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Tijd voor een feestje: er zijn weer straten klaar!

Je zou het door corona bijna vergeten zijn: De Geitenkamp met zijn hoogteverschillen veroorzaakt bij heftige regenbuien wateroverlast in de lager gelegen gebieden en het rioleringsnetwerk wordt sinds 2016 helemaal vervangen. De Ericalaan en de Nieuwe Aanleg zijn eindelijk af: op 9 juni was het tijd voor een feestje voor alle aanwonenden.
De Geitenkamp bestaat 100
jaar, is in 2007 uitgeroepen
tot Rijksbeschermd stadsgezicht én ondertussen heeft
de overheid een taak om
de stad klimaatbestendig te
maken. En dus ging men op
zoek naar het oorspronkelijke karakter van de wijk.
Want, waar zijn de ligusterhagen gebleven die 100 jaar
geleden op tuindorp de Geitenkamp werden geplant?
De aarde én dus ook de Geitenkamp kan zulke hagen
goed gebruiken voor gezonde frisse lucht, broodnodige
vergroening, om regenwater
bij weg te laten stromen én
om de wijk nóg prettiger te
maken om in te leven.
Op woensdag 9 juni werd
er gevierd dat er op wéér
een stukje Geitenkamp rioleringswerkzaamheden afgerond zijn, ditmaal op de
kruising van de Ericalaan
en de Nieuwe Aanleg. Daar
werd feestelijk uitleg gegeven over ligusters, was er
lekkers van het Activeringsteam, inspiratie en ontmoeting.

Het ligusterlied van de
Schatgravers

In de straten die vanwege de
rioleringswerkzaamheden
open liggen, trekken acteurs
Wim Hilgeman en Stefan
Papp al vanaf het begin met
de mannen van aannemersbedrijf Dusseldorp bij de

Foto: Zefanja Hoogers

schaftkeet in. Als Schatgravers zoeken zij er schatten
onder de grond, maar ook
achter de voordeuren van de
bewoners – de verhalen over
het leven in de straten van
de Geitenkamp. Regelmatig
ontstaan daar ook prachtige

liederen! Tijdens dit kleine
feestje zongen zij voor het
eerst het ligusterlied en deelden ook een aantal ligusters
uit aan omwonenden.
Vanwege de op dat moment
nog geldende coronamaatre-

gelen was het straatfeest dit
keer bescheidener van opzet
dan voorgaande (en volgende keren) het geval was
(zal zijn): enkel de bewoners
van de Nieuwe Aanleg en
de Ericalaan waren middels
een uitnodigingsbrief op de

hoogte gebracht. Gelukkig
heeft dat de pret niet kunnen
drukken en kan er teruggekeken worden op een geslaagde, feestelijke middag.
Het straatfeest op de kruising van de Ericalaan en de

Nieuwe Aanleg op 9 juni
werd mogelijk gemaakt door
Gemeente Arnhem, aannemersbedrijf Dusseldorp,
Rozet Arnhem, Rijnstad,
het Nederlands Terugspeeltheater en Volkshuisvesting
Arnhem
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afhaalpunt voor
bibliotheekboeken en puzzels
Willem Beijerstraat 13

10.30 - 17.30 u

BRANDT

di, vr, za van 10.00 tot 14.00 uur

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

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

poutsmafietsen.nl
Sperwerstraat 67
Arnhem
0267370190

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

Onze
Fysiotherapeut
helpt jou.
Maak direct een
afspraak

Het Wijk ABC
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
Buurtconciërge :
tel: 06-2529 2435
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

Muziek maken voor iedereen

Wat is er mooier dan samen muziek maken? Muziek verbind, muziek maakt blij, muziek doet zoveel meer. Hoe mooi
zou het zijn als iedereen de kans krijg om muziek te leren maken een instrument bespelen? Dat was één van de eerste
gedachten van Jan Lareman van Stichting StevigArnhem. En hij liet het niet bij gedachten alleen.
Jan ging in gesprek met vrijwilligers die een instrument
bespelen en met Pascal van
Zeist van Ritmiek Dans en
Muziek. Zij sloegen de handen ineen en kwamen samen tot een geweldig plan:
wat nou als de docenten van
Ritmiek de vrijwilligers, die
als muziekbuddy de jongeren gaan helpen om een instrument te leren bespelen
op de Geitenkamp, gaan
ondersteunen door goede
lessen te geven. Die lessen
worden vervolgens gratis
aangeboden aan iedereen
die in Geitenkamp woont en
hier gebruik van wil maken.
Een plan met alleen maar
winnaars.
De lessen, die Jan en Pascal
voor ogen hebben, zijn bedoeld voor kinderen van de
peuterleeftijd, verdeeld in
lessen voor ouders en peuters en lessen voor kinderen
van 7 t/m 15 jaar. Je hoeft
niet al een instrument te
kunnen bespelen, soms weet
je ook nog niet welk instrument je wil gaan bespelen.
Voor die kinderen zijn er lessen in instrument-ontdekking. In deze lessen maak
je kennis met diverse snaarinstrumenten, blaasinstrumenten, toetsinstrumenten
en percussie-instrumenten.
Er worden zelfs drumlessen
gegeven! In 10 lessen mag
je spelenderwijs alle instrumenten uitproberen waarop
les gegeven wordt bij Muziek in Geitenkamp. .

In september 2021 start een
nieuwe reeks lessen, dus
schrijf je snel in.
Heb je al ervaring met een
instrument, of heb je door de
de hiervoor beschreven cursus ontdekt welk instrument
je wilt bespelen? Dan kun
je je kennis en technieken
hiervan verder verdiepen in
de zogeheten instrumentale
lessen. In kleine groepjes
van 3 kinderen leer je na
schooltijd het instrument dat
je voorkeur heeft, bespelen.
Deze lessen duren een half
uur en zijn eveneens bedoeld voor kinderen van 7
jaar en ouder.
De instrumenten kunnen zolang de voorraad strekt gratis geleend worden van
de Stichting Stevig Arnhem.

Politie : 0900-8844

Maar er is meer! Want met
muziek kun je niet vroeg
genoeg beginnen! Daarom
is er voor ouders met peuters Muziek op schoot, een
methode waarbij peuters én
hun ouders leren wat muziek
met je doet.

te maken’, aldus Jan en Pascal. ‘En als het een succes
wordt - en daar gaan we wel
van uit - gaan we ook jaarlijks een opvoering geven,
zodat de kinderen kunnen
laten horen wat zij met hun
instrument geleerd hebben’.

De cursussen worden gratis
aangeboden.
‘Muzieklessen zijn vaak onbetaalbaar
voor mensen, terwijl muziek
nu juist zo verbindend is.
Daarom willen wij dit, samen met de vrijwilligers die
als muziekbuddy aan de slag
gaan. dit nu eens gratis aanbieden. Om zo het bespelen
van een muziekinstrument
voor iedereen toegankelijk

Het kan natuurlijk zijn dat je
al ouder bent en al een muziekinstrument kan bespelen, maar toch enthousiast
bent overdit project. Geef je
dan op om als muziekbuddy
aan de slag te gaan. En dat
kan ook als je gewoon wilt
luisteren, of de kinderen wil
helpen het te leren. Neem
dan contact op met de
Stichting Stevig Arnhem.

