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Professionals uit de wijk stellen zich aan u voor
Op woensdag 2 juni staat het Mobiel Media Lab van de politie van 15.00 tot 20.00 uur op de parkeerplaats bij de voormalige Saksen Weimar kazerne aan de Weg achter het Bos.
Op woensdag 16 juni wordt de grote vrachtwagen, tussen dezelfde tijdstippen in de omgeving van de Beeldhouwerstraat geparkeerd. Kom langs met vragen voor de wijkagenten,
handhaving, de gemeente, jongerenwerk, kinderwerk of voor de mensen van het sociale wijkteam. De politie werkt met veel professionals samen om de wijk voor iedereen veilig
en leefbaar te maken. Op deze manier willen zij u kennis laten met al die mensen die voor u aan het werk zijn.

De gehele middag en avond
zijn er meerdere professionals aanwezig, dus kom
vooral langs en loop binnen!
Heb je vragen aan politie of
gemeente over de veiligheid
en leefbaarheid van jouw
buurt? Kun je tips gebruiken
om inbraak te voorkomen?
Kom dan praten bij het Mo-

biel Media Lab. Wil je iets
weten over Rijnstad met al
diens mogelijkheden, vraag
het hen. Heb je problemen
waar je niet uitkomt, misschien kan het sociaal wijkteam je op weg helpen. Er is
ook tijd voor een enquete,
een spelletje en zijn er kleine versnaperingen. Mogelijk

dat de politiepaarden op 1
van de dagen ook aanwezig
zullen zijn.
Wat is het Mobiel Media
Lab?
Het Mobiel Media Lab is
een vrachtwagen, die speciaal is aangepast als mobiele
onderzoeksruimte. Met deze

testtruck rijdt de politie door
Nederland om onderzoek
te doen naar uw mening
over en ervaringen met de
verschillende communicatiemiddelen waar de politie
gebruik van maakt. Denk
hierbij aan de website politie.nl, de Politie app, folders
of de social media accounts

(Facebook, Twitter en Instagram).
Met het innovatieve Mobiel
Media Lab test de politie op
een laagdrempelige manier
haar communicatiemiddelen. De politie staat midden
in de maatschappij en heeft
op verschillende manieren
contact met de inwoners van

Nederland. Door in verbinding te staan, te luisteren en
vervolgens de middelen te
verbeteren, werkt zij, samen
met andere professionals
aan een veiliger Nederland.
Uiteraard moeten de maatregelen betreffende Covid-19
worden nageleefd.

BRANDT
Daktechniek & Onderhoud
Mob. (06) 51 16 48 51
Tel. 0317 - 844 453
www.bdto.nl

met 1 gratis saus

poutsmafietsen.nl
Sperwerstraat 67
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0267370190

€ 13,50

10.30 - 17.30 u

•

Gratis dakinspectie

•

Dakrenovatie

•

Dak reparatie

•

Lood en zink werk

•

Schoorsteenvegen € 25,00 per kanaal.

•

Dakgoot reinigen € 2,00 per meter

KE KLACHTEN?
HEB JE LICHAMELIJer met behandelen!
Wacht dan niet lang

026 38 23 334
l
www.formupgrade.n
a, Arnhem
Onder de Linden 21

Onze
Fysiotherapeut
helpt jou.
Maak direct een
afspraak
Rosendaalsestraat 481, 6824 CL Arnhem
026 - 442 4910 boerma-arnhem.nl

Wie stapt er in de Arnhemse VoorleesExpress? Afvalcontainers in Arnhem gaan 1 juni weer open
Een steuntje in de rug voor Arnhemse kinderen tussen de twee en acht jaar met een
taalachterstand: De VoorleesExpress is nu belangrijker dan ooit. Door corona is de doelgroep meer achterop geraakt en is juist nu hulp hard nodig. Ondanks dat het in coronatijd wat lastiger is, komt de VoorleesExpress graag bij de mensen thuis en is op zoek naar
voorlezers en coördinatoren.

Lezen maakt de wereld groter

Een voorleestraject bij de VoorleesExpress duurt in principe 20 weken. Elke week komt er
een uur lang een voorlezer langs om samen met ouder en kind spelenderwijs te werken met
taal. Corinna Haese, projectleider van de Arnhemse VoorleesExpress: ‘De VoorleesExpress gaat over geletterdheid. Lezen en voorlezen zijn essentiële middelen om taalontwikkeling te stimuleren.’ Een van die voorlezers is Jonathan Simonis. ‘Ik geloof in de kracht van
boeken. Onderling begrip, woordenschat, in de schoenen van een ander staan. Ik gun dat
iedereen. Lezen maakt de wereld groter’, vertelt ze enthousiast. ‘Taal verruimt je in je hele
doen en laten’, voegt voorlezer Ada Sonneveld toe, ‘het geeft je een plaats in de wereld.’

Vanaf 1 juni gaan de ondergrondse afvalcontainers in Arnhem weer zonder afvalpas
open. De opening van de containers wordt vergroot zodat er ook weer 60-liter zakken
in passen. Betalen per afvalzak is vanaf die datum verleden tijd voor de Arnhemmers.
Hiermee volgt de gemeente de uitslag van het referendum dat op 17 maart is gehouden.
Afschaffen van diftar betekent ook dat inwoners vanaf
1 juni weer een vast tarief
gaan betalen voor het weggooien van hun afval, waarbij alleen onderscheid wordt
gemaakt tussen één- en
meerpersoonshuishoudens.
Gemiddeld is een huishouden in Arnhem dan €259,per jaar kwijt aan afvalstoffenheffing.
Afval scheiden is goed voor
het milieu en het kan kosten
besparen. In het najaar komt
het college daarom met
voorstellen om inwoners te
blijven motiveren hun afval goed te scheiden en om
waar mogelijk de service
op inzamelgebied verder te
verbeteren. Ook het wel of
niet overgaan tot nascheiden
van plastic afval komt dan
aan de orde. Tot die tijd verandert er voor de inwoners
niets.

Woordenschat en diversiteit

Minstens zo belangrijk bij De VoorleesExpress zijn de coördinatoren. Zij doen de intakegesprekken met de gezinnen, coachen de voorlezers wanneer dat nodig is en monitoren het traject. Corinna: ‘Je moet wel een beetje body hebben om dit werk te doen. We zoeken mensen
die goed kunnen bemiddelen, betrokken zijn en zin hebben om te ondersteunen. We werken
met verschillende culturen en dat brengt soms uitdagingen met zich mee.’ Anneloes van der
Zee is anderhalf jaar geleden begonnen als coördinator: ‘Het ligt me wel om steun te bieden
op afstand en ik vind het fijn mijn eigen tijd in te delen. Leuk aan het werk is bovendien de
diversiteit aan gezinnen, maar ook aan voorlezers. Het is niet allemaal zo strak volgens
dezelfde lijn. Er zijn meerdere wegen naar Rome.’

