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BRANDTBRANDT
Daktechniek & Onderhoud

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

www.bdto.nl

•    Gratis dakinspectie

•    Dakrenovatie

•    Dak reparatie

•    Lood en zink werk

•     Schoorsteenvegen € 25,00 per kanaal.

•     Dakgoot reinigen € 2,00 per meter

HEB JE LICHAMELIJKE KLACHTEN?

Wacht dan niet langer met behandelen!

Onze
Fysiotherapeut 

helpt jou.
Maak direct een

afspraak

www.formupgrade.nl      026 38 23 334

Onder de Linden 21a, Arnhem

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

€ 15,00
10.30 - 17.30 u

met 1 gratis saus

4

alléén geopend als 
afhaalpunt voor 

bibliotheekboeken en puzzels

di, vr, za van 10.00 tot 14.00 uur

We zijn weer
geopend!!!

Willem Beijerstraat 13

Maak kennis met De Vlindertuin en haar gebruikers tijdens het Open Huis
De tijd dat De Vlindertuin een bassisschool in de wijk Geitenkamp was, in inmiddels alweer enige tijd verstreken. Toch is het nog niet bij iedereen bekend dat er nog steeds volop 
geleerd kan worden in het monumentale pand. Op zaterdag 18 september opent de Vlindertuin van 14.00 tot 17.00 uur haar deuren zodat wijkbewoners kennis kunnen maken 
met de verschillende gebruikers. Tevens zullen drie studenten van de universiteit Wageningen de resultaten  van het onderzoek ‘Groen in de buurt’ presenteren.

De Vlindertuin is gelegen 
aan de Sperwerstraat 97. 
Een bruisende plek met so-
ciale ondernemers, kunste-
naars en een buurtmoestuin. 

De Buurtmoestuin, Live+, 
Draadloos!, Recab, Knal-
goed Produkties en Juuls 
Atelier laten u een paar uur-
tjes meekijken met datgene 
wat zij de wijk te bieden 
hebben. 

Expositie
Juuls Atelier doet dat mid-
dels een heuse expositie van 
het kunstzinnig werk dat zij 
in het atelier gemaakt heb-
ben. Schilderijen, tekenin-
gen en leuke kleine kunst-
voorwerpen die u tevens 
kunt kopen. De onderne-
ming werkt als zorgaanbie-
der voor Activerend Werk 
en biedt bijzondere mensen 
met talent ontwikkelmoge-
lijkheden in het atelier. Bij-
zondere mensen die bijzon-
der werk maken.  

Voor de expositie werkte 
Juul samen met  Katherine 
Manzke van Draadloos!, 
ook onderneemster in De 
Vlindertuin. Zij beweegt 
zich in het veld van fashion, 
kledingontwerp en -veran-
dering, kledingreparatie en 
alles wat met textielvormge-
ving te maken heeft. 
Samen met enkele deel-
nemers hebben deze twee 

ondernemers een Kimono 
project uitgevoerd, d.w.z. ki-
mono’s ontworpen, gemaakt 
en bewerkt met originele 
prints. Deze worden tijdens 
Open Huis worden geshowd 
en tentoongesteld in de ate-
lierruimte op de eerste ver-
dieping. Natuurlijk alles on-
der het genot van een hapje 
en een drankje. 
(www.juulsatelier.nl)

Met een Buurtmoestuin aan-
wezig op de Vlindertuin, 
zijn de hapjes nooit echt 
ver uit de buurt. Zij zullen 
tijdens deze dag een kleine 
vegetarische barbecue hou-
den met groenten uit de 
moestuin. Tevens kun je de 
fraaie tuin zelf, waar onder-
tussen ook een stilteplaats is 
gerealiseerd, bezoeken. De 
buurtmoestuin is dan ook 
een plek waar veel wijkbe-
woners rust gevonden heb-
ben door met groenten bezig 
te zijn.

Wijktalentorkest
Ook Live+, een werk-leer-
community die onderdeel is 
van stichting Act en die zich 
sinds maart vorig jaar in de 
Vlindertuin bevindt, laat 
van zich horen. Letterlijk, 
want tijdens het open huis 
zullen zij met een van hun 
initiatieven ‘Het wijktalen-
tenorkest” een open repe-
titie  houden waar iedereen 
aan mee kan doen.

Ook stichting Recab, vorig 
jaar nog winnaar van de 
Dirk Zeldenrust Duurzaam-
heidsprijs, is van de partij.

Knalgoed
Knalgoed Produkties is af-
gelopen zomer verhuisd 
naar De Vlindertuin. Deze 
ambachtelijke drukkerij 
werkt nog met de oude let-
ters uit de letterbakken en 
met de houten biljetletters. 
De onderneming werkt in 
opdracht aan logo’s, dicht-
bundels, uitnodigingen, 
flyers, lettertypes, illustra-
ties en dergelijke. Met deze 
oude boekdrukkunst tech-
nieken maken ze ook hun 
eigen Knalgoed Produkten 
zoals vele soorten kaarten, 
posters, schriften, kalenders 
en dergelijke. Er zijn mo-
gelijkheden workshops en 
lessen te volgen in de boek-
drukkunst, bijvoorbeeld li-
nosnede’s maken, T-shirts 
bedrukken & quote’s op 
posters drukken.  
Daarbij zijn er mogelijkhe-
den om hier via Activerend 
Werk aan de slag te gaan, zo 
kan je er veel leren over gra-
fische vormgeving.

Groen in de buurt
Arianne Aanstoot, Yentl te 
Riele, Marthe Derkzen en 
Lieke Verlind zijn drie stu-
denten en één onderzoekster 
van de Wageningen Univer-
siteit. Zij hebben onderzoek 

gedaan naar het groen in de 
Geitenkamp. Dit hebben ze 
gedaan aan de hand van en-
quêtes, interviews, gesprek-
ken met bewoners en een 
groepsgesprek. De volgende 
onderzoeksonderwerpen 
zijn aan bod gekomen; de 
beoordeling van het groen 
in de buurt, aanpassingen 
aan klimaatsveranderin-
gen, deelname aan (groene) 

buurtactiviteiten, het ge-
bruik van groene openbare 
plekken en motivaties en 
barrières voor het gebruik 
van groene openbare plek-
ken in de wijk.
De studenten zijn erg gehol-
pen door de bewoners van 
de Geitenkamp die deelna-
men aan dit onderzoek. 
Zij willen tijden het Open 
Huis de resultaten van het 

onderzoek presenteren aan 
de wijkbewoners.