De - gratis! - lessen worden gegeven in de
Ontmoetingsruimte van MFC De Wetering,
Bonte Wetering 89 (ingang Fazantenweg)
Lijkt het je leuk om aan één van de beschreven
cursussen mee te doen?
Neem contact op met Jan Lareman via :

Stichting Stevig Arnhem 06 8302 8000

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

Oproep

Portaal, gebiedsbeheerder Fred Martens :
0800-7678225, info@portaal.nl;
PreZero (voor vragen over grof-, tuin- en snoeiafval) :
0900-8444

Heeft u nog instrumenten thuis staan die u niet
gebruikt? Deze zijn heel erg welkom voor dit project.
U kunt het melden bij

STEVIG : 06 8302 8000 // 06 5389 7497
info@stevigarnhem.nl

Verder hoeft u niets te doen, het wordt bij u opgehaald

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)

Stichting Stevig Arnhem, 06 8302 8000

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

Vivare : 088-0541111 klant@vivare.nl

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

Volkshuisvesting Arnhem :
026-3712712 info@volkshuisvesting.nl

Redactie: Mark Ormel, Monique Grijsen, Elaine Smissaert, Jan Lareman (adviseur)
Eindredactie en vormgeving: Mark Ormel

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

De volgende
Op De Hoogte
verschijnt op
8 september 2021
inzendingen
uiterlijk
27 augustus 2021
(data onder voorbehoud)
Ingezonden brieven en artikelen zijn welkom en vallen onder verantwoor-

Tekstbijdragen:
Mark Ormel, Petra & Margreet, Elaine Smissaert, Floor
Vermeer, Zefanja Hoogers en ingezonden

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

Fotografie: Zefanja Hoogers, Mark Ormel, Rinus Baak en
ingezonden

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

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

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

ken te redigeren, in te korten of te weigeren zonder opgaaf van redenen.
Door toezending aan het redactieadres verklaart u zich akkoord met

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

Samen de opmars van diabetes stoppen
In de afgelopen 6 maanden is er in de Geitenkamp gewerkt aan een samenwerking tussen zorgverleners uit de wijk, het sportbedrijf, team leefomgeving, sociaal wijkteam en het
ziekenhuis om de opmars van diabetes te stoppen in onze wijk de Geitenkamp. Jurgen Meijer, fysiotherapeut bij Locus, is de kartrekker van deze samenwerking.

Wat is diabetes?

Diabetes, suikerziekte, is een ziekte waarbij het lichaam de
bloedsuiker niet meer in evenwicht kan houden. Dat komt
doordat het lichaam te weinig van het hormoon insuline
heeft. En ook reageert het lichaam vaak niet meer goed op
insuline. Of het maakt helemaal geen insuline meer. Insuline regelt de bloedsuikerspiegel.

Verschillende soorten diabetes

Diabetes heet ook wel suikerziekte. De meest voorkomende
soort is diabetes type 2: negen van de tien mensen met diabetes hebben diabetes type 2. Zij hebben te weinig insuline
in het lichaam en reageren daar ook niet meer goed op.
Er zijn ook mensen bij wie het afweersysteem de cellen aanvalt die insuline aanmaken. Dit komt door een fout in de
cellen die insuline maken. Dan heb je diabetes type 1. Mensen met diabetes type 1 moeten elke dag bloedsuiker meten,
insuline spuiten of een pompje dragen. Ze kunnen geen hap
eten zonder te berekenen hoeveel insuline ervoor nodig is.
Naast diabetes type 1 en 2, zijn er nog meer typen diabetes.

Waardoor ontstaat diabetes?

Het is niet precies bekend waardoor diabetes ontstaat. Mensen krijgen eerder diabetes type 2 als het in de familie zit,
als ze te zwaar zijn en als ze weinig bewegen. Maar lang niet
iedereen kan voorkomen dat hij diabetes type 2 krijgt. Er
zijn ook mensen die altijd gezond leven en die toch diabetes
type 2 krijgen.
Diabetes type 1 begint met aanleg voor diabetes type 1, ook
zonder diabetes in de familie. Vervolgens raken de cellen
die insuline aanmaken uit evenwicht, waardoor het afweersysteem de cellen aanvalt die insuline maken

•

Jurgen Meijer

Tot zover de uitleg over wat diabetes is. Terug naar de wijk
Geitenkamp, waar nu 2diabeat van start gaat.
Is de aanpak van diabetes hier echt nodig?
‘Nou, ja!’, is het resolute antwoord van Jurgen Meijer, fysiotherapeut bij Locus, ‘Heel erg zelfs. In onze wijk zijn naar
schatting meer dan 300 mensen met diabetes. En dat is best
veel op iets meer dan 3000 inwoners. Om de opmars van
diabetes type 2 te stoppen, zet 2diabeat in op leefstijlverandering.’
Leefstijlverandering? Waarom zou je dat doen?
‘Leefstijl en leefomgeving hebben grote invloed op gezond-

heid. Een ongezonde leefstijl, met weinig beweging, een minimale inname van vers groente en fruit, overmatig alcohol
gebruik, te veel zout en onverzadigde vetten, roken en stress,
vergroot de kans op ziekten als obesitas, hart- en vaatziekten en diabetes type 2. Tegelijkertijd kan een gezonde leefstijl met voldoende beweging en een gezond eetpatroon juist
veel ziekten voorkomen.’
Is 2diabeat dan een soort behandeling?
‘Nee, het laat de professionals uit wijk samenwerken zodat
de mensen uit de wijk met diabetes beter weten wat ze kunnen doen en waar ze dat kunnen doen. Want er is al zoveel
dat goed is. Wat alleen nog ontbreekt is een goede samenwerking (ook richting ziekenhuis en huisartsen).
Daarnaast organiseren we leuke activiteiten die met leefstijl
te maken en proberen we gezonde producten te promoten in
samenwerking met bijvoorbeeld supermarkten.
Nu we met een heleboel mensen gesproken hebben die zich
vanuit hun werk hiervoor willen inzetten is het nu tijd om de
mensen uit de wijk te spreken.’
Hoe gaat het nu verder?
‘De komende maanden gaan we in gesprek met mensen met
diabetes of degene die een risico hebben om diabetes te
krijgen zoals mensen overgewicht. Dit om te kijken welke
behoefte er is om aan de slag te gaan om hun diabetes (of
de kans erop) om te draaien en te genezen (ja, dat kan in de
meeste gevallen echt!)’.
Voor meer informatie kun je terecht bij je huisarts of praktijkondersteuner. Maar je kunt ook een mail sturen naar
jurgen@fysiolocus.nl.