Creatieve vrijwilligers

De coronamaatregelen leggen ook aan de VoorleesExpress beperkingen op. ‘Gelukkig zijn
onze vrijwilligers creatief. Als ze niet bij de mensen thuis kunnen komen, brengen ze boekentassen langs, videobellen ze of sturen ze leuke linkjes door.’ Wie zin heeft om mee te helpen,
is van harte welkom. ‘Telkens kijken we naar wat wel kan. Een coördinator gaat momenteel
misschien niet met de voorlezer mee naar het kennismakingsgesprek met het gezin, maar
kan dan bijvoorbeeld beeldbellen. We zijn flexibel en we gaan ervoor!’ vertelt Corinna.
Wil je meer weten over De VoorleesExpress? Kijk dan ook eens op
www.Rozet.nl of op www.voorleesexpress.nl.
Voor meer informatie over meedoen en/of aanmelding kunt u mailen naar
voorleesexpress@rozet.nl of bellen met 06-53146445

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

•

Huisartsenpost Het Span, Van Maerlantstraat 3

•

Coop, Geitenkamp 17

•

MFC De Wetering (2 x), Bonte Wetering 89

•

Druckpunt Fysiotherapie, Druckerstraat 16

•

Coop, Schuttersbergplein 13

•

Sportcentrum Valkenhuizen, Beukenlaan 15

Eén extra service zet de gemeente al in gang: vanaf 1
juli rijdt in Arnhem een milieukar waar inwoners klein
grofvuil kunnen inleveren.
Denk bijvoorbeeld aan kapotte huisraad of kleine apparaten. Verantwoordelijk
wethouder Bob Roelofs:
‘De uitslag van het referendum ligt er, die is duidelijk
en daar gaan we mee aan
de slag. Mijn streven is om
het goede van afvalscheiding, namelijk de milieuwinst en de lagere kosten te
behouden en tegelijkertijd
samen met de Arnhemmers
nog meer in te zetten op het
netjes houden van de stad.
Graag zou ik de plekken
waar voortdurend veel rotzooi naast de containers ligt
aanpakken. Containers van
het slot is een eerste stap,
maar er is meer nodig. Daar
werken we aan.’

Het afschaffen van diftar betekent dat het kostenplaatje
voor afvalinzameling en
afvalverbranding verandert,
zowel voor de gemeente als
voor de inwoners. Het kan
zijn dat bedrijfsafval en afval uit buurgemeenten waar
inwoners wel per zak moeten betalen, vaker in de containers voor huishoudelijk
afval terecht komt. Dan stijgen de kosten. Ook kan het
zijn dat de opbrengsten die
de gemeente krijgt uit goed
gescheiden afval dalen. Verder heeft de gemeente dit
jaar extra kosten voor het
vergroten van de openingen
in de containers, voor extra
voorlichting en voor een
extra belastingaanslag die
de gemeente als gevolg van
het nieuwe systeem moet
verzenden. Aan de andere
kant is de verwachting dat
de hoeveelheid afval die inwoners naast de containers
zetten kleiner wordt. Dat betekent een kostendaling. Per
saldo verwacht de gemeente
vanaf juni duurder uit te zijn.

In het najaar rondt de gemeente diftar financieel af.
Inwoners ontvangen de rekening voor het aantal weggegooide afvalzakken over
de periode januari tot en met
mei 2021. Wat teveel is betaald. krijgen zij terug. Vervolgens wordt het nieuwe
tarief voor de periode juni
tot en met december verrekend. Een eenpersoonshuishouden in Arnhem is
straks gemiddeld €215 per
volledig jaar kwijt aan afvalstoffenheffing, een meerpersoonshuishouden €289.
Gemiddeld is dat €259 per
huishouden. Voor wat betreft de kwijtschelding voor
minima en de vrijstellingsregeling voor medisch afval blijven tot 1 juni gelden.
Na het stoppen met diftar
stopt dit. De vrijstellingsregeling voor medisch afval
is dan niet meer nodig. De
kwijtschelding voor minima
wordt dan, net als voorheen,
gebaseerd op volledige
kwijtschelding van het vaste
tarief.

Komst woontoren Saksen Weimar stap dichterbij? SWOA Regenboogsalon
Op 11 mei presenteerde Giesbers Bouw uit Wijchen tijdens een digitale informatiebijeenkomst aan zo’n zeventig
omwonenden de vernieuwde plannen voor de bouw van de woontoren aan de Compagnieplaats. Aan het eind van het
grasveld tussen de atelierwoningen en de huurappartementen is nog één blokje groen over voor woningbouw.
Op dit stukje groen verschijnt straks de zogeheten Appélplaats, een 23 meter hoog gebouw met 11 koopappartementen verdeeld over 7 bouwlagen. Als het aan de planning van Giesbers ligt start de bouw eind dit jaar al, zodat de
woontoren volgend jaar kan worden opgeleverd. Wat vonden de omwonenden van de vernieuwde plannen?

De Stichting Welzijn Ouderen Arnhem, kortweg SWOA,
komt met een nieuw initiatief: de Regenboogsalon. In het
kader van de Roze Loper organiseren ze een maandelijkse bijeenkomst om mensen bij elkaar te brengen en
in gesprek te laten gaan. Maar wat is de Regenboogsalon
precies en is het iets voor jou?
Willem Hazeleger en Niels Lam, medewerkers bij SWOA,
vertellen erover:

Willem: ‘De Regenboogsalon is een laagdrempelige bijeenkomst waarin we met elkaar in gesprek gaan. Van luchtig tot
serieus, maar in ieder geval samen en gezellig! En dat onder
het genot van een hapje en een alcoholvrij drankje.’
Hoe ziet een bijeenkomst eruit?
Niels: ‘De invulling van een bijeenkomst is elke keer anders.
We proberen aan elke bijeenkomst een thema te koppelen,
waar we met elkaar over in gesprek gaan. Dit is een richtlijn
en is niet leidend. Misschien speelt er wel heel iets anders
op het moment. Dan is het zeker mogelijk om van onderwerp
te veranderen.’