Al met al redenen genoeg 
om 18 september in je agen-
da te zetten!

Open Huis De Vlindertuin
Sperwerstraat 97
zaterdag 18 september
14.00 tot 17.00 uur
gratis entree



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

De Beijer :
Willem Beijerstraat 13,
tel: 06-26480022  hetkoffiekaffee@gmail.com

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

Buurtconciërge : zie ‘De Wijkconciërge’

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 

Gemeente Arnhem :
• Wijkteam Leefomgeving Arnhem Noord-Oost 

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

Goed Geregeld Arnhem :
voor vragen op financiëel 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; 

PreZero (voor vragen over grof-, tuin- en snoeiafval) : 
0900-8444
 
STEVIG : 06 8302 8000 // 06 5389 7497
 info@stevigarnhem.nl

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)

De Wijkconciërge :
tel: 026-377 2231

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

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, Jan Lareman (adviseur)
Eindredactie en vormgeving: Mark Ormel

Tekstbijdragen: 
Mark Ormel, Bram Moorman, Elaine Smissaert, Floor 
Vermeer, Annet Tomasini en ingezonden

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 

27 oktober 2021
inzendingen

uiterlijk 
15 oktober 2021
(data onder voorbehoud)

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

Hoe groen gaat de Geitenkamp worden?
Arnhem doet, net als onder andere Gouda, Maastricht, Leiden en Utrecht, op zaterdag 9 oktober mee aan het          
Nationale Boomspiegelfeest. Het doel van deze dag: samen van Arnhem een groenere, mooiere stad maken! 

Doe mee!
In Arnhem zijn genoeg boomspiegels te vinden om op te 
fleuren. Een groene boomspiegel ziet er mooi uit en trekt 
insecten als bijen en vlinders aan. Het onderhouden van de 
boomtuintjes is bovendien gezellig en goed voor contacten 

in de buurt. Groen Arnhem en Arnhem Klimaatbestendig 
brengen het Boomspiegelfeest onder de aandacht van bewo-
ners en wijkinitiatieven, om van deze dag een gezamenlijk 
succes te maken. Wil je meedoen met jouw wijk? 
Organiseer dan met buurtgenoten op zaterdag 9 oktober een 
gezamenlijke plantdag! 

Subsidie
Als je samen met je buren een activiteit wilt gaan organise-
ren op 9 oktober en daarvoor financiële ondersteuning nodig 
hebt, kun je hiervoor een aanvraag indienen bij de subsidie-
regeling Burgerkracht. 

Een boomspiegel adopteren
Een boomspiegel kun je niet zomaar aanplanten. Op de web-
site arnhem.nl/groenebuurt vind je hoe je een boomspiegel 
kunt adopteren. Is de gemeente akkoord met de adoptie? Op 
arnhemklimaatbestendig.nl vind je meer informatie over 
geschikte planten en plantcombinaties voor in de boomspie-
gel. 

Tegels wippen
Is er naast de boomspiegel verharding die geen nut heeft? 
Bijvoorbeeld een brede stoep of verharding zonder functie? 
Dan kun je bij de adoptieaanvraag vragen of de gemeente de 
boomspiegel wil vergroten. Dit komt de gezondheid van de 

boom ten goede, het zorgt ervoor dat overtollig regenwater 
beter wegloopt én er is meer ruimte voor groen. En boven-
dien help je Arnhem zo om het NK Tegelwippen 2021 te 
winnen!

Tegels gewipt? Upload dan vóór 1 oktober een voor- en na 
foto van de gewipte tegels via nktegelwippen.nl/meedoen 

Gratis planten
Tegen inlevering van tegels zijn tot 1 oktober gratis planten 
te verkrijgen bij de boerderijwinkels van Stadsboerderij de 
Korenmaat en Stadsboerderij Presikhaaf. Lees hier de voor-
waarden. 

Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met 
Sanne Blok, coördinator Groen Arnhem, via 
info@groenarnhem.nl 

Het Boomspiegelfeest is een initiatief van Guerrilla Garde-
ners in samenwerking met Operatie Steenbreek.



• Jurgen Meijer

Meelezers gezocht

De teksten van de gemeente Arnhem zijn niet altijd even 
duidelijk. Dat is jammer, want de gemeente wil graag dat 
alle Arnhemmers begrijpen wat ze schrijft. Daarom wil de 
graag horen wat u van hun teksten vindt. Zij zoeken Arn-
hemmers die hun teksten willen lezen en beoordelen. Wat is 
goed en wat kan volgens u beter? 

Wat wordt van u gevraagd? 
• U doet mee voor één jaar. 
• éénmaal per 2 maanden krijgt u een tekst van maxi-

maal 1 bladzijde toegestuurd. Dat kan een brief zijn, een 
mailbericht, of een tekst voor de website of voor social 
media. 

• U leest de tekst en bekijkt of u die begrijpt. Maar ook of 
het boeiend is wat er staat en of het aansluit bij uw situ-
atie en/of die van andere Arnhemmers. 

• U geeft door wat er beter kan. 
• De tips worden verwerkt en u krijgt de nieuwe tekst toe-

gestuurd. Zo kunt u zien wat het resultaat is.

Vindt u het leuk om regelmatig een tekst van de gemeente na 
te lezen en tips te geven hoe het beter kan? Bijvoorbeeld een 
brief of een flyer? Geef u dan op voor het lezerspanel voor de 
gemeente Arnhem via lezerspanel@arnhem.nl.
Kennis van taal is niet nodig. Iedereen kan meedoen want de 
gemeente wil juist van u leren. 

Inschrijving Dirk Zeldenrust Duurzaamheidsprijs 2021 geopend
De duurzaamheidscrisis verdiept zich alleen maar. Naast een almaar dreigender klimaatcrisis ligt de bio-
diversiteit onder vuur en is een circulaire economie nog heel ver verwijderd. Het is dus dringender dan ooit 
om in actie te komen. Heb je een project of initiatief dat bijdraagt aan de noodzakelijke verbetering, meld 
je dan aan voor de Dirk Zeldenrust Duurzaamheidsprijs 2021 .