Zwembad Valkenhuizen officiëel geopend
Op maandag 28 juni is het nieuwe zwembad Valkenhuizen geopend. Arnhemmer Rob Hanou (77),
wereldkampioen zwemmen bij de masters, verrichtte de opening. Na de overhandiging van een
schaar van wethouder Jan van Dellen (Sport) en
onder muzikale begeleiding, dook Rob het zwembad in en knipte hij onder water het lintje door.
Hiermee is officieel het startsein gegeven voor de
ingebruikname van het zwembad. Vanaf nu zullen
alle zwemactiviteiten plaatsvinden in het nieuwe
zwembad. De entree van het nieuwe zwembad
is op Beukenlaan 15. In de entreehal vind je aan
de rechterkant de ticketzuil. Hier kun je een los
kaartje kopen of je abonnement verlengen. Met je
losse kaartje of abonnement ga je via een van de
tourniquets naar binnen. Je hoeft niet meer langs
de kassa. Aan de linkerkant in de entreehal is de
balie waar een receptioniste aanwezig is voor
eventuele vragen of kaartverkoop. Ga voor alle
zwemactiviteiten naar www.sportinarnhem.nl

Foto’s: Rinus Baak

Sjoelen in de Beijer Podium van de Wijk: presenteer jezelf!
Vanaf 26 juni zijn de coronamaatregelen versoepeld. Om dit feestelijk te vieren, slaan Hoogte80 Festival, Kunst op
de Bult en Rozet de handen ineen met een Podium van de Wijk: twee middagen met voorstellingen, workshops en een
Open Podium voor al het wijktalent.
Ook dit voorjaar kon Hoogte80 Festival niet doorgaan.
Het festival keert nu terug
naar haar thuisbasis in Geitenkamp; niet op Hoogte 80:
deze speciale editie wordt op
zaterdag 17 juli van 14.00 tot
19.00 uur en op zondag 18
juli van 12.00 tot 17.00 uur
op het Larikshof aan de wijk
gepresenteerd.

Nu Het KoffieKaffee weer open mag, ontstaan er ook weer
nieuwe activiteiten.
Zo kan er nu elke dinsdag van 13.30 uur tot 16.00 uur
gesjoeld worden in de Beijer.
Dit oudhollandse familiespel heeft door de jaren heen nog
niets van zijn aantrekkelijkheid verloren: jong en oud genieten van dit competitieve, maar o zo ontspannend spel met de
schijfjes. Wil je meedoen? Meld je daan aan via
hetkoffiekaffee@gmail.com
of bel/app met gastvrouw Nel 06-4271 5182

De hoofdact van deze wijkeditie is de voorstelling
Socialicircus van Theatergroep Gajes. Deze voorstelling gaat over het belang
van contact, over aanraking,
emotionele nabijheid en verbondenheid. Er zijn per dag
vier voorstellingen van een
half uur van Theatergroep
Gajes en er zijn een beperkt
aantal plekken beschikbaar.
Het kleinschalige wijkfestival heeft een infopunt waar
je gratis maximaal vier
kaartjes voor kunt halen.
Maar: op = op, dus wees er
snel bij! Theatergroep Gajes
werkt tevens coronaproof en
met publieksbegeleiding.

•
Tussen de voorstellingen
door is er een divers aanbod
van muziek -en theaterworkshops voor jong en oud. Ook
komt er een gezellig terras
waar je je buurtgenoten kunt
ontmoeten onder het genot
van een drankje en een lekkere versnapering. Of waar
je gewoon even lekker kunt
uitrusten en ontspannen.

Daarnaast is er ook nog eent
Programma van de Wijk,
met o.a. de Schatgravers,
het Wijktalent Orkest en
Circus op de Bult. En last
but not least, is er ook nog
een open podium voor alle
wijktalenten. De organisatie
nodigt met een Open Call
iedere creatieve geest in de
Geitenkamp uit zich te mel-

Theatergroep Gajes
den en het podium te betreden.

Podium van de Wijk
Larikshof
Zaterdag 17 juli:
14.00-19.00 uur
Zondag 18 juli:
12.00 tot 17.00 uur
Gratis toegang

MELD JE AAN VOOR HET OPEN PODIUM
Doe mee!
Wil je jouw muziek of act graag op het Open Podium met je wijkgenoten delen?
Meld je dan aan via info@kunstopdebult.nl

Kunstenaars uit de wijk exposeren in Showroom Zeuner
Na het vertrek van autogarage Zeuner uit het pand op de kruising van de Sperwerstraat en de Dr. Schaepmanlaan, wilde stichting Kunst op de Bult deze ruimte gebruiken als
tijdelijk atelierruimte voor kunstenaars uit de wijk en andere activiteiten van de stichting. totdat er een nieuwe bestemming gevonden was. Door de coronamaatregelen kwamen
deze plannen op een laag pitje, maar helemaal verdwenen waren ze niet. Nu de maatregelen versoepeld zijn, werd het tijd de plannen nieuw leven in te blazen.
In Showroom Zeuner is momenteel het werk te zien van
drie kunstenaars uit de wijk.
Willy van Baarsel wil met
zijn kunstzinnig werk (afbeelding links) de bezoekers
uitdagen om het licht in het
donker te ervaren. Hij werkt
intuïtief en begeeft zich
zich buiten de lijnen. Meer
over zijn werk én de kunstenaar zelf is te lezen op www.
kunstzinninger varings werk.nl.
Renneke van der Linden is
geboren en (de eerste acht
jaar van haar leven) getogen
in Pakistan. Ze voelt zich
thuis in niet-westerse culturen. Andere culturen en het

contrast maar ook het samengaan met de Nederlandse cultuur, intrigeren haar.
Dat is dan ook vaak het onderwerp van haar werk (afbeelding midden). Zij tekent
als het ware een verhaal met
haar kunstwerken.
Heidi Muller tenslotte exposeert de door haarzelf ontworpen sieraden (afbeelding
rechts). Authentiek, krachtig
en gedurfd, zo mogen deze
creaties wel genoemd worden.
U hoeft overigens niet alleen
voor de kunst naar showroom Zeuner te komen, er is
tevens een hoekje ingericht
waar verkoop van tweede-

hands kleding plaatsvindt,
uiteraard tegen een betaalbare prijs.

Showroom Zeuner is elke
woensdag geopend van
14.00 tot 18.00 uur.

Op andere dagen kunt u op
afspraak terecht in de voormalige autogarage.

Neem daarvoor via app contact op met Heidi Muller,
05-4535 9133

wij b ezorge n voor u
e e n h e e rlijke ba rbec ue
kom e ens kijke n
i n onz e wi n ke l
Natuurlijk
Smakelijker
Lekkerder
www.slagerijvanegmond.nl
E-Mail: info@slagerijvanegmond.nl

GRATIS PARKEREN OP HET MOOISTE MARKTPLEIN VAN ARNHEM

Het romantische beeld van de buurtconciërge

Sinds enkel maanden heeft de gemeente een team van buurtconciërges aangesteld. In eerste instantie bij wijze van proef, met als doel de leefbaarheid in de wijk
te vergroten. Maar dat betekent niet dat zij met een opgeheven vingetje door de wijk gaan lopen. Maar wat doen deze mannen dan wel?
‘De buurtconciërge is
heel gewoon iemand die
in de buurt loopt, staat,
zit, aanspreekbaar is,
mensen aanspreekt, en
helpt. Die bewoners helpt
met praktische zaken die
zij, om wat voor reden
dan ook, niet zelf kunnen.
Zaken in huis, tuin en de
straat. Praktisch helpt
aan schoon, veilig en
heel. Zodat het allemaal
voor iedereen nog mooier
wordt. Dat is kort samengevat wat het is, wat het
moet zijn.’ Aan het woord
is René, die samen met
onder andere Roland en
Freek deel uitmaakt van
het team Geitenkamp.
De conciërge opereert
min of meer zelfstandig, probeert zelfstandig
te helpen zonder andere
instanties in de wijk of
de gemeente er bij te betrekken. En als dat niet
kan houdt hij ‘de lijntjes’
zo kort mogelijk, dat wil
zeggen: daar waar een
probleem is dat niet direct kan worden opgelost
wordt contact gezocht met
een instantie die daarbij
kan helpen. ‘We kennen
de kortste weg naar die
instanties en houden contact totdat het probleem
is opgelost. Dus niet afschuiven, niet over de
schutting gooien.’
Omgekeerd krijgt de conciërge ook ‘input’ van de