‘Waarom geen wijkgebouw
in onze buurt?’, ‘Hebben wij
nog inspraak?’, ‘Hoe groen
blijft onze wijk?’, ‘Waar
blijft ons idee voor een ondergrondse parkeergarage?’, ‘Wat voor invloed heeft
de toren op de waterdruk in
onze woningen?’
Zomaar een greep uit de
vele vragen en zorgen die
er leefden onder de aanwezige bewoners. Een aantal
bewoners wilde liever een
andere invulling van de vernieuwde plannen. Tijdens
eerder gehouden open tafelgesprekken met Giesbers
hadden sommigen dit ook
aangegeven. Zij zagen van
hun ideeën weinig terug in
de nieuwe plannen.
De informatiebijeenkomst
riep daarom veel vragen en
discussies op bij onderwerpen zoals het belang van de
woontoren, de behoefte van
omwonenden en het groene
karakter van de wijk. Met
name bij het parkeren bovengronds (op maaiveld)
waren de meningen zeer
verdeeld.
Paul van Doorn (Giesbers)
reageerde: ‘Het architectenbureau Braaksma en Roos
heeft juist veel aandachtspunten en ideeën van bewoners uit deze gesprekken

meegenomen in de nieuwe
opzet. Maar de identiteit
van het kazerneterrein is
ook een belang waarmee wij
rekening moeten houden.
Bovendien is het bestemmingsplan voor het Saksen Weimar terrein in 2010
vastgesteld inclusief een
7-laagse woontoren aan de
Compagnieplaats.’ Giesbers
verwacht dat door het vernieuwde plan minder verkeersintensiteit zal ontstaan.
Wat het parkeren betreft
stelt het bouwbedrijf dat het
bestemmingsplan een ondergrondse parkeergarage
onder de woontoren niet
toelaat. De enige manier om
aan de parkeerbehoefte te
voldoen is volgens Giesbers
bovengronds (op maaiveld)
parkeren
Oorspronkelijke plan
Op de aanvraag voor een
omgevingsvergunning voor
het oorspronkelijke plan in
2015, waarin voorzien was
in 28 huurwoningen, kwamen veel reacties en bezwaren die leidden tot een
lange juridische procedure
en uiteindelijk is geëindigd
bij de Raad van State. De
Raad van State stelde dat de
parkeerbehoefte voor deze
omgevingsvergunning verkeerd was berekend en ver-

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

klaarde de bezwaren van de
bewoners gegrond.
Dat betekende dat het project in die verschijningsvorm niet kon komen.
Vernieuwde plan
Toch gaf dit Giesbers niet
alleen inzicht in hoe omwonenden naar deze ontwikkeling keken, máár ook om
richting te geven in de herontwikkeling van de Appèlplaats binnen de kaders van
het bestemmingsplan. Door
de juridische uitspraak en
in overleg met de gemeente,
is besloten de 28 huurwoningen te wijzigen in 11
koopappartementen. Gerda
Dreise (gemeente Arnhem):
‘De richtlijnen binnen de
gemeente schrijven voor
dat elk woningbouwproject
tenminste voor 30% uit sociale huurwoningen moet
bestaan. Met 28 huurwoningen zou dat overschreden
worden.’
Planning
‘Wat er nu ligt is een globaal
schetsmatig ontwerp zonder dat er extra invulling is
gegeven aan architectuur.
Wij zullen samen met architectenbureau Braaksma
en Roos de komende twee
maanden aan een definitief
ontwerp werken. In de zo-

mer volgt een aanvraag voor
een omgevingsvergunning.
Na de gemeentelijke toets,
wordt de omgevingsvergunning in het najaar gepubliceerd. Bewoners krijgen
dan zes weken de tijd om bezwaar te maken op het plan.
Ik verwacht dat eind van dit
jaar de bouw kan starten en
een jaar later de oplevering
van de Appèlplaats,’ aldus
Paul van Doorn.
Giesbers benadrukte dat dit
een informatieavond was en
geen inspraakavond. Wel
nodigde hij bewoners uit
voor een vervolg open tafelgesprek om mee te praten
over het zo natuurinclusief
en met biodiversiteit in laten
passen van de woontoren en
het parkeren op maaiveld in
de groene omgeving van het
kazerneterrein.
Wilt u de niewste
ontwikkelingen rondom
de Woontoren blijven
volgen?
Of nog eens teruglezen
hoe het allemaal
ontstaan is?
Bezoek dan ook de
website
www.opsaksenweimar.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

Voor wie is de Regenboogsalon?
Niels: ‘Voor iedereen die het leuk vindt om met elkaar in
gesprek te gaan. Van jong tot oud, mensen wel of niet uit
de LHBTI-gemeenschap, iedereen is welkom. Dat maakt het
juist interessant om met elkaar in gesprek te gaan! Het belangrijkste is dat mensen in de bijeenkomsten respect voor
elkaar hebben en van elkaar willen leren.’
Wanneer en waar is de Regenboogsalon?
Willem: ‘We organiseren de Regenboogsalon iedere derde
vrijdag van de maand, van 14.00 – 16.00 uur. Nu met de
coronamaatregelen zijn de bijeenkomsten nog digitaal. Het
doel is om uiteindelijk weer fysiek bij elkaar te komen op een
SWOA-locatie. Als dit weer mogelijk is uiteraard.’
Hoe kunnen mensen zich aanmelden of meer informatie
krijgen?
Niels: “Opgeven kan door een mail te sturen naar Willem
(Whazeleger@swoa.nl) of mij (Nlam@swoa.nl). Uiteraard
beantwoorden we ook graag vragen die er zijn. En voor de
laatste ontwikkelingen kun je onze website www.swoa.nl in
de gaten houden, of een kijkje nemen op onze Facebookpagina @swoa.arnhem.
Hopelijk ontmoeten wij elkaar binnenkort bij de Regenboogsalon!”

Zodra het weer kan...
Er kan vanwege de coronamaatregelen nog niet veel, behalve
plannen maken voor wat er na eventuele versoepelingen
weer zou kunnen. En dat is wat stichting Kunst op de Bult
nu doet. Want, zodra het weer kan, willen zij de (tijdelijke)
ruimte bij Zeuner, de voormalige autogarage aan de Dr.
Schaepmanlaan, beschikbaar maken voor wijkbewoners.
Heb je tijdelijk een vaste plek nodig waar je kunt creëren?
Wil je spullen waar je niets meer mee doet doneren aan een
‘weggeefhoek’? Of kleding, accesoires en schoenen kopen/
en of verkopen? Kunst op de Bult gaat het mogelijk maken,
zodra het weer kan....
Wil je je alvast aanmelden of informeren naar verdere mogelijkheden? Neem dan contact op via Whatsapp met Heidi,
via telefoon nummer 0645359133.
En wie weet, sta jij dan over enige tijd in de showroom van
Zeuner...zodra het weer kan.

Nieuw groen in de straat Opruimactie maakt Geitenkamp een stukje schoner
Misschien heb je ze wel zien lopen: op 25 april hebben 10
leden van de Werkgroep Partij voor de Dieren Arnhem
de wijk Geitenkamp een stuk schoner gemaakt. Dergelijke zwerfvuilopruimacties worden wel vaker door de
werkgroep georganiseerd en dit keer was Geitenkamp
aan de beurt.
In kleine groepjes en op ruime afstand van elkaar – want corona - hebben de 10 vrijwilligers heel wat zwerfvuil geraapt
onder uitstekende omstandigheden: de mensen in de wijk
waren erg aardig, de zon scheen, en één van de leden had
heerlijke cupcakes voor iedereen meegenomen.
De Partij voor de Dieren zet zich in voor een schoon milieu
Met ondere andere deze actie willen zij bewerkstelligen dat
blikjes, stukken plastic en andere rommel niet jaren in de
natuur blijven liggen.

