in haar 
huidige vorm. Maar de organisatie wilde het jaar niet voorbij 
laten gaan. Daarom is nu gekozen voor om gedurende het 
hele jaar voorstellingen op verschillende locaties te geven, 
zodat bezoekers op een veilige manier van de voorstellingen 
kunnen genieten.

Nieuwe wijkagenten
Sinds oktober 2020 zijn er drie nieuwe wijkagenten. Eén 
daarvan is een oude bekende voor de mensen die al wat lan-
ger in de wijk wonen, Eric Hortensius. De andere twee zijn 
Joke Bartelink en Marjolein Smaling.

Buurtmoestuin
Graafmachines reden de afgelopen tijd op en af het terrein 
van de Buurtmoestuin, niet alleen vanwege de aanleg van 
de Kindermoestuin die daar sinds kort is bijgekomen. Ook 
de Buurtmoestuin heeft een kleine metamorfose ondergaan.

Coördinatie bezorging
Paul Nuiver is gestopt met zijn taak als coördinator van de 
bezorging van de wijkkrant. Op dit moment worden zijn ta-
ken tijdelijk waargenomen door de hoofdredacteur, maar op 
termijn is er een vervanger nodig die 8 keer per jaar één tot 
twee dagen bezorgers wil inlichten dat er een nieuwe wijk-
krant is. Daarnaast is deze coördinator ook degene die ver-
vangers regelt voor bezorgers die tijdelijk niet kunnen be-
zorgen of ermee stoppen. Lijkt dit je wat? Neem dan contact 
op via redactie@geitenkampnet.nl of bel 06 2473 4823.



Bakfiets on Tour
Normaal gesproken staat de Bakfiets twee keer per week 
op een vaste locatie in de wijk. Maar vanaf maart is dat 
anders: de Bakfiets gaat namelijk on tour!

Michiel de Boer rijdt al jaren in de wijk rond met De Bak-
fiets. En niet zomaar een bakfiets, nee, een bakfiets vol met 
leuke spellen en sportmaterialen, zodat je samen met andere 
kinderen kunt sporten of spelletjes kunt spelen. Jarenlang 
gebeurde dat vanuit (periodiek wisselende) vaste locaties, 
maar nu, om meer kinderen te bereiken, gaat de bakfiets on 
tour. Dat betekent dat de Bakfiets iedere maand op een an-
dere leuke plek in de wijk te vinden is. 

De speeltijden zijn op dinsdag van 14.30 tot 16.00 uur en op 
woensdag van 12,15 tot 14.00.
In de maand maart zal de Bakfiets te vinden zijn bij het 
speeltuintje aan de Heideweg. In april is het Beekdal parkje 
achter basisschool De Witte Vlinder de speelplek waar de 
Bakfiets te vinden is. In mei mag je even klimmen, dan is de 
Bakfiets te vinden op Hoogte 80. De daaropvolgende maand 
fiets Michiel met zijn Bakfiets naar het speelplein van De 
Sperwer. Daarna, in juli is de Bakfiets weer terug op de Hei-
deweg. 

Heb je zin om mee te spelen? 
Kom dan gerust langs op dinsdag of woensdag!

Sportieve voorjaars vakantie activiteiten 
In de voorjaars vakantie hebben vele kinderen en jongeren meegedaan aan leuke, uitdagend en toffe vakantie acti-
viteiten. Deze activiteiten worden georganiseerd door beroepskrachten en vrijwilligers van Playground de Rommel-
kist, Sportbedrijf Arnhem en Stichting Rijnstad. Hieronder een overzicht van de activiteiten.

Boswandeling met de boswachter
Dinsdag 16 februari gingen de kinderen op wandeltocht met de boswachter. Michiel de Boer was deze keer de boswachter 
en heeft een leuke educatieve speurtocht uitgezet. Het was een lange speurtocht van 3,2km, een flink eind lopen. De kin-
deren moesten pijlen volgen en op verschillende punten van het parcours waren afbeeldingen geplaatst. Bij elke afbeelding 
hoorde een 3-tal natuurvragen. Zo was het een leuke en leerzame speurtocht.

Koken en oud-hollandse spelletjes
Op donderdag 18 februari hebben 17 kinderen meegedaan aan een leuke, ouderwetse activiteit in speeltuin de Rommelkist. 
Daar werden namelijk oud-hollandse spelletjes gedaan. Van zaklopen tot steltlopen en van blikgooien tot sjoelen, er werd 
vollop gespeeld! Naast het spelen konden de kinderen zich ook laten schminken als bijvoorbeeld een dier of als superheld. 
Natuurlijk was er ook iets te eten bij, het maken van cakejes viel goed in de smaak. Al met al een leuke middag waarbij 
zowel begeleiders als kinderen zich prima vermaakt hebben.

