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Hoogte 80 loop editie 2021; een sportieve middag op en rondom de Bult
Woensdag 22 september. Het kruispunt van de Monnikensteeg / Burgermeester Bloemersweg is het decor van de grootste wijkgebonden hardloopwedstrijd van Arnhem: de
Hoogte 80 Loop. Met de zon al schijnend over het mooie landschap wordt ‘s ochtends vroeg het parcours klaargezet. Daar waar ‘s middags 550 kinderen het parcours zullen
lopen, bult op, bult af. Het is de 13e editie van de Hoogte 80 Loop. De organisatie is in handen van Sportbedrijf Arnhem i.s.m. Stichting Rijnstad.
Ook dit jaar doen alle peuterspeelzalen en basisscholen uit de wijk weer mee.
Rond 13.00 uur stromen de
eerste groepen kinderen en
ouders binnen om het startnummer op te halen. Klaarmaken voor de start van de
leeftijd 0-3 jaar met ouders,
zij lopen 200 meter. Bult
op, bult af. Een hele knappe
prestatie voor deze jonge
deelnemertjes. Ondertussen
melden ook de kinderen van
de andere leeftijdscategorieën zich. En zij hoeven zich
niet te vervelen. Want naast
meedoen aan de Hoogte 80
loop zijn er nog veel meer
leuke activiteiten te doen.
Bungeerun, springkussen,
gezonde voeding hapjes en
drankjes maken bijvoorbeeld.
Bult op, bult af
In het vervolg van de middag waren de kinderen van
de basisschoolleeftijd aan
de beurt om hun afstand te
lopen. Bult op, bult af. Met
voorafgaand een warmingup op muziek, om even lekker los te komen. Fanatiek
en gedreven renden de kinderen ook dit jaar weer met
z’n allen over het parcours
heen, ieder kind op zijn of
haar eigen tempo. Samen
sporten, samen hardlopen,
sportiviteit, daar gaat het
om.

Uiteraard kregen alle kinderen, als altijd, weer een medaille, flesjes water en een
stukje fruit voor de topprestatie die zij geleverd hebben.
Sportiviteitsprijs
Net zoals voorgaande jaren
was er ook weer de sporti-

viteitsprijs. Voor de sportiefste peuterspeelzaal en,
dit jaar voor het eerst, per
basisschool de sportiefste
klas. Dit jaar ging de prijs
naar peuterspeelzaal BLOS
als sportiefste peuterspeelzaal. Bij de Julianaschool
won groep 5a, bij de Boom-

hut groep 8a en bij de Witte
Vlinder groep 8. Zij mogen
allemaal de sportiviteitsbeker een jaar lang in hun klas
laten staan!
In de avond waren de volwassenen aan de beurt. Iedereen van 13 jaar en ouder

hun welverdiende medaille,
flesje water en gezonde versnapering ophalen.
Tot slot; met dank aan de
vele vrijwilligers was ook
dit jaar de Hoogte 80 loop
weer een geslaagde hardloopwedstrijd!
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Daktechniek & Onderhoud
Mob. (06) 51 16 48 51
Tel. 0317 - 844 453
www.bdto.nl

met 1 gratis saus

€ 15,00

10.30 - 17.30 u

kon zich inschrijven om mee
te doen. In totaal 25 volwassenen legden een afstand af
van 5 km over het parcours,
bult op, bult af. De vele
sportieve en fanatieke mannen en vrouwen kwamen allen onder applaus over de finish en mochten daarna ook

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

poutsmafietsen.nl
Sperwerstraat 67
Arnhem
0267370190

•

Gratis dakinspectie

•

Dakrenovatie

•

Dak reparatie

•

Lood en zink werk

•

Schoorsteenvegen € 25,00 per kanaal.

•

Dakgoot reinigen € 2,00 per meter

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

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

Onze
Fysiotherapeut
helpt jou.
Maak direct een
afspraak

Het Wijk ABC

Consultatiebureau weer terug in de wijk!

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

Vanaf 1 januari komt na vele jaren het consultatiebureau weer terug in de Geitenkamp. Ouders hoeven dan niet meer naar
een consultatiebureau in Presikhaaf of Klarendal. Met hun kindje kunnen zij dan in de eigen wijk naar de jeugdverpleegkundige of -arts. Het consultatiebureau komt in MFC De Wetering. De gemeente biedt gezondheidszorg aan onze allerkleinsten en hun ouders graag zo dicht mogelijk bij huis aan.