gemeentelijke en maatschappelijke instanties.
Vervolgens probeert hij
de geconstateerde problemen pragmatisch op te
lossen.
‘Maar’, benadrukt René,
‘toch moet duidelijk zijn
dat de conciërge niet van
de Gemeente is maar van
de wijk, van de bewoners.
Wij willen vooral hun
vertrouwen winnen. Dat
vertrouwen komt pas als
er werkelijk contact is,
resultaat is. Dat kost behalve inzet ook tijd. Geef
het tijd.’
Het ideaal is dat de buurtconciërge een vaste plek
heeft in de wijk, op een
centrale plek. Een leegstaand winkelpandje bijvoorbeeld, aan het marktplein. Het huis van de
conciërge is herkenbaar
en open. Misschien kent
het een spreekuur, maar is
niet ambtelijk. Hij is bereikbaar, via telefoon en
social media. En de conciërge loopt door de wijk,
spreekt mensen aan en
wordt aangesproken. Zijn
er problemen met grof
vuil, dan regelt de conciërge dat direct, hij heeft
zelfs een (mini)pick-up. Is
er vervuiling of verwaarlozing van de voor- of
achtertuin? De conciërge
helpt. En hij mobiliseert
anderen, buurtbewoners,
vrijwilligers om het sa-

•
men op te lossen. Niet
voor, maar mét de bewoners.
Zo kan het zijn de conciërge helpt met een zolderopruiming, een koelkast
versjouwt, een boodschap
doet. Of hij zet een container aan de straat, knipt de
heg als een bewoner dat
niet meer lukt of draait
een lamp in. Letterlijk en
figuurlijk wat verlichting
brengt.

René: ‘Wat ik zie als ik
door de Geitenkamp loop,
is bijzondere unieke mooie
wijk. Het stratenplan en
de hoogte verschillen leveren bijzondere doorkijkjes en uitzichten. Er
zijn verschillende woningtypes en toch is er een
eenheid. En ik zie dat heel
veel mensen hart hebben
voor hun huis, hun tuin,
hun straat, hun wijk. Het
is prachtig. Dat neemt

René (l) en Roland (r), buurtconciërges

niet weg dat er problemen
zijn. Grote maatschappelijke problemen. Het
probleem van verarming,
armoede, dat zich uit in
verloedering, verwaarlozing. Dat probleem,
dat van de verdergaande
tweedeling, is geen specifiek probleem van de wijk,
alleen concentreert het
zich daar, wordt het daar
het meest zichtbaar.
En daar willen wij iets in

veranderen. Een kleinschalige,
één-op-één
aanpak helpt om de problemen aan te pakken. De
aanpak van de buurtconciërge.’
Heb je (of zie je) een probleem waarbij de buurtconcërge mogelijk kan
helpen? Spreek ze dan
aan, ze zijn regelmatig in
de wijk. Of bel:
06-25292435

Sportdag voor de kinderen dankzij het ‘Frietje Vitesse’ Vernieuwde website gaat online
Gerrit-Jan Beumer van Snackbar ‘t Beumertje houdt wel
van van een ludieke actie. Waar hij eerder al lokale bekendheid verwierf met zijn ‘Vitesse Frikandel’, introduceerde hij
dit jaar in aanloop naar de bekerfinalewedstrijd van de Arnhemse club het ‘Vitesse Frietje’. Met daarbij de vermelding
dat een deel van de opbrengst besteed zou worden aan een
activiteit voor de jeugd van de Geitenkamp.
Het Frietje Vitesse werd een succes en dus ging Gerrit-Jan
nadenken over een leuke, maar ook uitdagende activiteit
voor de jeugd. Deze activiteit is nu bekend: op zaterdag 21
augustus wordt van 10.00 tot 16.00 uur een sportieve dag
georganiseerd, bij sportcentrum Valkenhuizen.
En dat belooft een geweldige dag te worden, waarbij ook
Edward Sturing, zesvoudig (interim-)hoofdtrainer van
Vitesse en tegenwoordig hoofd opleidingen, aanwezig is.
Van 10.00 tot 12.00 uur wordt er een voetbalclinic gegeven,
er zijn soccer events van DSE Teamwear en natuurlijk zal
ook Vito, de mascotte van Vitesse, acte de presence geven.
En ook op de stormbanen en het springkussen kun je je helemaal uitleven.

Op 9 juli is het zover: dan gaat de vernieuwde website
Geitenkampnet online!
In de ochtend wordt de nieuwe website, waar de afgelopen
maanden achter de schermen hard aan gewerkt is, oververhuisd naar het Internetadres van de huidige website. Deze
komt daarmee automatisch te vervallen. Voor u als bezoeker
verandert er dus weinig: u kunt de nieuwe website gewoon terugvinden op het vertrouwde adres www.geitenkampnet.nl.
Op de site zijn ook alle recente edities van de wijkkrant weer
te vinden. Ook is de nieuwe site, in tegenstelling tot de vorige site, geschikt om te bekijken via smartphone of tablet.
Naast de vertrouwde rubrieken zijn er ook enkele nieuwe
dingen aan de site toegevoegd, zoals de rubriek ‘prikbord’
En, zegt het voort, er komt een button op de site waarmee
berichten ook voorgelezen kunnen worden.
De site is nog niet volledig af, in de loop van de maanden
wordt de ontbrekende informatie toegevoegd.

Maar dat is nog niet alles. De Arnhemse volkszanger Joey
Hartkamp, bekend van de nummers Ik vind je sexy, Hé jij
en Wat overblijft zijn tranen’ zal een optreden komen geven.
Deze zanger, die ook nummers van André Hazes en Marco
Borsato op zijn repertoire heeft staan, won in 2017 nog de
Buma NL Award voor Grootste Talent.
Wil je deze geweldige dag niet missen?
•

Gerrit-Jan Beumer, met in zijn hand
het ‘Frietje Vitesse’

Geef je dan vóór 1 augustus op bij Snackbar ‘t Beumertje,
Zaslaan 74. Er zijn géén kosten verbonden aan deelname.

STEUN DE ONDERNEMERS EN DOE UW BOODSCHAPPEN LOKAAL!

Zorgplein Geitenkamp biedt hulp op maat Toneellessen voor kids
Heeft u een rolstoel nodig, wilt u een voedingsadvies of zoekt u praktische begeleiding bij een zinvol leven?
Voor hulp en adviezen bij onder andere deze vragen kunnen Arnhemmers al jaren terecht bij het Zorgplein aan de Geitenkamp 34. In het pand van dit Zorgplein werken verschillende zorgverleners nauw met
elkaar samen. Irene Wasmann en Bas Bruijsten waren zeven jaar geleden de pioniers bij de oprichting.
Waarom vonden Irene en Bas de komst van een Zorgplein belangrijk?