Levend stratego
Vrijdag 19 februari, om 14.00 uur verzamelden 8 jongeren zich bij het bos aan de Rosendaalseweg om een aantal potjes 
levend stratego te spelen. De zon schijnend aan de hemel. In 2 teams was het de bedoeling om de vlag van de tegenstander 
te veroveren. Jongerenwerkers en de buurtsportcoach waren ook aanwezig om mee te doen en het spel in goede banen te 
begeleiden. Ieder deelnemer kreeg een kaartje met daarop een bepaalde rang, zodat je elkaar kon hinderen om de vlag te 
veroveren. Er werd fanatiek gerend en gespeeld, waarbij het tot 3x toe lukte om een van de vlaggen te veroveren. Zo ont-
stond er een mooie samenwerking.

Even voorstellen...
Sinds half december is er een nieuwe jeugdwerker op de Geitenkamp. Carolien Nijhuis heeft afscheid genomen 
van de wijk en wordt opgevolgd door Danique Dijk.

‘Mijn naam is Danique 
Dijk en ik ben 22 jaar oud. 
Ik heb de afgelopen 4 jaar 

de opleiding Maatschap-
pelijk Werk en Dienstver-
lening gevolg op de HAN 

in Nijmegen. In het eerste 
en tweede jaar van mijn 
opleiding heb ik ook stage-
gelopen binnen Rijnstad. In 
het eerste jaar liep ik stage 
bij wijkcentrum de Symfo-
nie en heb ik geholpen bij 
de kidsinstuif op de woens-
dagmiddag. In het tweede 
jaar heb ik stagegelopen 
bij wijkcentrum de Spil en 
heb ik samen met de kin-
deren gezonde maaltijden 
gekookt. 

Ik werk voornamelijk op 
MFC de Wetering en de 
Sperwer. Ik richt me voor-
namelijk op het kinder-
werk, maar doe ook een 
stukje jongerenwerk. 

Mijn werkzaamheden be-
staan o.a. uit: 
Meidenclub (met een groep 
meiden koken, knutselen 
etc. ), de Kidsinstuif (hier-
bij worden verschillende 
activiteiten aangeboden 

aan kinderen tussen de 4 
en 12 jaar, denk aan knut-
selen, sporten en koken), 
de leesclub (op donder-
dagmiddag kan een vaste 
groep kinderen van 4 tot 8 
jaar hier samen of los van 
elkaar komen lezen. Ze zijn 
op een speelse manier met 
taal bezig!) en de Moeder-
kindclub. De moeder staat 
hierin centraal. Moeders 
mogen even mens zijn in 
plaats van alleen moeder. 
Moeders komen hier met 
elkaar in contact en de kin-
deren kunnen gezamenlijk 
spelen, knutselen etc. 
Daarnaast begeleid ik ook  
een aantal stagiaires. 
Door corona liggen veel 
activiteiten helaas stil en 
daarom kan ik niet wach-
ten tot deze mooie activitei-
ten weer opgepakt kunnen 
worden Ik hoop een leuke 
en leerzame tijd in Arnhem 
Noord-Oost te gaan heb-
ben! ‘

Tweemaal Sudoku
Het principe mag ondertussen bekend zijn: De getallen 1 
t/m 9 mogen zowel in de horizontale als in de verticale rij 
slechts één keer voorkomen. Ook in elk van de 9 vierkantjes 
die de Sudoku telt mogen deze cijfers maar één keer staan.

Omdat de vorige Sudoku’s iets te lastig werden beoordeeld, 
is er dit keer gekozen voor niveau 2, de op één na makkelijk-
ste van de 5 niveau’s. 



Speeltuin de Rommelkist zoekt enthousiaste wijkbewoners
Speeltuin de Rommelkist is op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde wijkbewoners die het leuk vinden om met 
mensen te werken en om van de Rommelkist een fijne plek te maken waar je graag komt als bezoeker.

Speeltuin de Rommelkist is dé plek voor wijkbewoners van 0 t/m 100 jaar om te spelen, sporten en ontmoeten. De speel-
tuin ligt midden in de wijk Geitenkamp, in een groene omgeving, met veel leuke en uitdagende sport, spel en beweging 
toestellen. Ook worden er voor verschillende doelgroepen leuke activiteiten georganiseerd.