De Beijer :
Willem Beijerstraat 13,
tel: 06-42715182 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

Het consultatiebureau is een mooie aanvulling op de voorzieningen die er nu al voor ouders en kinderen zijn in en rondom
het wijkcentrum MFC De Wetering. Hier zitten al de speeltuin de Rommelkist, de Speelmorgen (een gezellige speelplek
voor kinderen van 8 maanden tot 2 jaar), Gezond Onderweg, Loket Goed Geregeld. Kinderwerk Rijnstad en het Sociaal
Wijkteam Noord-Oost. Met de terugkeer van het consultatiebureau in de Geitenkamp hopen we alle ouders en kinderen betere zorg te bieden, op een fijne plek die uitnodigt om elkaar te ontmoeten. Op 11 januari zal het consultatiebureau officieel
worden geopend. Noteer deze datum alvast en we zien u dan graag!
Heeft u vragen? Mailt u dan naar team leefomgeving van de gemeente Arnhem: noord-oost@leefomgevingarnhem.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
tel: 026-3127999 www.ggarnhem.nl
spreekuur: don 9.00-11.00 uur, MFC De Wetering
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

Reanimeren kán levens redden
Hoe moet je handelen als er iemand voor je neus plotseling een hartstilstand krijgt? Wat je precies moet doen bij een
levensbedreigende situatie leerden zeven bewoners van de Compagnieplaats tijdens een cursus reanimatie bij AED
Collective op 11 oktober.
De bewoners kregen les in reanimeren en in het gebruik van
een AED (automatische externe defibrillator). Wat zij leerden konden zij meteen toepassen op een speciale oefenpop.

Multi-Functioneel Centrum De Wetering :
Bonte Wetering 89, tel. 026-3772020
Politie : 0900-8844

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

Informatie
AED collective geeft niet alleen cursussen, maar verkopen,
verhuren en onderhouden ook de AED’s.

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

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

Overlevingskans
Controleer ademhaling, doe de kinlift, start met borstcompressies, gebruik de AED. Zomaar een greep uit een aantal
termen van de cursus reanimatie. De overlevingskans van
een slachtoffer wordt groter als een bewoner kan reanimeren
en de AED kan gebruiken totdat de ambulance arriveert.
Want bij een hartstilstand telt elke seconde.
AED plaatsen
Nu er minimaal zeven bewoners gecertificeerd zijn, kan
de voorzitter van de bewonerscommissie Compagnieplaats
aan de gemeente vragen een AED te plaatsen in één van de
appartementengebouwen aan de Compagnieplaats.

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

SWOA : 06-11781072

MFC De Wetering

Voor meer informatie: www.aedcollective.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, Jurgen Meijer, Bram Moorman, Elaine Smissaert, Floor Vermeer, Annet Tomasini en ingezonden
Fotografie: Mark Ormel en ingezonden

De volgende
Op De Hoogte
verschijnt op
15 december 2021
inzendingen
uiterlijk
3 deceber 2021
(data onder voorbehoud)
Ingezonden brieven en artikelen zijn welkom en vallen onder verantwoordelijkheid van de schrijver. De redactie behoudt zich het recht voor stukken te redigeren, in te korten of te weigeren zonder opgaaf van redenen.
Door toezending aan het redactieadres verklaart u zich akkoord met
plaatsing van tekst en foto’s. In geval van twijfel kan een aanvullende
verklaring worden gevraagd.

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

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

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

Goed Geregeld Arnhem: dichtbij, deskundig en gratis hulp bij vragen over geld en regelzaken
Goed Geregeld Arnhem is vanaf 7 oktober met vijf locaties in Presikhaaf, Klarendal, Malburgen, De Laar en Geitenkamp én www.ggarnhem.nl officieel geopend voor alle
Arnhemmers met vragen over geld- en regelzaken.
‘Mijn toeslag is niet uitbetaald. Wat nu?’. ‘Zijn de incassokosten juist berekend?’. ‘Ik heb geen geld voor onvoorziene
uitgaven. Wat kan ik doen?’. ‘Wanneer heb ik recht op een
vast contract?’. ‘Moet een zorgverzekeraar mij altijd accepteren?’. ‘Moet ik inkomstenbelasting betalen?’.
Het is zomaar een greep uit de vragen waar je in het dagelijks leven tegenaan kunt lopen. En de antwoorden zijn niet
altijd even gemakkelijk te vinden. Om door de bomen het
bos weer te gaan zien, is er nu Goed Geregeld Arnhem.