Vele handen maken licht werk

Zoals u ongetwijfeld is opgevallen wordt er druk gewerkt
aan de straten in de wijk Geitenkamp. Er wordt meer groen
aangelegd en de grond rondom de bomen, de zogenaamde
boomspiegel, wordt vergroot en verbeterd. In de boomspiegel wordt het plantje ‘Ooievaarsbek’ geplant. Dit is een sterk
en vrolijk bloeiend plantje waardoor het er mooier uitziet.
Op de foto een voorbeeld van de Konijnenweg waar nieuwe
bomen (Beverbomen) zijn geplant met Ooievaarsbekjes. Om
deze bomen zit tijdelijk een groene kunststof rand (gietrand
genoemd), dit is bedoeld om de boom de komende 2 à 3 jaar
snel en effectief water te kunnen geven.

Het is niet de eerste keer dat er op de Geitenkamp een zwerfvuilopruimactie wordt gehouden, en het zal ook zeker niet
de laatste keer zijn. In de laatste week van juni, vanaf
28
juni t/m 3 juli wordt er onder de noemer Vele handen maken licht werk zelfs een hele week besteed aan het opruimen
van zwerfvuil. Verschillende organisaties zoals Live+, Heel
Arnhem Schoon, Sportbedrijf Arnhem, Rijnstad en Kunst
op de Bult werken hieraan mee. Ook de Buurtconcierges en
de leerlingen van Guido! steken een helpende hand toe. De
week wordt afgesloten met een bewonersdag. En natuurlijk
kun je ook met straatgenoten je eigen straat schoonhouden.
Vind je het leuk om mee te helpen?
Sluit je dan aan bij één van de doordeweekse initiatieven of kom op zaterdag 3 juli om 11.00 naar het schoolplein van de
Vlindertuin, waar de bewonersdag van start gaat. Aanmelden kan via team.geitenkamp@gmail.com.
Wil je niet bij één van de initiatieven aansluiten, maar wel met straatgenoten je eigen straat opruimen? Geef dit dan ook even
door via hetzefde mailadres, zodat er geen straten dubbel gedaan worden.

De Wasplaats en Stevig slaan handen ineen
Het zal je maar gebeuren: je wasmachine gaat stuk. Of je bent door ziekte tijdelijk niet in staat om zelf je was te doen.
Meestal kom je daar met hulp van buren, vrienden of het Sociaal Wijkteam wel uit. Maar helaas is dat niet altijd het
geval. Gelukkig biedt Stichting Stevig een helpende hand, in samenwerking met de Wasplaats.

Sommige bomen staan er al wat langer, zoals hier op de
Sperwerstraat. Hier hebben goed bedoelde bewoners eigen
planten en meer grond toegevoegd binnen de gietrand.
Maar let op: dit is slecht voor de boom!
Als de grond rondom de boomstam nat wordt kan de boomstam gaan schimmelen of rotten. Door de grondverhoging
past er minder water binnen de gietrand waardoor de boom
op de warme dagen te weinig water krijgt. Uiteindelijk kan
de boom hier dood aan gaan. Als er geen grond of planten
binnen de gietrand gezet worden zorgen we samen voor een
straat met mooie gezonde bomen.

Een wasje draaien. Het lijkt
een heel simpel iets, maar
Jan Lareman en Ans Speklé
van de stichting Stevig hebben gemerkt dat het soms
voor mensen een levensgroot probleem kan zijn. En
ook dat er niet altijd hulp geboden kan worden door het
Sociaal Wijkteam en vrienden of buren. Jan is echter
niet voor één gat te vangen
en zocht contact met de
Klarendalse De Wasplaats.
Bij deze sociale wasserette
kunnen mensen - tegen betaling - hun was laten doen.
Stichting Stevig besloot vervolgens een aantal wasabbonementen in te kopen,
zodat er hulp geboden kan
worden aan de mensen in
de wijk Geitenkamp die het
echt nodig hebben. Denkt u
hiervoor in aanmerking te
komen, neem dan contact op
via tel. nr. 06 8302 8000.

Tel: 026 8484748

De Wasplaats is overigens
meer dan een wasserette. De
huiskamer van de wijkm zoals ze zich sinds de oprichting in 2015 profileren, biedt
meerdere mogelijkheden,

Ze hebben bijvoorbeeld een
winkeltje, waar tegen kleine prijzen leuke gebruikte
spulletjes gekocht kunnen
worden, soms zelfs gemaakt
door bewoners uit de wijk

Klarendal, Maar je kan er
ook binnenlopen voor een
kop koffie (à 0,50 euro) of de
krant lezen. Voor meer info
over dit initiatief: zie
www.dewasplaats.nl

Wij bezorgen voor u
een heerlijke barbecue
Kom kijken in onze winkel!
Natuurlijk
Smakelijker
Lekkerder
www.slagerijvanegmond.nl
E-Mail: info@slagerijvanegmond.nl

GRATIS PARKEREN OP HET MOOISTE MARKTPLEIN VAN ARNHEM

oproepjes &
mededelingen

Coördinatie bezorging

online cursus

Liever Assertiever
Iedereen vindt het wel eens lastig om nee te zeggen
of om te zeggen dat iets vervelend is. Hoe doe je dat
op een duidelijke manier zonder de ander te kwetsen?
Voor mensen die willen leren op een heldere en respectvolle manier te communiceren heeft Vitale Verbindingen in samenwerking met Pro Persona Connect deze cursus ontwikkeld.

Wijkkrant Op De Hoogte is een wijkkrant die door een
groot aantal vrijwilligers in de wijk wordt bezorgd. Iedere
6 a 7 weken lopen zij trouw hun eigen route om u Op De
Hoogte te brengen. Maar dat doen helemaal uit zichzelf, dat
wil zeggen: ze moeten wel weten dat er weer een nieuwe
wijkkrant uitkomt. Daarom krijgen zij doorgaans een week
van te voren een bericht dat er weer een nieuwe wijkkrant
is. De meesten per mail, sommigen via WhatsApp en een
enkeling via een sms-berichtje. Dat is niet veel werk, maar...
het moet wel gedaan worden.
Eerder werd dit heilzame werk verricht door opbouwwerker Paul Nuiver, maar door een vermindering van het aantal uren opbouwwerk moet hij dit afstoten. En daarom is
de wijkkrant op zoek naar twee à drie personen, die deze
dankbare taak op zich willen nemen. Je krijgt dan een lijst
waarop alle bezorgers staan en hoe zij geïnformeerd willen worden. De hoofdredacteur geeft een seintje of de krant
op de afgesproken datum verschijnt, waarna de bezorgers
gebeld kunnen worden. Een enkele keer kan het gebeuren
dat een bezorger niet kan, hetzij door ziekte, hetzij door verplichtingen elders. In dat geval zal er ook vervangende bezorging geregeld moeten worden (meestal gebeurt dit door
middel van een mail aan de overige bezorgers met de vraag
of iemand ruimte heeft een extra route op zich te nemen).
Met andere woorden, je hoeft als coördinator bezorging niet
zelf de krant te gaan bezorgen, al mag dit natuurlijk wel.
Lijkt het je leuk om op deze manier een rol te spelen in de
bezorging van de wijkkrant? Neem dan contact op met
Paul Nuiver via p.nuiver@rijnstad.nl, tel 06 5023 3894
of via redactie@geitenkampnet.nl of bel 06 2473 4823.