Het huidige team van professionals en vrijwilligers is een groep sociale, spontaan en enthousiaste mensen, die graag een 
bijdrage willen leveren aan een leefbare wijk. Samen ondernemen ze leuke activiteiten. Als vrijwilliger krijg je de kans 
om jezelf te ontwikkelen en met wijkbewoners leuke, sociale contacten op te bouwen.

Als vrijwilliger bij de Rommelkist kunnen onder andere je taken zijn: 
•  de openstelling van de speeltuin
•  toezicht houden in de speeltuin
•  opbouwen en opruimen bij activiteiten
•  begeleiden van de deelnemers bij activiteiten
•  het verrichten van onderhoudswerkzaamheden

Taken en werkzaamheden zijn altijd in overleg met de professionals van Sportbedrijf Arnhem. Vriendelijkheid en be-
hulpzaamheid naar de bezoekers toe is daarbij erg belangrijk. Als jij dat ook vindt, dan ben jij misschien wel degene die  
ze zoeken!

Heb je interesse? Neem dan contact op met Bram Moorman via mail (bram.moorman@sportbedrijfarnhem.nl) 
of telefoon (026- 791 2193) 

Hij gaat graag met je in gesprek!

‘Je wilt al die sigarettenpeukjes gewoon oprapen’
Wekelijks gaan de kinderen van verschillende basisscholen samen met Het KinderWijkTeam op stap om afval op te 
ruimen in hun eigen buurt. Dit met behulp van speciale vuilnisknijpers en ringen voor de vuilniszakken. 
Misschien heb je ze al wel zien lopen! Ze zijn super herkenbaar met hun stoere oranje hesjes met daarop het logo van 
“Het KinderWijkTeam”.

Elke woensdag wordt er af-
gesproken bij MFC de We-
tering. 
‘De kinderen hebben er su-
per veel zin in en komen 
elke week aanrennen’, ver-
telt Femke Ernste, één van 
de betrokken mensen bij het 
Kinderwijkteam. ‘Totdat we 
compleet zijn spelen we nog 
even in de Rommelkist, de 
speeltuin die naast het MFC 
ligt. Daardoor is het geen 
probleem om nog even te 
wachten op eventuele laat-
komers. Als we compleet 
zijn delen we de spullen uit 
en gaan op pad. Na een tijd-
je lopen vinden we meer en 
meer afval. We worden met 
zijn alle steeds enthousias-
ter en pakken al het afval 
dat we kunnen vinden.’ 

Joey neemt deel aan het 
Kinderwijkteam. ‘We blij-
ven soms wel 10 minuten 
op een plek staan omdat er 
super veel sigarettenpeu-
ken liggen. Je wilt het dan 
gewoon allemaal oprapen.’ 
vertelt hij.
De kinderen genietenheel 
erg van het buiten zijn en 
van de gezelligheid. Zeker 
in deze tijd wordt het ge-
zien als een uitje om met 
elkaar de wijk schoon te 
maken. ‘Eindelijk is er weer 
wat leuks te doen tijdens de 
lockdown’ riep Lisa, een an-
dere deelneemster,  enthou-
siast tijdens het lopen. Naast 
de wijk een stukje mooier 
maken, zijn deze momen-
ten ook erg waardevol. De 
kinderen vinden het heel 
fijn om elkaar weer te zien 
nadat ze elkaar een lange 
tijd hebben moeten missen. 
Ook voor de begeleider is 
het heel fijn om de kinderen 
te zien genieten tijdens een 
middagje afval opruimen. 

Want naast afval opruimen 
is de gezelligheid natuurlijk 
ook heel belangrijk!

Wanneer de vuilniszakken 
te zwaar worden om nog te 
dragen, loopt de hele groep 
naar een ondergrondse vuil-
nisbak. Daar worden de zak-
ken gewogen en vervolgens 
in de container gegooid. 
Precies op de plek waar het 
afval hoort. 

‘Het weegmoment is mis-
schien wel het moment waar 
de kinderen het meeste naar 
uitkijken. Ze zijn allemaal 
zo benieuwd hoeveel afval 
er opgehaald is. De kin-
deren maken er haast een 
wedstrijdje van om elke keer 
weer meer op te halen dan de 
week ervoor’, aldus Femke. 
Al zou het wellicht juist be-
ter zijn als er wekelijks min-
der afval op straat ligt...

Als je benieuwd bent naar 
wat Het KinderWijkTeam 
nog meer doet, kijk dan ook 
eens op Instagram en Face-
book. 