Inschrijving 2021 geopend 
De Dirk Zeldenrust Duurzaamheidsprijs is een prijs voor duurzame innovaties en initiatieven in Arnhem. De Club van 
Dirk reikt deze prijs jaarlijks uit aan een persoon, bedrijf of organisatie die – net als Dirk – vindt dat een betere wereld niet 
kan wachten. Doel van de prijs is duurzame activiteiten en projecten in Arnhem stimuleren. Voorgaande jaren ging de prijs 
naar Kweekland (2020) voor aanleg van een voedselbos, Stichting RecaP (2019) die van oud hout nieuwe gebruiksartikelen 
maakt en kledingatelier DierbaarGoed (2018) dat kleding maakt van restmaterialen. We nodigen nu kandidaten uit zich aan 
te melden voor de prijs van 2021.

Arnhemse wereldverbeteraars gezocht 
Onderzoekers of studenten die werken aan duurzame projecten, kunnen in aanmerking komen. Maar ook natuurbescher-
mers, groene ondernemers of mensen die initiatieven nemen om hun buurt te verduurzamen. Duurzaamheid wordt breed 
opgevat: energie en klimaat, circulaire economie en biodiversiteit. 

Prijs
Zowel grote als kleine duurzame initiatieven in Arnhem komen in aanmerking voor de prijs: een bedrag van € 5000, -. De 
winnaar moet de prijs gebruiken om het winnende initiatief te versterken en/of uit te bouwen. Dit jaar bestaat de jury uit 
Frank Croes (programmamanager Circulaire Economie HAN en adviseur duurzame transitie), Petra Souwerbren (directeur 
Natuur en Milieu Gelderland) en Grieta Spannenburg (milieukundige en meteoroloog). De prijs wordt ter beschikking ge-
steld uit het Fonds van Dirk dat gevuld wordt door personen, organisaties en bedrijven die het gedachtegoed van Dirk en/of 
duurzame projecten en initiatieven een warm hart toedragen.

Aanmelden: uiterlijk 31 oktober 2021
E-mail: dirkzeldenrustprijs@degroenevos.nl
Uitreiking prijs: vrijdag 26 november 2021

Spelregels en aanmeldingsformulier vind je op:
www.degroenevos.nl/duurzaamheidsprijs

• Martien Louwers beaamt het belang van de kinderwerker en geeft aandacht aan “het omarmen van inclusie”

Het belang van de kinderwerker
Eén kinderwerker als rolmodel en vertrouwd persoon voor een kind het verschil kan maken, concludeert 
het Nederlands Jeugdinstituut met het landelijke onderzoek naar de rol en het belang van kinderwerk anno 
2021. In het onderzoeksrapport zet het instituut de manieren hoe beleidsmaker én kinderwerkers aan de 
slag kunnen gaan met een wijkaanpak waarbij laagdrempeligheid het uitgangspunt vormt.

Wethouder Martien Louwers nam afgelopen zomer het 
onderzoeksrapport aan van Saskia Nout, jeugdwerker bij 
Stichting Rijnstad. Nout werkte mee aan het onderzoek en 
deelt in het rapport haar verhaal over het belang van samen-
werkingsverbanden in de stad. Samen met Joke Wisseborn-
Remigius, bestuurder van Rijnstad, ging Nout het gesprek 
aan met Louwers. 

Nout: ‘Kinderen die niet of misschien nooit op vakantie 
gaan, niet thuis overhoord worden voor een proefwerk, 
ouders hebben die overbelast zijn, niet onbezorgd en vrij 
kunnen spelen, voor die kinderen maakt jeugdwerk een le-
vensverschil. Jeugdwerkers zijn dé pedagogische schakel, 
want wij hebben het laagdrempelige contact met kinderen 
en ouders enerzijds en anderzijds de samenwerkingen met 
school, wijkteams en andere partijen.’ 

Dat wordt beaamt en aangevuld door Louwers, die stelt dat 
het zorgen voor diversiteit van het aanbod voor kinderen 
bijdraagt aan het laaghouden van de drempel. En, ‘inclusie 
is onmisbaar, zodat juist de kinderen die minder makkelijk 
deelnemen mee kunnen doen.’ ‘Absoluut,’ vindt Nout, ‘Voor 
elk kind staat de deur open. De boodschap van de bevlogen 
jeugdwerker is altijd ‘Je bent welkom’.’

Het onderzoeksrapport van Nederlandse Jeugdinstituut is te 
lezen op www.nji.nl/publicaties/kinderwerk-anno-2021

• wethouder Martien Louwers

Opstandingskerk heropent als Nieuwe Kerk
Op zaterdag 2 oktober om 16:00 uur zal de Nieuwe Kerk, voorheen de Opstandingskerk, aan de Rosendaalsweg 505 
eindelijk worden heropend. Een jaar geleden is de Protestantse Wijkgemeente Arnhem-Noord hier ingetrokken, 
maar in coronatijd was het tot nog toe niet mogelijk een officiële opening te laten plaatsvinden. Ook waren enkele 
onderdelen van de verbouwing nog niet afgerond.

Tijdens de verbouwing is er een nieuwe 
ingang gemaakt waardoor je niet meer de 
heuvel hoeft te beklimmen om binnen te 
komen. Verder is het gebouw veel lichter 
geworden doordat er veel meer glas is aan-
gebracht rond de nieuwe ingang. Achter 
de nieuwe ingang is een brede trap en een 
lift aangebracht om naar boven te gaan 
waar de kerkzaal zich bevindt. Verder is 
de grootte van de kerkzaal aangepast aan 
de omvang van de huidige kerkgemeente, 
door het aanbrengen van een gordijn.

Naast een kerkelijk centrum voor de Pro-
testantse Wijkgemeente Arnhem-Noord is 
er in het gebouw ook zaalruimte te huur 
voor bijeenkomsten, vergaderingen en 
concerten. Na afloop van de openingshan-
deling is het gehele gebouw open voor be-
zichtiging.

Hoe mooi zou het zijn als iedereen de 
kans krijg om muziek te leren maken 
een instrument bespelen? 

Vanuit die gedachte heb Jan Lareman van 
Stichting Stevig en Pascal van Zeist van 
Ritmiek Dans en Muziek de handen ineen-
geslagen. Het resultaat: gratis muziekles-
sen voor iedereen die op de Geitenkamp 
woont en daar gebruik van wil maken. Een 
plan met alleen maar winnaars. 