Ook bezorgers nodig
Eens in de 6 à 7 weken, acht keer per jaar valt de wijkkrant
bij u in de brievenbus. Dat is te danken aan een grote groep
enthousiaste vrijwilligers, die meestal met mooi weer en
soms met minder mooi weer de moeite nemen om een klein
gedeelte van de wijk Op De Hoogte te brengen. Maar helaas
verdwijnen er ook vrijwilligers. Soms tijdelijk door ziekte,
soms door vertrek uit de wijk en soms ook simpelweg omdat
leeftijd een rol is gaan spelen. Daarom is de wijkkrant op
zoek naar mensen, die graag een handje willen helpen. Of af
en toe beschikbaar willen zijn als iemand even niet kan. De
route die je loopt is in overleg en afhankelijk van beschikbaarheid. Ben jij die enthousiaste vrijwilliger, die eens per
6 à 7 weken een kleine, maar o zo belangrijke rol wil spelen
in de verspreiding van de wijkkrant door een half uurtje of
uurtje met een stapeltje wijkkranten door de wijk te gaan?
Meld je dan aan via redactie@geitenkampnet.nl
of bel 06-2473 4823.

Geitenkamp
Tuindorp,
samen voor een mooie en groene wijk!
Geitenkamp is een hele bijzondere wijk, een zogenaamd
tuindorp. 100 jaar geleden werden bijna alle woningen voorzien van tuinen met ligusterhagen. Sinds 2010 is de wijk
aangewezen als rijksbeschermd stadsgezicht. De woningen
en hagen zijn beschermd. Daarom mag je de hagen niet weghalen. Wat is immers een tuindorp zonder groen?
Op veel plekken zijn de hagen echter verdwenen. Dankzij
het project voor de herinrichting worden de straten weer
mooi. Er is veel aandacht voor de kwaliteiten van de wijk.
Dat is een goede aanleiding om hagen terug te planten waar
deze zijn verdwenen. Dat wordt gelijkmatig gedaan en op
vrijwillige basis bij de huidige huurders.

Voor wie
‘Liever Assertiever’ is speciaal voor mensen vanaf 18
jaar die willen leren meer voor hun eigen belangen op
te komen.
Geef u op voor de cursus ‘Liever Assertiever’ als u
moeite heeft met:
• opkomen voor uzelf
• het aangeven van uw grenzen
• het omgaan met conflicten
Inhoud
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
• gespreksvaardigheden
• inzicht in uw eigen manier van communiceren
• zelfwaardering en positief denken
• uw grenzen voelen en aangeven
• nee zeggen en opkomen voor uzelf
Deze cursus is geen therapie
Praktische informatie
De training bestaat uit 5 online bijeenkomsten van 1,5
uur en worden gehouden op woensdag 2, 8 23 en 30
juni en als laatste op woensdag 8 juli, van 10.00 tot
11.30 uur.
Er zijn geen kosten verbonden aan deze cursus. De
cursus is alleen voor inwoners van Arnhem. De voorbereidingstijd: is gemiddeld 1 uur per week; er worden
eenvoudige huiswerkopdrachten/oefeningen meegegeven.). Deze worden online besproken en met elkaar
gedeeld.
Meer informatie en opgeven kan bij Joke Beulecke:
joke.beulecke@vitaleverbindingen.nl
06 – 82734674
Wil je meer weten over Vitale Verbindingen?
Bezoek dan de website www.vitaleverbindingen.nl
of loop eens binnen bij de Vitale Inloop,
iedere maandag van 14.00 tot 16.00 uur in De Beijer.

Ligusterhagen reageren goed op ons klimaat en zien er als
tuinafscheiding simpelweg prachtig uit. Ze groeien vrij snel
(ongeveer 30 cm per jaar), maar ook weer niet zo snel dat er
veel onderhoud aan nodig is: met twee goeie snoeibeurten
per jaar kom je al een heel eind. Daarnaast past een ligusterhaag vrijwel bij iedere tuinontwerp. In de winter verliest
de liguster zijn groene kleur vrijwel niet (dan moet het echt
extreem koud worden), maar ook in de rest van het jaar doet
de liguster het goed bij elk mogelijk klimaattype.
Luchtvervuiling is voor de liguster eveneens geen probleem,
Ze behoren tot de meest vervuilingsbestendige haagplanten
ter wereld. Ook dat is een eigenschap die ligusters tot de
beste haagplanten voor tuinen maken
Omdat de Geitenkamp 100 jaar bestaat én de straten worden
vernieuwd doneren de woningcorporaties en de Gemeente
Arnhem ligusterhagen. Hiermee wordt de Geitenkamp weer
groener en duurzamer! Wilt u ook een ligusterhaag planten
of meer weten? Neem dan zeker contact op via
noord-oost@leefomgevingarnhem.nl

Goed Geregeld Arnhem: nieuwe Arnhemse route voor geld- en sociaal juridische vragen
In opdracht van gemeente Arnhem hebben Stichting Rijnstad, SWOA en Stichting Humanitas maandag 3 mei jl. Goed Geregeld Arnhem gelanceerd, een online loket voor inwoners en professionals voor vragen over geld en sociaal juridische zaken.
De website ggarnhem.nl
biedt inwoners gratis en
vrijblijvend advies en geeft
antwoord op veelgestelde
vragen. Goed Geregeld Arnhem werkt vanuit het éénloket-principe: dat betekent
één keer je vraag stellen aan
een professional met brede
algemene kennis en een helder antwoord in gewone taal
of directe doorverwijzing
met warme overdracht.
Met Goed Geregeld Arnhem
doelen de organisaties op
het laagdrempeliger maken

van hulp vragen en vinden.
‘Niet eerst hoeven zoeken bij
welke deur je moet aankloppen of je weg moeten vinden
in ingewikkelde vraagstukken, maar één voordeur met
vriendelijk onthaal’ aldus
Elske van der Borgh, financieel consulent bij Rijnstad.
‘Van het kastje naar de
muur’ wordt verleden tijd.
Of een inwoner slechts
een simpele vraag heeft of
kampt met een complex probleem, bij Goed Geregeld
Arnhem ben je aan het juiste
adres.