Yes! De toneeljuffen van basisschool De Witte Vlinder geven ook in de zomervakantie les! Juf Anna en juf Mieke
geven drie dagen een lekker lange toneelles. Eerst doen we
toneelspelletjes en daarna gaan we samen oefenen voor een
klein optreden. De laatste vijftien minuten van de les mogen
familie en vrienden komen kijken naar het toneelstuk!
Kom jij één, twee of drie keer toneelspelen?
Foto: Zefanja Hoogers

Leeftijd: 4 t/m 7 jaar en 8 t/m 12 jaar
Datum: dinsdag 27, woensdag 28 en donderdag 29 juli
Tijd: 14.00 uur - 16.00 uur
Locatie: MFC de Wetering, Bonte Wetering 89
Kosten: €1,- per persoon
Aanmelden kan bij Playground de Rommelkist.
Verdere informatie volgt bij opgave.

•

Irene Wasmann en Els Willekes, beiden van Toegang Ergotherapie

Irene Wasmann (39) van
Toegang
Ergotherapie:
‘Wij vonden dat het handig kon zijn voor een cliënt
die meerdere therapeuten
nodig heeft, dat die allemaal in hetzelfde pand
zaten met hun praktijk.
Iemand die een beroerte
krijgt, heeft vaak én fysiotherapie én ergotherapie
én logopedie nodig. Dan
is het wel fijn voor de cliënt als deze niet alleen
op één plek zitten, maar
dat de therapeuten elkaar
ook kennen en nauw met
elkaar samenwerken.’
Zorgplein 2.0
‘We zijn nu eigenlijk een
Zorgplein 2.0 geworden:
eerder was dit vooral een
winkel met grote tweedehands hulpmiddelen en
daarbij wat therapeuten.
Inmiddels is er verbouwd
en is het qua inrichting en

qua aanbod veranderd.
Er is geen winkelruimte
meer en er zijn meer behandelruimtes. Ook Fysio
Nova en Zelfcetera zijn
hier nu gestart’.
Aanbod
In het pand van het Zorgplein kunnen bewoners
voor hulp en advies terecht bij de volgende
zorgverleners: Toegang
Ergotherapie, Diëtistenpraktijk Vitasens, Psychologenpraktijk Zelfcetera,
Fysio Nova en Bres hulpmiddelen. Verder heeft
het Zorgplein een nauwe
samenwerking met Kersten Hulpmiddelen, met
Thuis-Verder Neurorevalidatieteams en met Covid
Revalidatie Arnhem.
Gratis hulpmiddelen
Irene is ergotherapeute.
Ze helpt mensen om de

praktische gevolgen van
hun ziekte te verminderen. Niet alleen hun fysieke beperking maar ook
cognitief. Haar praktijk is
gespecialiseerd in neurologische en covidklachten. ‘Bij het Zorgplein
kunnen mensen sinds kort
ook hulpmiddelen zoals
een douchestoel of een
rolstoel, gratis lenen voor
een halfjaar. De zorgverzekeraar vergoedt de kosten,’ vertelt Irene.
Laagdrempelig
‘Een groot voordeel voor
de cliënt is dat je het behandelplan met alle therapeuten kan afstemmen.
Tot nu zijn de reacties van
de klanten allen positief.
Ik hoor vaak van hen terug dat hier een prettige
sfeer heerst, en het gemoedelijk en laagdrempelig is. Bovendien vin-

Foto: Rinus Baak
den ze het fijn dat de hulp
dicht in hun eigen buurt
verkrijgbaar is.’
Nog plek voor andere
zorgverleners
‘Niet alle zorgverleners
hebben de hele week
praktijk. Daarom is er
nog ruimte voor andere
zorgverleners. Een paramedische praktijk is niet
vereist, wel is ons criterium dat het ondernemers
moeten zijn op het gebied
van zorg of welzijn,’ aldus
Irene.
Informatie
Heb je interesse om ruimte te huren in het pand van
het Zorgplein aan de Geitenkamp 34?
Neem dan contact op via:
06 42 50 67 76
of mail naar
info@hetzorgplein.nl

De speelmorgen
Kom je spelen?

Wie: kinderen tussen 10 mnd en 2 jaar en hun ouders
Wat: - gezellige ochtend met verschillende activiteiten
- voorbereiding op de peuteropvang
- leren om met andere kinderen te spelen
- ontmoet andere ouders met kinderen in dezelfde
leeftijd
Waar: MFC de Wetering, Bonte Wetering 89
Wanneer: iedere dinsdag ochtend van 9:15u tot 11:15u
De kosten zijn 1 euro en een stuk fruit om tijdens de
speelmorgen op te eten.
Wandel gezellig binnen en doe gerust een ochtend mee op
proef. De koffie staat klaar!

Werk aan de winkel...of beter gezegd, aan de Willem Beijerstraat. De straat en het
daarbijbehorende plein ligt volledig open. In de volgende editie kunnen we, als de
planning goed verloopt, het eindresultaat laten zien.

Langjarige impuls voor vijf kwetsbare Arnhemse wijken
Minder kinderen die opgroeien in armoede en die gelijke kansen hebben. Prettigere, groenere wijken met betere woningen. Meer inwoners aan het werk. Meer veiligheid en
minder discriminatie. Deze ambities staan in een richtinggevend kader ‘Een doorbraak voor Arnhem-Oost’, dat het college onlangs naar de raad heeft gestuurd.
Het college wil meteen aan
de slag met het renoveren
en verduurzamen van ruim
1.750 particuliere woningen. Daarvoor heeft ze een
aanvraag gedaan bij het Rijk
van ruim € 25 miljoen voor
het Volkshuisvestingsfonds.
Wethouder Ronald Paping:
‘Steeds meer inwoners kampen met armoede, matige
gezondheid en slechte woningen. De buurt is verloederd en vaak niet veilig. De
werkloosheid is hoog. Ook
hier in Arnhem, met name
in de wijken Geitenkamp,
Presikhaaf, Klarendal, Arnhemse Broek en Malburgen.
Veel mensen kunnen niet
meer verder kijken dan het
einde van de week. Zij zijn
niet bezig om te leven, maar
om te overleven. De coronacrisis versterkt dat.’

en in samenwerking met
maatschappelijke partners
en andere overheden. In de
aanpak staan fikse ambities
die reiken tot 2040. ‘Dit zijn
niet alleen doelen voor de
lange termijn, maar vooral
iets waar wij elke dag in de
buurt mee bezig willen zijn.’,
vertelt Papng. ‘De ambities
zijn uitdagend: Bewoners
voelen zich vrij, veilig en
verbonden met elkaar in hun

wijk. Jongeren hebben volop
kansen zicht te ontwikkelen.
Iedere bewoner kan rondkomen, en leeft gezond. Tenslotte moet iedere inwoner
kunnen leven in een goede
woning en in een prettige en
veilige openbare ruimte.’
We zijn al begonnen
Paping: ‘We zitten al midden
in de Arnhem-Oost-Aanpak.
Een jaar geleden sloten we

al de Woondeal, samen met
de gemeente Nijmegen, het
Rijk en de provincie Gelderland. Toen zijn we meteen
begonnen met het verder
invullen en vormgeven van
de Arnhem-Oost-Aanpak.
Zoals nu het aanpakken
van particuliere huizen met
de laagste energielabels.
Daarvoor doen we een aanvraag voor het Volkshuisvestingsfonds.’ Dit fonds is