De lessen zijn bedoeld voor kinderen van 
de peuterleeftijd en lessen voor kinderen 
van 7 t/m 15 jaar. Voor kinderen die nog 
niet weten wat ze willen leren, zijn er les-
sen in instrument-ontdekking. In deze 
lessen maak je kennis met de diverse 
soorten aanwezige muziekinstrumenten.  
De lessen worden gegeven in de Ontmoe-
tingsruimte van MFC De Wetering.

In september 2021 start een nieuwe reeks 
lessen,. Er zijn nog plaatsen vrij, dus schrijf 
je snel in via :
Stichting Stevig Arnhem, 06 8302 8000



GRATIS PARKEREN OP HET MOOISTE MARKTPLEIN VAN ARNHEM

Natuurlijk
Lekkerder

Smakelijker
www.slagerijvanegmond.nl

E-Mail: info@slagerijvanegmond.nl

De R zit weer in de maand

Hij is er weer:
Onze KampioensRookworst

Wat gebeurt er in De Beijer?
Nu de meest beperkende coronamaatregelen (voorlopig?) 
voorbij lijken te zijn, beginnen de activiteiten in De Beijer 
zich weer langzaam te ontwikkelen. 

Het KoffieKaffee is weer geopend. Op dinsdag, vrijdag én 
zaterdag van 10.00 uur tot 14.00 uur kunt u binnenlopen 
voor een kopje koffie of thee en om gezellig andere wijkge-
noten te ontmoeten of juist rustig de krant te lezen. 

SeniorWeb, die ouderen ondersteuning biedt met vragen 
die betrekking hebben op het gebruik van laptop of pc is te-
rug van de coronapauze. Iedere dinsdag van 10.00 tot 12.00 
uur zitten er vrijwilligers klaar om u te helpen met de meest 
acute problemen.

Wellicht blijft u daarna wel even hangen. Op dinsdagmiddag 
is er namelijk (bij voldoende aanmelding) vanaf 13.30 uur 
sjoelen in de Beijer. Lijkt het je leuk om aan dit oerhollandse 
gezelsschapsspel mee te doen? Geef dit dan door via 
het koffiekaffee@gmail.com of bel met Nel:  06- 42715182

Op donderdag 16 en 30 september en donderdag 14 okto-
ber zijn er weer leuke, ontspannende en ontroerende films te 
zien tijdens de filmavonden. Ook hier geldt: 
graag even opgeven via 
hetkoffiekaffee@gmail.com

Op maandag 4 oktober, van 14.00 tot 16.00 uur, vindt ook de 
Vitale Inloop weer plaats. Informatieve en leerzame bijeen-
komsten waarbij wijkgenoten zelf de onderwerpen mogen 
meebedenken én uitvoeren. Maar waar ook ruimte is voor 
een goed gesprek met iemand die je begrijpt.

Op donderdagochtend 14 oktober maakt het Kunstcafé Gei-
tenkamp zijn herstart in de Beijer. Nadere informatie over 
de exacte tijd en het onderwerp is nog niet bekend, deze 
wordt t.z.t. wordt via de website gemaakt.

“Wij breiden uit!”
Ruim 7 jaar geleden zijn Annet Tomasini, Carla Taal, Dieneke Heinen en enkele anderen het KoffieKaffee begonnen 
in de Beijer. Een paar jaar later zijn de activiteiten uitgebreid met o.a. Herfsttheater GEITenBULT en is officieel een 
stichting opgericht met de naam Kunst op de Bult. Nu gaat er ook een uitbreiding op het marktplein komen.  Over 
de nieuwe plannen vragen we om toelichting aan Annet Tomasini:

‘In de Beijer hebben we een 
mooie, gezellige huiskamer 
maar we zitten er niet heel 
erg in het zicht en in de loop. 
Dus waren we al een paar 
jaar op zoek naar een plek in 
de wijk die dat wel is, waar 
we een opener verbinding 
met de wijk hebben en zicht-
baarder zijn. En die plek 
hebben we nu gevonden, een 
echte A locatie!

Per september gaan wij 
namelijk uitbreiden naar 
een nieuwe locatie aan het 
Marktplein, op het bordes 
nog wel! Want Ed van Ree-
zo Electro bleek zijn winkel-
ruimte wel met ons te willen 
delen, dus we krijgen de 
hoek tot onze beschikking. 
Daar hebben we ook buiten 
op het bordes ruimte om af 
en toe iets leuks te onder-
nemen, hopelijk samen met 
andere partners uit de wijk.

In de maand september zul-
len we de ruimte verbouwen 
en inrichten. Vanaf oktober 
zullen een aantal nader te 
bepalen activiteiten verhui-
zen van de Beijer naar het 
Marktplein. Te denken valt 
o.a. aan de filmavonden en 
de wijkbieb. Ook willen we 
een hoekje met aanbod van 

leuke artikelen zoals Kunst-
Kaarten en stickers over of 
uit de wijk tegen kleine prijs-
jes. En natuurlijk zullen we 
een aantal dagen open zijn 
voor inloop en een bak kof-
fie, dat worden de woens-
dag, donderdag en zaterdag 
vanaf 10 uur. Intussen blijft 
de Beijer gewoon open op 

dinsdag, vrijdag en zaterdag 
van 10 tot 14 uur.
Het is de bedoeling dat “bij 
Reezo op ‘t Marktplein” een 
gastvrije plek voor en door 
wijkbewoners wordt! Ideeën 
en vrijwilligers zijn van har-
te welkom. Ook suggesties 
voor een leuke naam stellen 
we op prijs!

In de volgende wijkkrant/in 
oktober hopen we meer con-
crete informatie over onze 
plannen met jullie te kunnen 
delen.’

Voor vragen en reacties: 
Annet Tomasini,
tel: 026-4432138 
info@kunst-op-de-bult.nl

Tekenares Judith Mouw wil 100 portretten van wijkgenoten
Omdat tekenares Judith Mouw het erg jammer vindt dat door de coronamaatregelen het feest voor 100 jaar Geitenkamp vorig jaar niet doorging, heeft zij nu 
het plan opgevat om van 100 Geitenkampers portret te verzamelen. Dat kan doordat zij een portret van je maakt, maar je mag - al dan niet samen met haar - een 
portret komen maken. Zij heeft tijdelijk een kleine atelierruimte in de voormalige garage van Zeuner.