‘Ik word ontslagen terwijl
ik ziek ben, mag dat?’
Goed Geregeld Arnhem
geeft antwoord op uiteenlopende vragen op verschillende leefgebieden zoals
werken of zorg. Als het antwoord op de website niet te
vinden is kan je vraag gesteld worden via telefoon of
contactformulier. Aanvullend komt er een bemande
chat. Achter de schermen
zitten Financieel Consulenten en Sociaal Raadslieden
die adviseren, ondersteunen
en zo nodig doorverwijzen.

Door een bondige uitvraag
op verschillende levensgebieden kan problematiek
vroegtijdig
gesignaleerd
worden.

tiatiefnemers nauw samen
met Arnhemse zorg- en
welzijnsorganisaties, professionals, inwoners en de
gemeente.

Goed Geregeld groeit
Het doel is Goed Geregeld
Arnhem te laten uitgroeien
tot een platform waar inwoners en professionals alle relevante informatie, links en
doorverwijzingen kunnen
vinden over onderwerpen
rondom geld- en regelzaken.
Om deze doorontwikkeling
te realiseren werkt de ini-

Specialisme

De Financieel Consulenten
zijn onder andere gespecialiseerd in het uitvoeren van
voorzieningenchecks, budgetchecks en het aanvragen
van rentestop, toeslagen,
voorzieningen, betalingsregelingen. Sociaal Raadslieden richten zich onder andere op (rechts-) gebieden,

sociale zekerheid, belastingen, arbeid, huisvesting en
onderwijs.

Zelfregie

In de aanpak is Goed Geregeld erop gericht om zelfregie te bevorderen en behouden, de drempel om hulp
te vragen zo laag mogelijk
te maken en antwoorden te
bieden in begrijpelijke taal.
Ook is Goed Geregeld een
plek voor professionals die
advies nodig hebben of vragen hebben over doorverwijzing.

STEUN DE ONDERNEMERS EN DOE UW BOODSCHAPPEN LOKAAL!

Hoe gaat het verder met het Hoogte80 festival in (en na) coronatijd?
Vanwege de coronapandemie is ook dit jaar het Hoogte80-festival niet doorgegaan. Maar dat wil niet zeggen dat de organisatie stil zit! In plaats van het jaarlijkse festival op
Hoogte80 komt er nu een programma dat het het hele jaar door op verschillende locaties in de stad. En natuurlijk wordt park Hoogte80 daarbij niet vergeten.
Twee maanden geleden
kreeg Arnhem al een voorproefje van dit jaarprogramma toen Hoogte80 Festival
samen met Posttheater en
Musis & Stadstheater Arnhem inhaakte op Wit Konijn
Rood Konijn, een voorstelling die tegelijkertijd in tientallen theaters in het land
gespeeld werd. Later dit jaar
staan er nog meer activiteiten op het programma:
Zo komt er een ontdekkingsroute van en naar
Hoogte80, een nieuwe editie van Theater Terras,
een voorstelling van Nhung
Dam op een nog geheime
locatie, een voorstelling van
Theater Gajes in thuisbasis
Geitenkamp, en de productie van Eindland, een voorstelling i.s.m. theatergoep
ECHO, op de Stadsblokken
in Arnhem.
Kunstroute
Op dit moment is het festival druk bezig met de ontwikkeling van een kunstroute die vanaf juni dit jaar
vanaf een centraal punt in
Arnhem naar Hoogte80 zal
gaan lopen. De organisatie
beloofd dat dit niet zomaar

een alledaagse wandelroute gaat worden, maar
een kunstroute waarmee
je écht iets kan beleven.
Voor die beleving hebben
ze de hulp in geroepen van
Arnhemse makers: Wout
Kemkens, Yuliya Globa,
Hanneke de Jong, Jonas de
Witte, Frederique van Domburg en Eric Langendoen.
Theater Terras
Wegens succes zal in juli
wederom een Theater Terras
georganiseerd worden. Dit
jaar echter niet op Hoogte80,
maar op het buitenpodium
van het Posttheater.
3 miljoen voetstappen
Voor juli staat ook de voorstelling 3 miljoen voetstappen naar Sicilië van Nhung
Dam (regie: Koos Terpstra)
op het programma op een
nog geheime locatie in Arnhem. 3 miljoen voetstappen
naar Sicilië is een theatersolo, over een zoektocht van
iemand die, net als Nhung
Dam, maanden lang heeft
gewandeld, in een tijd waarin we alles moesten loslaten
wat we dachten te weten of
te kennen.

Theater Gajes
In juli zal het festival ook
weer terugkeren naar haar
thuisbasis op de Geitenkamp
waar een speciale voorstelling van theater Gajes plaats
gaat vinden. Theater Gajes
staat bekend als locatiethea-

ter van hoog niveau.
Zij verbindt spektakel met
een goed verhaal, rauwe
beelden met poëzie, muzikaliteit met lewaai en neemt
je mee in haar creatieve wereld. De exacte datum wordt
nog bekend gemaakt.

Sudoku

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 ingezonden
Fotografie: Mark Ormel, Rinus Baak 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
7 juli 2021
inzendingen
uiterlijk
25 juni 2021
Ingezonden brieven en artikelen zijn welkom en vallen onder verantwoordelijkheid van de schrijver. De redactie behoudt zich het recht voor stukken te redigeren, in te korten of te weigeren zonder opgaaf van redenen.
Door toezending aan het redactieadres verklaart u zich akkoord met
plaatsing van tekst en foto’s. In geval van twijfel kan een aanvullende
verklaring worden gevraagd.

Op De Hoogte wordt mogelijk gemaakt dankzij financiële
ondersteuning van het Bewonersoverleg Geitenkamp, (Nieuw)-Monnikenhuizen, Arnhemse Allee &
Saksen Weimar
Financiëel beheer: Stichting Playground De Rommelkist
Druk: DKZET Offsetrotatie Hapert; oplage: 4.300

Eindland
In september.slaat Hoogte80
Festival de handen ineen
met theatergroep ECHO
om op op de stadsblokken
de voorstelling Eindland te
vertonen. Deze voorstelling
speelt zich af in een periode

na een apocalyps. Twee wezens maken het afvoerputje
van de wereld schoon en
stuiten op de resten van een
beschaving die zij nooit gekend hebben. Ook van deze
voorstelling wordt de datum
later bekend gemaakt.

Het concept is inmiddels wel bekend:
in iedere horizontale en vertikale rij moeten de getallen
1 t/m 9 ingevuld worden, maar ze mogen slechts één keer
voorkomen. Dit geldt ook voor elk van de 9 blokken waaruit
de Sudoku bestaat. Veel succes!

Meivakantie vol met leuke en leerzame activiteiten
In de meivakantie hebben vele kinderen en jongeren meegedaan aan leuke, uitdagend en toffe vakantie activiteiten. Deze
activiteiten worden georganiseerd door beroepskrachten en vrijwilligers van Playground de Rommelkist, Sportbedrijf
Arnhem en Stichting Rijnstad. Hieronder een overzicht van de activiteiten.