Uitdagende ambities
Die negatieve spiraal moet
doorbroken worden met de
Arnhem-Oost-Aanpak, door
voor een langjarige en duurzame verbetering te zorgen.
In de wijken, mét de wijken

door het Rijk in het leven
geroepen zodat gemeenten
kunnen investeren in een
verbetering en verduurzaming van de woonkwaliteit
en leefomgeving in de meest
kwetsbare buurten in Nederland.
Particuliere én corporatiewoningen aanpakken
Arnhem vraagt in totaal
ruim € 25 miljoen aan bij
het Rijk om daarmee met
provincie, gemeente en inwoners zelf voor meer dan
€47 miljoen te kunnen investeren in de wijken. De
gemeente wil onder meer
circa 1.750 woningen met
de laagste energielabels van
particuliere woningeigenaren renoveren en duurzamer
maken. Het gaat daarbij om
woningen van inwoners die
zelf nauwelijks geld hebben
om hun woning te verbeteren. Daar waar particuliere
woningen worden opgeknapt, is het de bedoeling
dat ook corporaties kijken
of zij hun woningen kunnen renoveren en duurzamer
kunnen maken.

Meer dan woningen alleen
‘Bovendien komen we op
deze manier met deze bewoners in gesprek’, aldus
Paping. ‘En kunnen we hen
wellicht ook helpen met andere zaken waar ze tegenaan lopen. Bijvoorbeeld
zorg of schulden.’
Ook wordt de buurt opgeknapt en komt er meer
groen. Veel wijken in Arnhem-Oost kampen met een
sleetse, stenige en verloederde openbare ruimte. Er
zijn weinig plekken voor
ontmoeting, sport en bewegen. Daarnaast kunnen panden waar veel overlast uit
ontstaat worden opgekocht
en gerenoveerd, om bij voorkeur via een woningcorporatie te worden verhuurd.
Het mooie aan deze aanpak
is ook dat het extra banen en
stageplaatsen oplevert in de
wijken zelf.
Dit artikel is met
vriendelijke dank overgenomen van de website
www.arnhem-direct.nl

Milieubak naar Geitenkamp en Monnikenhuizen Stop het geweld tegen vrouwen
De Milieubak komt naar de wijk. Op woensdag 4 augustus staat de Milieubak op het Marktplin, van 12.30
tot 15.30 uur. Een dag later staan ze in Monikkenhuizen van 8.30 tot 11.30 uur in de Sperwerstraat, tegenover nummer 63.
Wat is de Milieubak?
De Milieubak is een vrachtwagen waar u klein huishoudelijk afval kunt inleveren dat niet bij het restafval hoort.
Denk aan een wasrekje, tuinstoel, speelgoed en kapotte elektrische tandenborstel.
De Milieubak is bedoeld voor kleine hoeveelheden afval. Heeft u kleine spullen die niet bij het restafval horen?
Lever ze dan gratis in bij de Milieubak. Het afval moet in een boodschappentas of krat passen. Wilt u meer afval
inleveren? Breng het dan naar een afvalbrengstation.
Wat kan in de Milieubak?
In de tabel hieronder vindt u per afvalsoort wat u wel en niet kunt inleveren bij de Milieubak.

Teveel vrouwen weten niet waar ze intimidatie of geweld
moeten melden, en of melden zin heeft. Sommige vrouwen
die te maken hebben met geweld worden gecontroleerd in
hun internetgebruik en kunnen daardoor moeilijk melding
maken.
45%(!) van de vrouwen in Nederland krijgt met geweld te
maken in haar leven. Ben jij één van hen? Blijf er niet stilzwijgend mee rondlopen, maar meld het, eventueel met hulp
van een ander, om jezelf en anderen te helpen.
Iedereen - vrouw of man - kan een steentje bijdragen. Help
mee om alle vrouwen te bereiken, zodat alle intimidatie en
geweld gemeld en bestreden wordt. Ken je een vrouw die
met geweld te maken heeft? Wijs haar op de mogelijkheid
om dit te melden!
Wil je meer weten over wat jij kunt doen om te helpen?
Neem dan eens een kijkje op
www.geweldtegenvrouwenmelden.nl..

In andere wijken...

Het gaat geen gewoonte worden om in onze wijkkrant over andere wijken te berichten.
Maar in deze zomereditie maken we éénmalig een uitzondering.

Formupgrade, beweegcentrum voor fitness, fysiotherapie een leefstijlcoaching
Huisarts Verheij wist het al heel lang: bewegen houdt een mens gezond. Zijn zoon Thomas handelt verder in zijn geest door als fysiotherapeut sportscholen op te zetten voor alle
mensen om in beweging te blijven. Alle mensen hebben het nodig om te bewegen om gewoon gezond te blijven. Op 1 juli 2021 zat Formupgrade 10 jaar lang in Klarendal, aan
de Onder de Linden 21a, naast de speeltuin en het gezondheidscentrum. Daarnaast zitten ze in Malburgen, naast zwembad De Grote Koppel.
Eigenlijk weten we het allemaal: bewegen is noodzakelijk voor onze gezondheid. Niet alleen bewegen
zoals de meesten van ons
wel doen bij het fietsen en
wandelen. Maar ook krachttraining. Dit doe je niet alleen om spieren te kweken
zoals bijvoorbeeld bij een
bodybuilder. Nee, dit is ook
gewoon noodzakelijk om te
zorgen dat onze spieren hun
kracht blijven behouden.
Bij Formupgrade sport je
niet alleen voor de vorm!
Sporten met een duidelijk
doel voor ogen én onder professionele begeleiding. Dat
kan bij beweegcentrum Formupgrade. Of je nu wilt afvallen, fitter worden, conditie opbouwen, beter in je vel
zitten of ‘gewoon’ gezond
wilt blijven; de coaches van
Formupgrade helpen je om
dat doel te bereiken. Niet
met mooie praatjes en vage
beloften; ze staan met praktische tips, duidelijke uitleg
en een uitgekiend programma voor je klaar. Het enige
dat dan nog nodig is: gáán!
Laura Smit, zelf fanatiek
voetballer, is teamleider van
de twaalf leefstijlcoaches
binnen het centrum. Haar
enthousiasme is aanstekelijk. ‘Sporten is hier gezellig en ontspannen. Iedereen
is welkom. Van deelnemers

horen we vaak terug dat ze
zich bij ons niet ‘bekeken’
voelen. Dan voelt het fijner
om te bewegen, is de drempel om te beginnen ook lager. Ook al zijn we de afgelopen jaren hard gegroeid,
onze visie en ons contact met
deelnemers is hetzelfde gebleven. We staan nog steeds
overtuigd achter het motto
van huisarts en medeoprichter Ton Verheij ‘Exercise is
medicine’. Oftewel: bewegen en gezond eten zijn het
beste medicijn. Die basis
vergeten we nooit.’
De mogelijkheden binnen
Formupgrade zijn enorm.
Een greep uit het aanbod:
X-Fittt GLI (de Gecombineerde Leefstijl Interventie,
altijd vergoed vanuit de basisverzekering), eGym (een
slimme combinatie van acht
volautomatische krachttoestellen die jouw instellingen
‘onthouden’), fitness, heel
veel verschillende groepslessen (van Pump tot Zumba
en van Yoga tot Kickboksen),
Personal Training & Small
group (individueel of in een
kleine groep trainen). Daarnaast zijn er bijvoorbeeld
ook nog hardloop- en bootcampsessies voor buiten.
Begeleiding in alle soorten
en maten.
Laura: ‘Begeleiding bieden
we niet alleen in de vorm