Judith Mouw woont sinds 10 
jaar op de Geitenkamp en is 
gehecht geraakt aan de wijk. 
‘Ik vind het fijn om met men-
sen om te gaan. Ik heb veel 
vooroordelen over de wijk 
gehoord, maar deze bleken 
niet terecht. Er wordt te wei-
nig vertelt over de mooie en 
goeie dingen van de wijk’, 
vertelt ze spontaan. Het 
feest voor 100 jaar Geiten-
kamp zag ze dan ook als een 
uitgelezen kans, maar helaas 
goeide corona roet in het 
eten. ‘Ik kwam toen op het 
idee om 100 portretten van 
wijkbewoners te maken. En-
kele weken terug ben ik daar 
eindelijk mee begonnen’. 

Judith heeft tijdelijk een 
werkruimte in de door 
Kunst op de Bult gehuurde 
voormalige garage van Zeu-
ner aan de Dr. Schaepman-
laan. Daarmee heeft zij nu 
een plek om mensen te ont-
vangen. ‘Ik ben geen profes-
sional, maar wel tekenares. 
Van de ruim 50 jaar die ik 
leef heb ik er zeker 49 teke-
nend doorgebracht. Het is 
mijn allerliefste bezigheid, 
waar ik helaas niet altijd de 
tijd aan heb kunnen beste-
den die ik graag zou willen. 
Ik ben blij dat ik die ruim-
te nu wel heb, en ontvang 
graag mensen’, legt Judith 
haar portrettenproject uit.

‘Ik hou het meest van ge-
zichten tekenen. Gelaats-
uitdrukkingen en karakter-
trekken probeer ik zo goed 
mogelijk vast te leggen in 
een tekening’

Voor het project hanteert 
Judith een brede definitie 
van het begrip portret. ‘Een 
portret kan uit van alles be-
staan. Het kan met bloemen, 
met een gepimpte tas, een 
outfit die je graag draagt. 
Het belangrijkste is dat de 
geportretteerde zichzelf erin 
herkent. En wil je liever zelf 
een portret maken? Dat kan 
natuurlijk ook!  Ook als het 
je hobby is. maar je liever 

niet alleen thuis wil werken, 
ben je welkom. Neem gerust 
je spullen mee, een kopje 
koffie, thee of water is er al-
tijd, en in overleg is er veel 
mogelijk’. 

Op woensdagmiddag is 
Showroom Zeuner geopend 
van 14.00 tot 16.00 uur, o,a, 
voor de verkoop van twee-
dehands kleding. Ook Ju-
dith is dan aanwezig in de 
zaak. Wil je geportretteerd 
worden door Judith? Spreek 
haar dan gerust aan op de 
woensdagmiddag. Wie weet 
ben jij dan straks wel één 
van de 100 geportretteerde 
wijkbewoners.



STEUN DE ONDERNEMERS EN DOE UW BOODSCHAPPEN LOKAAL!

Doe jij ook mee met de Hoogte 80-Loop op woensdag 22 september? 
Na een jaar van afwezigheid wordt dit jaar als vanouds de dertiende editie van de 
Hoogte 80 loop gehouden op en rond Hoogte 80 en de Zaslaan. Er wordt gelopen in 
verschillende leeftijdsgroepen. In elke groep kun je een mooie prijs winnen als je de 
snelste bent. Ook de sportiefste klas (per school) en peuterspeelzaal winnen een prijs. 

Naast de hardloopwedstrijd zijn er ook veel leuke activiteiten zoals: springkussen, bungee-
run, lekker eten en drinken. De startlocatie is dit jaar op de kruising van de Burgemeester 
Bloemersweg met de Monnikensteeg

Voor de verschillende leeftijden zijn er verschillende starttijden:
14.00u: Coop Kids Run; afstand 200 meter; leeftijd 0 t/m 3 jaar + ouder(s)
14.30u: Theo Kevenaar Run; afstand 500 meter; leeftijd 4 t/m 6 jaar
15.00u: Feestcentrale Run; afstand 1.400 meter; leeftijd 7 t/m 9 jaar
15.45u: Allemaal Arnhem Run; afstand 1.400 meter; leeftijd 10 t/m 12 jaar
19.00u: Decathlon Run; afstand 5.000 meter; leeftijd 13 jaar en ouder

Schrijf je snel in! Deelname kan op elke leeftijd. Meld je aan en win een mooie prijs voor 
jezelf of voor je klas op school!  Inschrijven kan met het inschrijfformulier op de volgende 
pagina, via de flyer (verkrijgbaar bij MFC de Wetering) of online via sportinarnhem.nl/
hoogte80loop

Deelname voor kinderen is gratis, volwassenen betalen € 4,00

De Hoogte 80 Loop wordt georganiseerd door Sportbedrijf Arnhem in samenwerking met 
Decathlon, Stichting Rijnstad en Loopland Gelderland

Contactgegevens: 
Sportbedrijf Arnhem, 026 - 377 57 57
Beukenlaan 15 Arnhem
sportinarnhem.nl/hoogte80loop

Eigenwijs geslaagd!

Op donderdag 15 juli hebben de cursisten van Eigen-Wijs de training basisvaardigheden 
afgesloten en hun bewijs van deelname ontvangen. Bijna 4 maanden hebben zij les gehad in 
het bijspijkeren van rekenen, taal, sollicitatietraining en computervaardigheden. 
De afgelopen weken hebben de cursisten verder gastlessen gevolgd van o.a. de Leefstijl-
coach, De Drie Gasthuizengroep, Activerend Werk en Mells persoonlijke kracht academie 
maar ook actief meegedaan met de sportactiviteit van Lekker Buiten en koken met Vitanos. 
Nu is het tijd voor de volgende stap richting werk. Dat betekent voor de één beginnen met 
vrijwilligerswerk en voor de ander betaald werk. Hun regisseur van Werk en Inkomen gaat 
ze hierbij verder helpen. De basis is gelegd! We wensen alle cursisten heel veel succes.