Skeelermiddag

Op maandag 26 april is er een te gekke skeelermiddag georganiseerd bij Playground de Rommelkist. Een groep van 20
kinderen mochten zich uitleven op het sportveld met de skeelers aan de voeten. Er waren verschillende mogelijkheden, zo
kon je vrij skeeleren, rondjes skeeleren, slalommen langs pionnen en er was zelfs een skate ramp waar je overheen kon skeeleren. Het mooie aan de begeleiding van deze activiteit was dat er ook jongeren bij waren die meehielpen met het begeleiden
van deze activiteit. Al met al een positieve, leuke skeelermiddag.
Bezoekje aan de Buurtmoestuin
Op donderdag 29 april zijn de kinderen op bezoek geweest
bij de buurtmoestuin.
Daar werden ze onthaald door een aantal enthousiaste vrijwilligers die de kinderen een rondleiding hebben gegeven in
de tuin. De kinderen kregen te horen wat voor een groenten
er allemaal bij de moestuin worden verbouwd. Ook lieten
de vrijwilligers precies zien hoe ze van piepkleine zaadjes
grote groentes maakten.
Na al deze interessante informatie mochten de kinderen zelf
aan de slag. Iedereen kreeg een potje waar ze een zaadje
mochten planten. Na afloop mochten de kinderen het potje
mee naar huis nemen waar ze hem zelf water moesten geven. Het schijnt dat de plantjes al aardig aan het groeien zijn.

Het Wijk ABC
Vanwege de coronamaatregelen worden er geen spreekuren 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) Monnikenhuizen, 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

5x5 voetbal

Op donderdag 6 mei is er met een groep van 12 kinderen
gevoetbald op de 5x5 veldjes van Sportcentrum Valkenhuizen. Daar deden de kinderen mee aan een leuke training, waarbij verschillende soorten voetbalvormen werden
gedaan. Dribbelen, passen, schieten, kappen, draaien, de
kinderen konden hun talenten laten zien. Daarna een potje
panna voetbal (probeer de bal tussen de benen van je tegenstander door te spelen), altijd leuk. Als afsluiter een grote
partijvorm. Als beloning kregen de kinderen allemaal een
mooie voetbal medaille. Al met al een leuke, sportieve, voetbalmiddag.

Run for Fun voor kinderen is weer gestart!

Gemeente Arnhem :
• Wijkteam Leefomgeving Arnhem NoordOost John Wijnbergen, Marlies Hallingse, Paulien Toonen, Arno van Geel; Birgitt Kromkamp
noord-oost@leefomgevingarnhem.nl
Goed Geregeld Arnhem:
voor vragen op financieel of juridisch gebied
www.ggarnhem.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 8302 8000 // 06 5389 7497
info@stevigarnhem.nl
SUEZ (voor vragen over grof-, tuin- en snoeiafval) :
026-4460490

Sinds donderdag 20 mei is een nieuwe reeks Run For Fun voor kinderen begonnen. In 12 bijeenkomsten wordt er op
donderdagmiddag met kinderen getraind. Tijdens de trainingen maken kinderen op een leuke en speelse manier kennis
met hardlopen. Door leuke en uitdagende oefeningen worden kinderen getraind om technisch beter te lopen en te bewegen.
Gezamenlijk wordt er gewerkt aan het verbeteren van techniek, kracht, uithoudingsvermogen en lenigheid. Hierbij is doorzettingsvermogen en discipline erg belangrijk.
Hindernisparcours, sprinten en estafette zijn onderdelen van het programma. Daarnaast wordt er ook voor de Hoogte 80
loop getraind , later dit jaar in september (?)loop. Trainingen vinden plaats in de wijk, maar ook bij verenigingen, in parkjes
en op Hoogte 80. Deelname is gratis. De start is elke donderdag om 15:50 uur op Playground de Rommelkist. Om 17:00 uur
eindigt de training.. De activiteit is voor kinderen van 7 t/m 12 jaar. Voor iedere km die de kinderen lopen wordt er €0,10
gedoneerd in een grote pot, waarmee in september gaan als afsluiting gezamenlijk een leuk, sportief uitje gehouden wordt.
Je kunt nog steeds instromen bij de trainingen. Lijkt het je leuk om mee te doen? Vul dan het inschrijfformulier in en lever
deze in bij Playground de Rommelkist. Daar is het formulier ook te verkrijgen.
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met
Michiel de Boer, tel. 06-53524949 of met
Bram Moorman, tel. 06-15560425
Run for Fun is een initiatief van Sportbedrijf Arnhem, Loopland Gelderland, Rijnstad en Vreedzame Wijk.

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)
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

Floor w eet raad Mark houdt wijkbewoners graag op de hoogte
Walter (38) vraagt: De relatie met mijn vrouw is in
een volledige sleur terecht gekomen en er is nauwelijks
ruimte voor intimiteit . Hoe kunnen we hier uit komen?

geschreven door en foto van: Zefanja Hoogers

‘Allereerst, dank je wel voor je
openhartige vraag. Het heeft lef
nodig om deze vraag te kunnen
stellen, wat ik altijd bewonder,
en ik zal proberen een zo goed
mogelijk antwoord te geven.’
Sinds corona is weinig meer
hetzelfde en komen door de vele beperkingen relaties vaak
erg onder druk te staan. Als je daarnaast ook nog vrijwel
de hele dag kinderen en je partner om je heen hebt, dan is
het moeilijk om ’s avonds ook nog je partner te liefkozen.
De kans is groot dat ook die in dezelfde frustratie-cultuur
terecht is gekomen en dan heb je de perfecte ingrediënten
voor vurige discussies, harde aanvallen of juist kille terugtrekkingen en een absoluut vriespunt in jullie intimiteit.
Als je relatie in een sleur zit dan heeft dat een oorzaak die
in iedere situatie komt door jouw toedoen én door toedoen
van je partner. Die oorzaak moet eerst onderzocht worden.
Mijn eerste vraag is dan ook “Is er nog genoeg liefde voor
elkaar?” En zeg dan niet gelijk ‘Ja’ maar voel even, van mij
part doe je er een week over om antwoord te geven.
Goed, stel dat je na die week overpeinzingen en voelen
denkt ‘Ja’ en je partner denkt er ook zo over dan heb je al
de eerste stap gemaakt om uit die sleur te komen.
En dan? Denk in mogelijkheden ipv beperkingen. Zorg dat
je makkelijk en lekker eten in huis hebt of bestel iets. Een
lasagne kun je bijvoorbeeld van te voren maken. Maar
waar het om gaat is dat je je allebei aankleedt alsof je een
eerste date met elkaar hebt. Je trekt je mooiste kleren aan
waarin je je aantrekkelijk en sensueel in voelt. Of juist
aantrekkelijk en krachtig. Als het maar kleding is waarbij
je het gevoel hebt dat je het veld in durft en kan shinen om
zo je ‘prooi binnen te halen’.
Vervolgens verlaat je het huis om elkaar te treffen op een
locatie dicht in de buurt. Dat kan op de hoek van jullie
straat zijn maar ook op Hoogte 80. Stel je zelf aan elkaar
voor en neem de ander eens in je op alsof je die persoon
voor het allereerst ziet. Dan maken jullie een klein wandelingetje samen waarin je jezelf beter voorstelt aan de ander. Dat doe je door elkaar te vertellen wie je bent maar
ook wat jou bezig houdt. Hou het buiten luchtig, maar als
je binnenkomt kan je tijdens het klaar maken van het eten
een beetje dieper op de beslommeringen in gaan. Een gouden regel is dat je nooit slecht over de ander praat, dat doe
je immers niet bij een eerste date, maar vertel over hoe jij
het anders ziet of wilt hebben.
Tijdens het eten mag het spel van verleiding gaan plaats
vinden als daar ruimte voor ontstaat. Maar raak niet de
daadwerkelijke reden uit het oog namelijk, verbinding tot
elkaar. Seks is niet het einddoel, dat doe je meestal ook
niet op een eerste date. Herhaal dit minimaal 1x per twee
weken en kijk eens of de sleur langzaam oplost of welke
situaties ter tafel komen. Kijk altijd vanuit respect naar de
ander en vermijd verwijten, wees geïnteresseerd vanuit de
liefde in je hart.
Wees een vrouw, wees een heer en geniet van elkaar.
Floor Vermeer is levens- en relatiecoach. In deze rubriek
behandelt hij telkens een vraag vanuit de wijk.
Heeft u ook een vraag voor Floor? Stuur een mail naar
redactie@geitenkampnet.nl.
Uiteraard zullen wij u vraag vertrouwelijk behandelen.