van trainers; er zijn bij ons
diëtisten, fysiotherapeuten
en leefstijlcoaches die je bijstaan in het behalen van je
doel. Dat gaat nooit in ‘grote stappen, snel thuis’. Het
gaat eerder in kleine stapjes,
waardoor deelnemers hun
vooruitgang behouden en
steeds wat fitter worden én
blijven. Niets demotiveert zó
als keihard werken en geen
resultaat zien. Daarom is de
professionele begeleiding zo
belangrijk. Dat er iemand
achter je staat die weet hoe
je effectief traint en blessures voorkomt.’
Tijdens de lockdowns hielden trainers en andere begeleiders het hoofd koel. ‘We
wilden voor iedere individuele deelnemer iets doen’,
vertelt Laura. ‘We gaven
niet alleen online sportlessen waaraan mensen thuis
konden meedoen, we belden
ook persoonlijke oefeningen
door die iemand in zijn of
haar huiskamer kon doen.
En we hielden de motivatie
levend en spraken mensen
moed in. De reacties van
deelnemers waren hartverwarmend; ze zijn ons bijna
allemaal trouw gebleven.
Iedereen wordt gezien bij
Formupgrade. Dat biedt
deelnemers een vriendelijke
stok achter de deur. Want:
kom je een tijdje niet, belt
je begeleider om te checken

wat er aan de hand is. Het
betekent ook dat er voor
iedereen de mogelijkheid
moet zijn om te komen bewegen. Zo zijn er aangepaste
groepslessen voor mensen
met gezondheidsproblemen
en onze fysiotherapeuten
zijn nu gespecialiseerd in
coronarevalidatie: 50 behandelingen in een half jaar
tijd.’

Aanmelden bij Formupgrade
kan via de website, sociale
media of door even binnen
te lopen. Er volgt altijd een
intakegesprek om iemands
wensen en doelen, en/of lichamelijke klachten duidelijk te krijgen én om daar
een passend programma bij
te maken. Ook dingen als
zorgverzekering en de Gelrepas komen daarbij aan bod.

Formupgrade Noord zit aan
de Onder de Linden 21a,
naast het gezondheidscentrum en de speeltuin De
Leuke Linde.
Bellen kan naar: 026 379
3253 en mailen kan naar:
info@formupgrade.nl. Online kun je terecht op: www.
formupgrade.nl, Facebook
en Instagram.

De Wasplaats: meer dan een wasserette
In de vorige editie meldden wij u dat Stichting Stevig Arnhem een samenwerking is aangegaan met De Wasplaats in
de wijk Klarendal ten bate van mensen die (tijdelijk) moeite hebben hun was zelf te doen. Maar al doet de naam het
wellicht niet vermoeden, de Wasplaats is meer dan alleen een wasserette.
De Wasplaats Klarendal is
sinds 2015 een nieuw concept in het hart van de wijk
Klarendal. Bij binnenkomst
vind je winkeltje OOgst; een
shop-in-shop met allerlei
unieke producten, gemaakt
door mensen uit de buurt en
de omgeving. Handig als je
op zoek bent naar een bijzonder cadeau of een leuke
attentie voor jezelf!

De Wasplaats heeft zich
het afgelopen jaar bewezen
als centrale plek in het hart
van de wijk Klarendal. Het
is een komen en gaan van
bezoekers. Wijkbewoners
met een eigen activiteitenochtend vinden er hun plek.
Kunstenaars uit de wijk laten hun werk zien in maandelijkse tentoonstellingen.
Ook leden van het sociale

wijkteam, participatiewerk,
vrijwilligers van organisaties met een inloopspreekuur, en vele anderen, vinden
hun weg naar de huiskamer
van de wijk.
Verderop in de winkel bevindt zich de wasserij waar
je je kleding achter kan laten
in handen van de Wasbaas.
Ondertussen kun je voor

een redelijke prijs (€0,50!)
genieten van een kopje koffie of thee,of gebruik maken
van de gratis WiFi voor je
werk of studie. Lees de krant
aan de gezellige leestafel of
neem plaats aan het raam
met uitzicht op het levendige
straatgebeuren! Voor het
wassen van je wasgoed kun
je in het wasmenu verschillende wasproducten vinden.
De Wasplaats is een uniek
concept voor Klarendal en
omliggende wijken waarin
wijkbewoners,
ondernemers, gemeente en welzijnen zorginstellingen samen
werken. Elkaar op ideeën
brengen, elkaar helpen en
elkaar versterken in het realiseren van een innovatieve
onderneming; een maatschappelijk verantwoorde
wasserij met aandacht voor
sociale waarden in de wijk!
Meer informatie, onder andere over de openingstijden,
is te vinden op
www.dewasplaats.nl

Open avond Alliance Française
Wil je Frans leren, of je Frans een beetje bijhouden met leuke
en leerzame lessen? Wil je ééns per maand een stukje Franse
cultuur snuiven? Noteer dan nu vast de open dagen van de
Alliance Française op maandag 13 en dinsdag 14 september
in je agenda! Deze Open Avonden worden gehouden in het
Stedelijk Gymnasium, Thorbeckestraat 17 te Arnhem, van
19.00 tot 20.00 uur. Je kunt dan ook gratis én vrijblijvend
een niveautest laten doen.
Meer informatie:

KPN NetwerkNL is elke
dag bezig om het netwerk
te verbeteren voor iedereen in Nederland. Het
netwerk zorgt thuis voor
de verbinding met internet, televisie en telefonie.
Deze verbinding gaat nu
nog via een koperkabel.
In Geitenkamp vervangt
KPN NetwerkNL de koperkabel kosteloos voor
een glasvezelaansluiting
in uw woning.

Waarom glasvezel?
Er wordt steeds meer
gebruik gemaakt van het
netwerk. Mensen gamen,
streamen en gebruiken
slimme apparaten. Dit
vraagt om een netwerk
wat geschikt is voor de
toekomst. Op steeds
meer plaatsen in Nederland worden de bestaande koperkabels vervangen door glasvezel. Met
glasvezel kunnen meer
mensen tegelijk gebruik

maken van snel internet.
Open netwerk
Het nieuwe glasvezelnetwerk dat KPN NetwerkNL
gaat aanleggen is een
open netwerk. Dit betekent dat u zelf kunt kiezen
welke provider uw wilt
voor internet, televisie en
telefonie. Kijk op kpnnetwerk.nl/providers welke
providers dit zijn. Zodra
de aansluiting is geïnstalleerd bent u niet verplicht

om over te stappen van
provider. Uw huidige provider kan in veel gevallen
uw verbinding via glasvezel leveren. Neem hiervoor contact met ze op.

meente. Nadat het plan
klaar is ontvangt u een
brief met een code. Met
de code kunt u toestemming geven via kpnnetwerk.nl/toestemming.