De training basisvaardigheden Eigen-Wijs wordt georganiseerd door Stichting Rijnstad en 
RijnIJssel. De training is niet alleen bedoeld om deelnemers wat te leren, maar ook om ze 
verder op weg te helpen richting (betaald) werk.  Dit was de tweede groep, op 20 september 
is in MFC De Wetering van 9.30 tot 12.00 uur de informatiebijeenkomst voor een nieuwe 
groep. Als je je herkent in één van de vragen die op de flyer hiernaast staan, dan kan deze 
cursus je wellicht verder helpen.

Voor meer informatie:
Marjon Bussink 

m.bussink@rijnstad.nl
06 5269 8190



Zomervakantieactiviteiten voor kinderen succesvol verlopen
In de zomervakantie zijn er weer vele leuk activiteiten georganiseerd voor de kinderen uit de wijk. Deze vakantie activiteiten worden zoals altijd georganiseerd door Sportbe-
drijf Arnhem, Playground de Rommelkist en kinderwerk van Stichting Rijnstad. Wat zij gedaan hebben en hoe de kinderen het ervaren hebben, is in onderstaand artikel te lezen.

Waterdag
Eigenlijk zoals altijd zijn de 
vakantieactiviteiten begon-
nen met de waterdag. Op 
dinsdag 3 augustus kwam 
een groep van 20 kinderen 
kwam naar de Rommelkist 
toe om mee te doen met al-
lerlei verschillende soorten 
waterspelletjes. Nadat alle 
kinderen er waren, werden 
er groepen gemaakt. Met 
hun groepje mochten de 
kinderen meedoen aan de 
spelletjes. Er is een wateres-
tafette gedaan, watertrefbal 
en natuurlijk het leukste van 
allemaal: de kinderen moch-
ten op een grote opblaas-
bare waterattractie. Helaas 
was het weer wat minder 
die dag, weinig zon en re-
latief lage temperatuur, dus 
kletsnat worden zat er voor 
de kinderen helaas niet in. 
Desondanks speelden ze en-
thousiast mee met de spellen 
en was er veel plezier. 
Tussendoor even wat eten en 
drinken natuurlijk ook. Aan 
het einde van de middag 
gingen de kinderen tevreden 
naar huis.

Survival Van Amerongen
Twee dagen later. op don-
derdag 5 augustus, stond 
de zon wel hoog aan de he-
mel. Met een groep van 16 
kinderen gingen de orga-
nisatoren naar de Rijkers-
woerdse plassen om daar 
te survivallen. De kinderen 
hadden er zin in. Lekker je 
energie kwijt, lekker ren-
nen, vliegen, springen, heer-
lijk! Daar aangekomen werd 
het gezelschap begroet door 
het vriendelijke personeel 
van Van Amerongen. De 

kinderen mogen zich klaar 
gaan maken voor een ac-
tieve middag. En dat werd 
het: in twee teams mochten 
de kinderen verschillende 
survivalopdrachten doen. 

Lopen over een touwbrug, 
het pionnen dobbelspel met 
hindernissen, klimmen 
over touwen, bruggen, net-
ten, banden, boogschieten 
en natuurlijk ook door de 
modderbak heen; het kwam 
allemaal aan bod! Wat een 
survivalfeest was het. Een 
heftige regenbui kon niet 
verhinderen dat de dag ein-
digde met een korte frisse 
duik in het water. Wat een 
toffe middag!

Lasergamen in het bos

Op dinsdag 10 augustus 
2021 stond de activiteit laser 
gamen op het programma. 
Er waren twee groepen deze 
dag. De eerste groep is de 
leeftijdscategorie van 4 tot 
en met 7 jaar. De tweede 
groep, later op de dag, is de 
leeftijdscategorie 8 tot en 
met 12 jaar. 
‘s Ochtends was de eerste 
groep aan de beurt. Met en-
thousiaste kinderen en een 
grote box vol met lasergame 
pistolen gingen ze naar het 
bos, want daar was een mooi 
en groot open veld met wat 
bomen en struiken om je 
achter te verstoppen. 

Nadat de regels en het ge-
bruik van de lasergame pis-
tolen was uitgelegd, werden 
de teams gemaakt: 
de jongens tegen de meisjes. 
De teams kozen hun eigen 

kleur: groen, wit, blauw of 
rood. werden verdeeld over 
het veld en na het aftellen 
kon er gestart worden. Er 
werden door de kinderen al-
lerlei tactieken bedacht om 
niet beschoten te worden: 
pistool achter hun rug ver-
stoppen, weg rennen, in de 
bosjes verstoppen etc. De 
kinderen werden erg creatief 
en het geluid dat uit de laser-
game pistolen was natuurlijk 
prachtig. 
Er zijn verschillende ron-
des geweest en ook werden 
er regelmatig teams gewis-
seld zodat iedereen kans had 
om een potje te winnen  Na 
twee uur spelen was het tijd 
om met de grote box weer 
terug te wandelen richting 
het MFC. Het was een erg 
geslaagde ochtend met en-
thousiaste kinderen! 

In de middag was het de 
beurt voor de tweede groep. 
Dit was een grotere groep. 
Met de grote box en een 
grote groep enthousiaste 
kinderen werd de weg naar 
het bos weer ingezet. Na de 
uitleg werden er teams ge-
maakt. Dit keer werden de 
de jongens en meisjes wel 
meteen gemixt. Het waren 
mooie grote teams met hun 
eigen gekozen kleur. Zodra 
iedereen klaar was kregen 
de teams weer de tijd om 
zich te verspreiden over het 
veld en na het aftellen kon 
er gestart worden. Het wa-
ren potjes die lang duurden 
en de kinderen waren erg 
enthousiast. Er werd goed 
onderling samengewerkt 
door de kinderen en ook hier 
werden de teams gewisseld 
na de eet- en drinkpauze. 
Degenen die tegen het einde 
nog een ronde wilden doen, 
mochten dat, de anderen 
hebben bramen gezocht, ge-
plukt en opgegeten. 
Ook bij deze groep was het 
een geslaagde middag met 
enthousiaste kinderen! 

NK Hutcraft 
Op 11 augustus 2021 was 
het tijd voor de activiteit 
NK Hutcraft. Het was de be-
doeling dat de kinderen die 
hieraan deelnamen hutten 
gingen bouwen in hun eigen 
leefomgeving. De deelne-
mende kinderen gingen hut-
ten bouwen in het bos. De 
gehele maand augustus kon 
er deelgenomen worden, 
aan het einde van de maand 
worden er 10 winnaars be-
kend gemaakt die op een 
latere datum tegen elkaar 
gaan strijden. Er wordt dan 
gestreden om te bepalen 
wie de absolute Nederlands 
Kampioen Hutcraft! Is.