Al meer dan acht jaar eindredacteur van de wijkkrant van de Geitenkamp, is Mark Ormel nu ook bezig de wijkcommunicatie via internet onder zijn hoede te nemen. Hij bouwt er zelf een nieuwe website voor.
Schrijven
Mark is een talige man.
Twaalf jaar geleden bezocht hij een concert van
zijn grote idool Neil Young.
Omdat het concert uitliep en
hij daardoor de laatste trein
naar huis mistte, besloot hij
de nachtelijke tijd te doden
door een aanvankelijk voor
hem alleen bedoeld verslag
van het concert te schrijven
Vrienden haalden hem over
dat verslag naar de fanclub
van Neil Young te sturen,
die het vervolgens op haar
website plaatste. Door de
reacties die daarop volgden, ontdekte Mark dat zijn
teksten goed kunnen vallen. Enkele jaren later, nu
tien jaar geleden, kwam er
een moment waarop hij van
vrijwilligerswerk wilde veranderen en een nieuwe uitdaging zocht. Hij melde zich
als schrijver voor de wijkkrant van de Geitenkamp
waar hij al langer woont en
binnen enkele jaren werd hij
zelfs eindredacteur van ‘Op
de Hoogte’. Ondertussen is
hij verantwoordelijk voor
het hele pakketje, zoals ook
de vormgeving en distributie (dit laatste tijdelijk, red).
Hij stelt de wijkkrant acht
keer per jaar met veel zorgvuldigheid samen en weet
alle ins- en outs van het leven op ‘de Bult’.

Bij leren
Ondertussen bestaat er ook
een wijkwebsite en de buurtbewoner die zich daar enkele jaren over had ontfermd,
trok zich terug. Dus kwam er
een vacature vrij waar Mark
wel oren naar had: hij had al
eerder voor een andere organisatie het websitebeheer
gedaan en was er klaar voor
deze uitdaging aan te gaan
in de wijk waar hij woonde.
De bestaande website bleek
echter niet helemaal meer
aan de eisen van de huidge
tijd te voldoen. En aangezien
Mark wel meer wilde dan alleen met inloggegevens de
website bijhouden, besloot
hij iets nieuws te maken wat
ook gemakkelijk te bekijken
is vanaf smartphone of tablet. Mark leert altijd graag
bij Maar hoe doe je dat?

minder uren zou krijgen,
maar dat er een ‘Praktische
Zaken’ bestaat, een onderneming uit Malburgen, waar
je als vrijwilliger een beroep
op kunt doen voor ondersteuning.

Bewonersoverleg, opbouwwerk en ondersteuning
Wijkcommunicatie wordt
in de meerdere wijken van
Arnhem bekostigd vanuit
wijkbudgetten, de budgetten
waar bewoners verenigd in
een bewonersoverleg (wijkplatform) over beslissen.
Die worden weer begeleid
door een opbouwwerker (tegenwoordig bewonersondersteuner). Binnen die circuits
is ook Mark actief en hij
ving er op dat opbouwwerk

Visitekaartje
Binnen twee maanden staat
er in concept een nieuwe
website. Stapje voor stapje
dacht Annet met eerst wekelijks een video meeting mee
met tips, advies en mogelijkheden. Mark speurde andere
Arnhemse wijkwebsites af
om inspiratie bij collegae op
te doen, maar kwam ook zelf
met nieuwe ideeën. Zo voegde hij bijvoorbeeld een voorleesfunctie toe en wijzigde
hij op sommige pagina’s de

Dus om zijn vraag – hoe
maak je een (wijk)website?
– beantwoord te krijgen,
klopte Mark bij Praktische
Zaken in Arnhem aan en
ontmoette adviseur in communicatie Annet Elzinga.
‘Kan makkelijk’ zei ze, en
stuurde hem de handleiding
‘Zo maak je zelf een website
toe’ ‘Oh jee, moet ik dat allemaal leren?!?’ dacht hij
nog in het begin. Maar Mark
had gewoon besloten om
binnen deze coronapandemie zijn tijd nuttig te besteden en ging aan de gang.

layout, zodat de website nu
meer visueler is. De regelmatige ontmoetingen met
Annet werden steeds minder nodig. Momenteel staat
metaforisch het huis: ‘Het
fundament is er, het is ook
gedeeltelijk ingericht, maar
er moet misschien nog een
schuurtje bij’ aldus Mark.
Mark ziet graag de website
als visitekaartje voor en van
de wijk en houdt graag nét
als met de wijkkrant, bewoners op de hoogte van wat er
speelt. Momenteel moet het
bewonersoverleg nog een
fiat geven om het eens te zijn
met de opzet, het huis moet
verder gedecoreerd worden
en het schuurtje afgebouwd
worden. Daarna gaat de officiële digitale verhuizing
plaats vinden naar het domein van de wijk. De planning is dat de nieuwe website eind juni in de lucht is.
‘Ik hoop dat het lukt. De
winst is hoe dan ook al dat
ik kan zeggen dat ik geleerd
heb hoe ik een website moet
maken!’
De tekst van dit artikel is
afkomstig van
www.onderaf.nl
Op deze website worden
vrijwilligers(initiatieven)
uit Arnhem belicht

alléén geopend als
afhaalpunt voor
bibliotheekboeken en puzzels
di, vr, za van 10.00 tot 14.00 uur