Heb jij nou zin om mee te 
helpen om deze mooie wijk 
op de Bult schoon te hou-
den? Meld je dan aan via de 
website: 
www.hetkinderwijkteam.
nl/aanmelden/

Eten met Petra & Margreet 
Koolydraatarme ovenschotel met gehakt

Hadden we ineens echt winter met veel sneeuw 
en daarna werd het direct lente! De beide Gei-
tenkampse meiden vonden het maar wat ver-
warrend. Om toch in hun zomeroutfit te passen, 
zijn Petra & Margreet koolhydraatarm gaan 
eten. Net zo lekker, maar het scheelt wat kilo’s. 
Daarom dit keer een koolhydraatarme oven-
schotel met gehakt.

Wat heb je nodig voor een vierpersoonsmaal-
tijd? Om te beginnen:

• 2 teentjes knoflook
• 500 gram rundergehakt
• een halve courgette
• snufje chilipoeder
• verse basilicum
• 1 ui
• 400 gram bloemkool of broccoli
• blik tomatenblokjes
• snufje zout
• olijfolie
• 130 gram geraspte kaas

Zo maak je het: 

Verwarm de oven alvast voor op 200 graden. 
De ovenschaal die je kunt gebruiken is het beste 
met een maat van 21×21 centimeter. Vet deze 
in met olijfolie.

Snijd dan de gewassen bloemkool of broccoli 
door de helft en snijd kleine roosjes. Ook de 
courgette snijd je in stukjes. Meng de roosjes 
bloemkool/broccoli en courgette met olijfolie, 
chilipoeder en zout. Goed alles door elkaar 
mengen.

Bak het geheel 20 minuten in de oven. Onder-
tussen snijd je ui en knoflook in kleine stukjes.
Pak de hapjespan erbij en voeg 2 eetlepels olijf-
olie toe. Voeg de ui toe, daarna de knoflook en 
het gehakt. Bak dit 10 minuten.

Doe nu het blik tomaten en de basilicum erbij 
en bak tot de saus volledig is opgewarmd. De 
ovenschotel haal je uit de oven en je giet het 
gehaktmengsel uit de pan over de groente.

Strooi dan de geraspte kaas over de schotel 
heen en daarna zet je ovenschotel 10 minuten 
terug in de oven. Houd tussendoor de oven-
schotel in de gaten. Als de kaas goed is gesmol-
ten, is de ovenschotel klaar, dat duurt ongeveer 
10 minuten.

Voor de liefhebber van koolhydraten bak je wat 
aardappels erbij. Eet smakelijk!

Petra & Margreet



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

Contact:   redactie@geitenkampnet.nl

tel. 06-24734823 (ma t/m vr: 10.00 tot 18.00 uur)

Redactie: Mark Ormel, Monique Grijsen, Elaine Smissaert
Eindredactie en vormgeving: Mark Ormel

Tekstbijdragen: 
Mark Ormel, Petra & Margreet, Elaine Smissaert en in-
gezonden

Fotografie: Mark Ormel en ingezonden

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

Adverteren: redactie@geitenkampnet.nl
tel: 06- 2473 4823

De volgende 
Op De Hoogte 
verschijnt op 
14 april 2021
inzendingen

uiterlijk 
2 april 2021

Ingezonden brieven en artikelen zijn welkom en vallen onder verantwoor-

delijkheid van de schrijver. De redactie behoudt zich het recht voor stuk-

ken te redigeren, in te korten of te weigeren zonder opgaaf van redenen. 

Door toezending aan het redactieadres verklaart u zich akkoord met 

plaatsing van tekst en foto’s. In geval van twijfel kan een aanvullende 

verklaring worden gevraagd.

Op De Hoogte wordt mogelijk gemaakt dankzij financiële 
ondersteuning van het Bewonersoverleg Geiten-
kamp, (Nieuw)-Monnikenhuizen, Arnhemse Allee & 
Saksen Weimar

Financiëel beheer: Stichting Playground De Rommelkist
Druk: DKZET Offsetrotatie Hapert; oplage: 4.300

Glasvezel in Arnhem Velperweg en omgeving
KPN NetwerkNL is verantwoordelijk voor de aanleg en het beheer van het netwerk voor internet, te-
levisie en telefonie in Nederland. Op dit moment vernieuwen ze het netwerk in Arnhem Velperweg en 
omgeving d.w.z. in de wijken Alteveer/ Cranevelt, Monnikenhuizen, Geitenkamp en Arnhemse Allee door 
glasvezel aan te leggen.