Een groep van 22 kinderen, 
uitgerust met  3 mooie hou-
ten boxen, vol met gereed-
schap en materialen - zo-
als een zeil, verschillende 
soorten hamers, dik touw, 

dun touw, spijkers, zakmes 
en een snoeischaar - waar-
mee hutten gebouwd konden 
worden, heeft in het bos een 
mooie plek uitgezocht waar 
veel takken en bladeren la-
gen. Allereerst hadden de 
kinderen 5 minuten de tijd 
om zoveel mogelijk hout 
te verzamelen voor de hut-

ten. Dit werd op een grote 
hoop in het midden gelegd. 
Bram (die namens Sport-
bedrijf deze activiteit bege-
leidde)  heeft uitgelegd wat 
er in de boxen zat en hoe 
dit gebruikt moest worden. 
Vervolgens werden er twee 
groepen gemaakt die beide 
aan de slag gingen met een 
eigen box om een zo mooi 
mogelijke hut te bouwen. 
Beide teams zijn vol enthou-
siasme van start gegaan. Er 
werd het een en ander van 
tevoren overlegd om goed 
te kunnen beginnen. De ge-
reedschappen werden ver-
deeld en ze hebben netjes 
alles met elkaar gedeeld. Er 
werd een hut gebouwd te-
gen een boom aan met tak-
ken die veel bladeren had-
den, daarmee werd er een 
echt dichte hut gebouwd. Er 
was een hut onder een zeil 
met een bankje/stoel en een 
hut met een zeil waarnaast 
met takken een ‘achtertuin’ 
werd gebouwd. Er werden 
spijkers gebruikt voor een 
kapstok! Al met al waren de 
kinderen dus erg creatief, 
werd er goed samengewerkt 
en goed gedeeld met elkaar. 
Er werden prachtige hutten 
neergezet deze middag! 

Voor een volgende keer gaat 
meer tijd ingepland wor-

den om nóg mooiere hutten 
te bouwen, want door alle    
plezier ging de tijd erg snel! 

Olympische spelen
Donderdag 12 augustus 
was de dag dat er Olympi-
sche helden op stonden in 
de Geitenkamp! Een team 
van 8 kinderen durfde het 

aan om zich te kronen tot 
de helden van de dag! Want 
wat hebben deze kinderen 
hun sporttalent laten zien. 
Met veel enthousiasme heb-
ben ze meegedaan aan de 
onderdelen tafeltennis, voet-
bal, basketbal, kogelstoten, 
estafette en hockey. Er werd 
goed samen gespeeld en ook 
het onderdeel Fair Play (eer-
lijkheid en respect) hielden 
de kinderen zich goed aan. 
Een leuke sportieve middag.

Jantje Beton sport- en 
spelweek
Op maandag 16 augustus, 
dinsdag 17 augustus en don-
derdag 19 augustus werd de 
Jantje Beton sport- en spel-
week gehouden. Deze spel-
letjesweek komt jaarlijks 
terug in het zomervakantie 

programma. Op de maan-
dag en de dinsdag wekte het 
weer niet mee, waardoor het 
programma moest worden 
verplaatst naar de gymzaal. 
Daar in die gymzaal deden 
konden de kinderen allerlei 
leuke spellen doen: ballen-
bingo, pacman, mario en 
luigi, moordenaartje, levend 
kwartet, levend sjoelen, le-
vend tafeltennis, levend bo-
ter/kaas/eieren, levend mas-
termind. Een hele hand vol 
met leuke en leerzame sport 
en beweegactiviteiten.

Op de donderdag werd bui-
ten bij de Rommelkist de 
zeskamp houden. Een groep 
van 14 kinderen probeerden 
bij 6 onderdelen zo fanatiek 
mogelijk mee te doen. Aller-
eerst touwtrekken, hoe sterk 
ben je? Daarna een skippy 
bal estafette, hoe goed kan 
je springen? Vervolgens 
ballon schieten en prikken, 
hoe goed kan je mikken? En 
als grote toetje hadden we 
ook twee grote opblaasbare 
stormbanen. Daarop konden 
de kinderen laten zien hoe 
snel en behendig ze zijn. 

Al met al een superleuke 
week, met veel enthousiaste 
kinderen die veel plezier 
hebben gemaakt samen!

Met dank aan de vrijwilli-
gers Joyce en William voor 
het organiseren! 

Op de facebook pagina van 
Speeltuin de Rommelkist 
vind je nog veel meer leuke 
foto’s van alle activiteiten.

• Olympische Spelen

• Survival

• Hutten bouwen

• Waterdag

• Lasergamen

• Jantje Beton Sport- en spelweek



Floor weet raad
Geluidsoverlast

De zomer loopt alweer op z’n einde en daarmee de 
vakantie ook. Marloes stelde de vraag hoe ze moet 
omgaan met geluidsoverlast van haar buren. 
Tijdens de vakantie heeft ze nieuwe buren gekregen 
die erg luidruchtig blijken te zijn.

Geluidsoverlast is een 
probleem waar iedereen 
wel eens mee te maken 
krijgt en het ligt er ook 
maar net aan wie je buren 
zijn. Soms is het inciden-
teel vanwege een verjaar-
dag of iets dergelijks, 
soms heeft het te maken 

met een andere culturele achtergrond en soms kan het te 
maken hebben met bijvoorbeeld criminaliteit zoals een 
hennepkwekerij of huiselijk geweld. Bij die laatste twee 
zaken is het goed om te weten dat je dan beter overleg kunt 
hebben met bijvoorbeeld de wijkagent in plaats van zelf er 
op uit te gaan. Het praat namelijk wat lastig met mensen 
die handelen vanuit een winstoogmerk of zich schamen dat 
ze de boel kort en klein slaan.

In alle andere situaties is het goed om je te realiseren dat de 
overlastgevende partij vaak totaal geen weet heeft dat hij/
zij overlast veroorzaakt. Daarom is het wel belangrijk om 
aan te geven dat je overlast ervaart maar is ook belangrijk 
om je emotie er uit te laten. Dus hoe boos je ook bent, pro-
beer eerst even te chillen zodat je niet furieus en stomend 
voor de deur staat te blaffen. 