De aanlegstappen
Het aanleggen van het
glasvezelnetwerk bestaat
uit 4 stappen:
KPN NetwerkNL maakt
een plan voor de buurt.
Dat gebeurt samen met
een aannemer en de ge-

Toestemming geven is
nodig zodat we voor u aan
de slag kunnen. U hoeft
hiervoor nog geen afspraak met ons te maken.
De aannemer begint met
graven en legt kabels
aan in de straat tot aan

uw woning. Bij hoogbouw
worden de kabels naar
een centraal punt gelegd.
U krijgt bericht van ons
voordat we beginnen.
Hierin staat alle informatie over onze werkzaamheden.
Wanneer we klaar zijn
met graven kunt u een
afspraak maken met een
monteur. U ontvangt de
brief met een afspraakvoorstel.

Floor w eet raad

Miranda (33) schrijft ons met een probleem dat wellicht
voor velem herkenbaar is: ‘Mijn partner wil steeds dat ik
mee ga naar zijn ouders maar daar heb ik helemaal geen
zin in. Mijn partner zegt dat dit er nu eenmaal bijhoort en
dat ik gewoon mee moet gaan, maar is dat ook zo?’

Dulcinea’s voor de monnik

Ook weer een goeie
vraag en er zijn verschillende antwoorden hierop mogelijk. Maar het
allerbelangrijkste is dat
je vooral naar je eigen
gevoel moet luisteren. Ik
weet natuurlijk niet hoe
vaak je mee ‘moet’ en
hoe goed jullie band is. Maar als dat bijvoorbeeld op
wekelijkse basis is dan kan ik mij voorstellen dat je
daar niet altijd zin in hebt. Wat ook belangrijk is is de
reden waarom je dan naar je schoonouders ‘moet’
gaan en wat het maakt dat je geen zin hebt.
Vaak is het een ingesleten patroon wat in de loop der
jaren is ontstaan. We zijn nu eenmaal gewoonte dieren en als iets leuk was of een fijn gevoel gaf dan
wordt het ritueel over het algemeen vaker herhaalt.
Daardoor krijg je minder snel in gaten dat wat eerst
leuk was nu minder leuk is geworden.
Je zou je ook af kunnen vragen; ‘Zitten jouw schoonouders wel op jou te wachten?’ Klinkt raar maar misschien vinden zij het ook wel prima om eens een keertje (of twee) over te slaan. Misschien vinden zij het
ook wel prettig om eens alleen met hun eigen kroost
samen te zijn of kan het wat hun betreft ook wel eens
overgeslagen worden.
Maar ook als ze iedere keer vereerd zijn met ook jouw
aanwezigheid dan mag je nog steeds best wel eens
een keertje overslaan. Je voelt een ‘nee’ en het is dan
raadzaam om naar dat gevoel te luisteren. Zo creëer
je tijd en ruimte voor jezelf om even op te laden zodat
je daarna weer kunt ‘leveren’. Een ‘ja’ voor jezelf is
een ‘nee’ voor een ander. Hou er wel rekening mee
dat het kan zijn dat één van de kinderen dan ook niet
mee wilt om dezelfde redenen als jij, en dat moet dan
ook kunnen.
Wat het ook is, maak het bespreekbaar. In ieder geval
met je partner maar in dit geval misschien ook met je
schoonouders. En kijk ook eens wat het oplevert als
jij daar chagrijnig en mokkend op de bank hangt, want
wat zou de ander daar bij voelen? Als je het bespreekbaar maakt, wat ik je echt op je hart druk, doe dat dan
niet op het allerlaatste moment. Doe dat bijvoorbeeld
een dag van te voren, op een rustig moment van de
dag. Leg het goed uit en dus niet in een strakke oneliner want dat zet over het algemeen kwaadbloed bij
de ander. Als jij puur vanuit jouw gevoel spreekt dan
kan de ander dat alleen maar respecteren, want jouw
gevoel is van jou. Maar probeer dan wel samen tot
een oplossing komen, dus samen in verbinding zijn.
Het is ook goed als je partner even iets alleen gaat
doen, dus zonder jou, want daarna heb je elkaar weer
iets te vertellen. Ik weet alleen niet of een avondje
naar de ouders een leuk uitstapje is om elkaar iets te
kunnen vertellen.
Maar dat is weer een ander vraagstuk…
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.

In het waterbassin in de wijk Nieuw-Monnikenhuizen staan twee prachtige bronzen beelden. Maar wat zijn het
eigenlijk voor beelden, en waarom staan ze daar? En, ook niet onbelangrijk, wie heeft ze gemaakt?
Voor het antwoord op deze
vraag moeten we 20 jaar terug in de geschiedenis. Het
oude stadion van Vitesse
was afgebroken en op die
plek verrees de wijk NieuwMonnikenhuizen. In die
wijk werd een waterbassin
geplaatst om zo de afvloeing
van regenwater te reguleren.
Het leek de toenmalige ge-

meenteraad een goed idee
om dit minder saai te maken
dan het klinkt en daarom
werd er een opdracht uitgeschreven dit waterbassin
te voorzien van een kunstwerk. Dit kunstwerk moest
een directe relatie aangaan
met het afwateringssysteem
of het waterbassin, zo luidde
de opdracht.

De Tilburgse beeldhouwer
Tine van de Weyer (1951)
wist uiteindelijk deze opdracht binnen te halen. Zij
ontwierp twee waternimfen
en gaf deze de naam Dulcinea’s voor de monnik mee.
Deze naam vraagt natuurlijk
om enige uitleg. Want waarom Dulcinea’s? En hoezo
voor de monnik?
Om met het laatste te beginnen: voor de monnik is een
verwijzing naar het middeleeuwse klooster Monnikenhuizen Dit voormalige
kartuizerklooster dateert uit
1342 en werd in 1635 samengevoegd met Monnikhuizerbeek. Hierdoor ontstond het
landgoed Claerenbeek, waar
het huidige park Klarenbeek
nog een restant van is.
Voor de naam Dulcinea
moeten we de literatuur in:
Dulcinea is de denkbeeldige
geliefde van Don Quichot, de
hoofdpersoon uit de roman
van Miguel de Cervantes.
Het leek de beeldhouwer
wel een romantisch idee om
de immer celibatair levende
monniken twee denkbeeldige geliefden te schenken, en
zo werd de naam Dulcinea’s
voor de monnik geboren.

Over haar werk vertelt Tine
van de Weyer: ‘Bij de noordelijke begrenzing waar
de goten uitmonden in de
vijver zijn twee openingen
uitgespaard. Deze openingen heb ik gekozen voor de
situering van twee beelden.
In elk daarvan is een vlonder geplaatst met een lengte
van 200 cm. Deze vlonders
zijn de consoles voor twee
Naïades, de waternimfen, de
mythische wezens die volgens de legende in beken en
bronnen huizen.’
‘Zij richten hun armen naar
voren en uit hun handen
stroomt op onregelmatige
momenten het water in de
vijver. Hiermee herhalen de
Dulcinea’s het gebaar dat
het water maakt als het de
helling afstroomt. Als het
allang niet meer regent, op
warme dagen in de zomer,
op maanverlichte najaarsavonden, schudden zij nog
steeds water uit hun mouwen. De Dulcinea’s zijn in
brons gegoten en hun kleed
is als gestolde watergolven
in grote zwierige bewegingen geboetseerd. Het is her
en der bedekt met flonkerende stenen als amethist,
bergkristal en rose kwarts.’

met vriendelijke dank aan Maria Meekes voor het
verschaffen van de achtergrondinformatie