Door de continue groei van mogelijkheden, stellen we steeds hogere eisen aan de internetverbinding. Glasvezel 
biedt de snelheid, betrouwbaarheid en capaciteit die Nederland in de toekomst nodig heeft. Om iedereen toe-
gang te geven tot dit netwerk is KPN NetwerkNL in Nederland bezig om het netwerk te vernieuwen. 

De werkzaamheden in uw buurt
Op dit moment is KPN NetwerkNL druk met de voorbereidende werkzaamheden in Arnhem Alteveer/ Cranevelt 
en Monnikenhuizen. Wanneer de aanleg van start gaat in uw buurt, ontvangt u een brief met een persoonlijke 
toestemmingscode. Om de glasvezelkabel vanaf de straat bij u naar binnen te brengen, zijn er werkzaamheden 
nodig in en rondom uw woning. Daarvoor heeft KPN NetwerkNL toestemming nodig. U kunt met uw persoonlijke 
toestemmingscode, toestemming geven op kpnnetwerk.nl/toestemming. Nadat u toestemming hebt gegeven, 
komen de glasvezelvoorbereiders van KPN NetwerkNL bij u langs om gezamenlijk de beste plaats van het glas-
vezelaansluitpunt in uw woning te bepalen. 

De graafwerkzaamheden in het hele gebied starten in de loop van eind maart tot en gaan door tot en met novem-
ber. De werkzaamheden worden wijk voor wijk ingepland.  

Gebruik maken van glasvezel
Het aanleggen van glasvezel en het aansluiten van uw woning zijn kosteloos. KPN NetwerkNL legt het nieuwe 
glasvezelnetwerk aan naast de bestaande kabels. U kunt de glasvezelaansluiting dus gebruiken, maar dat hoeft 
niet. De keuze is aan u. Het netwerk van KPN NetwerkNL is open. Dat betekent dat verschillende providers 
er hun diensten over aanbieden. Kiest u voor een gratis glasvezelaansluiting? Dan bepaalt u daarna zelf of u 
internet via glasvezel wilt en vanaf wanneer. Als u kiest voor internet via glasvezel dan kiest u zelf de provider 
(aanbieder) die het beste bij u past.

Het coronavirus en onze maatregelen
Tijdens de werkzaamheden staat de gezondheid van u en van de medewerkers van KPN NetwerkNL voorop. 
Daarom worden een aantal strikte maatregelen gehanteerd. Op kpnnetwerk.nl/corona vindt u deze maatregelen.

Hebt u nog vragen? Of wilt u meer weten over glasvezel? Kijk dan op kpnnetwerk.nl/vragen. 

Het Wijk ABC
Vanwege de coronamaatregelen worden er geen spreek-
uren gehouden. Dit kan in de loop van de tijd wijzigen. 
Houdt de website in de gaten voor actuele informatie 
hierover

Voor Elkaar In Arnhem :
Hulp in coronatijd
026-3127 702    info@voorelkaarinarnhem.nl

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: 06-26480022  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

Gemeente Arnhem :
• Wijkteam Leefomgeving Arnhem Noord-

Oost  John Wijnbergen, Marlies Hallingse, Pau-
lien Toonen,  Arno van Geel; Birgitt Kromkamp                                          
noord-oost@leefomgevingarnhem.nl

Het Groente Gilde :  groentegilde@gmail.com

HAN Rechtswinkel
voor gratis juridisch advies
tel: 06-55291144 - E: rechtswinkel@han.nl

Jongerencentrum De Sperwer :
Sperwerstraat 149, tel. 026-4456603

Kindergezondheidscoach Go! :
Helen van der Meijden : 06-2029 8771 
 helenvandermeijden@go-nl.nl

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

Live+ :
06-4866 5006
 info@live-nederland.nl

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

Politie : 0900-8844

Oud IJzer (ijzer, metaal, wasmachines etc) : 
06 20028624,   oudijzerkoning@oudijzerkoning.nl

Portaal, gebiedsbeheerder Fred Martens :
0800-7678225,  info@portaal.nl; 

STEVIG : 06 1222 3122 // 06 5389 7497
  info@stevigarnhem.nl

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  
(do, vr: 13.30-16.30; za 10.00-12.30)
Tijdelijk gesloten

Vivare : 088-0541111   klant@vivare.nl

Volkshuisvesting Arnhem :
026-3712712    info@volkshuisvesting.nl

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

Wijkteam Arnhem Noord-Oost :
Informatie en hulp op het gebied van (jeugd)zorg, welzijn, 
werk en inkomen)  :  088-2260000 ; 
www.wijkteamsarnhem.nl

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