Dan, als je daar als Boeddha voor die deur staat, besef je 
dat jouw manier van de klacht omschrijven grotendeels 
bepalend is hoe de ander reageert. Dus een tekst als “Ik 
ben die klote herrie van jou helemaal kotsbeu!!” zal weinig 
positieve verandering te weeg brengen. Wat wel werkt zijn 
een drie tal zaken:

1. Vertel de buren wat jij waarneemt, wat jij ervaart. Dus 
in de trend van “Ik zie dat jullie het gezellig hebben in 
de tuin en dat jullie veel plezier maken. Wat het voor 
mij lastig maakt is dat het nu 01:00 ’s nachts is, ik om 
06:00 moet opstaan en mijn slaapkamerraam zich net 
boven jullie tuinstoelen bevindt. Daarom kan ik niet 
slapen” 

2. Leg je gevoel uit. “Het maakt me boos omdat ik het 
gevoel heb dat jullie geen rekening met mij of de buurt 
houden.”  

3. Vertel dan wat je behoefte is: “Ik wil graag slapen zo-
dat ik morgen fris op mijn werk ben” 

Let er op dat je bij het laatste punt geen eis neer legt bij de 
andere partij. En, nogmaals, blijf er rekening mee houden 
dat ze vaak van geen kwaad bewust zijn. 

Als je uitlegt wat het met jou doet en wat jij ervaart kom je 
verder dan dat je vooral laat zien hoe boos je bent. 

Hoe Boeddha dat deed weet ik ook niet hoor, ik zelf kan 
een flink temperament hebben. Maar achteraf heb ik zie in 
dat ik de situatie soms geen goed heb gedaan.

 Ook al stond ik volledig in mijn recht 

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. 

Beter in je vel dankzij Prana voor Pubers
.
Het is niet altijd makkelijk om een puber te zijn, en tijdens de afgelopen anderhalf jaar in corona tijd was het al helemaal 
een lastgie. Dingen waar je juist zo’n behoefte aan hebt mochten ineens niet meer. Dingen die noodzakelijk zijn voor jouw 
ontwikkeling. Het zou best kunnen dat je daardoor nu even niet zo lekker in je vel zit. Om pubers van 12 tot 18 jaar te hel-
pen, komt Geitenkamper Floor Vermeer samen met Marike Oomen nu met Prana voor pubers, een training om te leren te 
ontspannen en om te gaan met emoties en gevoelens.

Wat houdt Prana voor pu-
bers in?
Floor legt uit: ‘In een  fijne, 
veilige ruimte ontmoeten 
we elkaar en gaan we met 
elkaar in verbinding over 
wat er speelt. Dan gaan we 

wat oefeningen doen. Deze 
oefeningen helpen je te ont-
spannen en meer in contact 
met jezelf te komen. Daarna 
geeft ik de Prana Healing. 
De Prana Healing zorgt er 
voor dat je je vrolijker, op-

timistischer en sterker zal 
voelen, alsof je de wereld 
beter aankunt. Behalve ont-
spannen hoef je zelf niets te 
doen. Aan het einde praten 
we nog even kort na over 
wat je ervaren hebt.’

Lijkt het je wat? 
Schrijf je dan snel in!

Wanneer: Vanaf 14 septem-
ber, 5 losse dinsdagen achter 
elkaar (16:00-18:00)
Kosten : Kennismaking   €  10,-, 
 vervolg  €  15, -
Waar : Rosendaalsestraat 
361B (Rocket Yoga)

meer info
of

aanmelden:

www.floorvermeer.nl
of

scan de QR-code

Een winkel vol hebbedingetjes

Twee jaar geleden stopte Ietje ‘Brugmans’ met de gelijknamige groentezaak in de Creuzbergstraat. Maar het was nog 
geen tijd om achter de geraniums te gaan zitten. Bovendien was ze niet van plan het pand tot het zoveelste lege win-
kelpand te laten worden. Nu verkoopt ze decoratieve artikelen, dezelfde die jarenlang de winkel hebben opgesierd. 

‘In 1974 nam ik samen met 
mijn man de groentezaak 
over van Brugmans.’Ik was 
bevriend met zijn dochters. 
Vaak dachten mensen dat 
ik ook een dochter van hem 
was, omdat ik de naam voor 
de zaak aangehouden heb.’, 
verklaart Ietje Jonkman de 
misverstanden die er soms 
zijn over haar naam. 

‘Toen we hier kwamen, zat 
er links van ons een melk-
boer en rechts van ons een 
bakker. Het waren andere 

tijden, met veel saamhorig-
heid. Ook met mijn latere 
buren Brigitte Nails Studio 
en slijterij van Baal kon ik 
altijd goed overweg.’

Twee jaar geleden besloot 
Ietje dat het na 45 jaar ge-
noeg geweest was met de 
groentezaak, die in 2010 in 
het boek Bultbewoners werd 
omschreven als het museum 
aan de Creutzbergstraat. 
Dit vanwege het feit dat er 
tussen de vele uitgestalde 
groenten ook leuke deco-

ratieve voorwerpen te zien 
waren. ‘Hebbedingetjes’, 
zoals Ietje ze zelf omschrijft.

Die hebbedingetjes (kabou-
ters, beren, paddestoelen en 
al wat je aan leuks kunt ver-
zinnen) biedt Ietje nu te koop 
aan in haar winkel, want het 
stoppen met de groentezaak 
betekende niet dat Ietje ging 
stoppen met verkopen. Op 
maandag, vrijdag en zater-
dag van 10.00 tot 14,00 uur 
is de zaak aan de Creutz-
bergstraat geopend. 

‘Niet iedereen weet dat, om-
dat ze denken dat het na de 
groentezaak einde verhaal 
was. Maar dat is het dus 
niet, en mensen mogen tij-
dens openingstijden gewoon 
binnenkomen. Er valt nog 
genoeg te bekijken!’

Dat laatste kan ik persoon-
lijk onderschrijven. Het be-
zoek aan de winkel van Ietje 
gaf de ene verbazing na de 
andere, het is bijna onmoge-
lijk om met lege handen de 
zaak uit te gaan!