Schulden en andere problemen voorkomen

Goed Geregeld Arnhem helpt inwoners en professionals uit
Arnhem met vragen over geld, wetten en regels. De medewerkers zijn er voor advies over het rondkomen met een
klein inkomen, het invullen van formulieren, het aanvragen
van toeslagen tot ondersteuning bij ingewikkelde belastingzaken.

‘De medewerkers kennen de
juiste weg’
Volgens verantwoordelijk wethouder Martien Louwers zijn
de vijf Goed Geregeld locaties een welkome en zinvolle
aanvulling op wat er op dit moment al aan hulp en advies
voor inwoners is: ‘Met Goed Geregeld Arnhem willen we
hulp makkelijk en toegankelijk maken. Eén ingang voor eenvoudige vragen en deskundige hulp en ondersteuning. Is er
meer nodig, dan kennen de medewerkers van Goed Geregeld Arnhem de juiste wegen en hebben ze goede contacten
met hulpverlenende organisaties binnen Arnhem.’

Dichtbij: op vijf locaties en via www.ggarnhem.nl

Via de website www.ggarnhem.nl kunnen inwoners al veel
antwoorden op vragen vinden of contact leggen met de medewerkers via telefoon of mail. Voor partners in de stad is er
een toolbox op de professionals-pagina die hen ondersteunt
bij het signaleren, informeren en doorverwijzen van Arnhemmers met geldzorgen naar de juiste hulp.
Iedere donderdag van 9.00 tot 11.00 uur is er een inloopspreekuur in MFC De Wetering, Bonte Wetering 89.
Ook hier kun je - zonder afspraak! - terecht met alle vragen en zorgen die je hebt. Telefonisch contact leggen kan
iedere werkdag tussen 9.00 en 11.00 uur en tussen 13.00
en 15.00 uur via 026-3127999.

‘Met de komst van één loket in
de buurt kunnen we mensen in
een vroegtijdig stadium helpen’
‘Met de komst van één loket, op locaties in de buurt en online, kunnen we mensen in een vroegtijdig stadium helpen
om weer grip te krijgen op hun financiën en rechten. En
kunnen we schulden en daarmee samenhangende problemen voorkomen,’ geeft directeur-bestuurder van Rijnstad
Joke Wisseborn aan.

Financieel zelfredzaam

Goed Geregeld Arnhem wordt uitgevoerd door Rijnstad in
opdracht van de gemeente Arnhem. Gemeente Arnhem wil
graag zoveel mogelijk Arnhemmers helpen om financieel
zelfredzaam te zijn, onder andere door ondersteuning te bieden bij vragen over geldzaken. Maar ook voor hulp bij het
oplossen van schulden of geldproblemen kunnen inwoners
bij de gemeente terecht. (zie www.arnhem.nl/geldzorgen
voor het totaalaanbod).

Welkom in ‘t Plein

De nieuwe locatie van Kunst op de Bult op het bordes van het marktplein krijgt steeds meer gestalte: De vloer ligt erin,
muren en deuren hebben een fris kleurtje, de meeste meubels zijn aanwezig. Eind oktober verhuizen de boeken van
wijkbieb Rozet op de Bult van de Beijer naar het marktplein.
Binnenkort aangevuld met een heus elektronisch uitleenapparaat!
Over de naam is veel nagedacht en gepraat, veel leuke suggesties zijn voorbij gekomen.
Uiteindelijk is besloten om het kort maar krachtig te houden: ’t Plein.
Vanaf november staat de deur in elk geval voor iedereen open op woensdag, donderdag en zaterdag van 10 tot 14 uur,
voor een praatje, een kop koffie of thee, het lenen van een boek of het kopen van een KunstKontaktKaart o.i.d.
Ook de koorrepetities van Toonhoogte80 op maandagavond in de even weken en de filmavonden op donderdagavond de
oneven weken vinden hier vanaf november plaats.
Dus, tot ziens in ’t Plein!

Ilse Beers neemt afscheid

Ilse Beers, oprichter van het kindercircus van Geitenkamp
en omgeving Circus op de Bult, heeft afscheid genomen.
Na ruim 10 jaar dit prachtige wijkgerichte circus draaiende te hebben gehouden heeft ze gekozen voor een andere
richting. Samen met het bestuur van de stichting en Lilian
Kraus, die al die tijd assistent was, wordt gekeken naar een
vervolg. Dat kan projekt-circus worden, waarin in een aaneengesloten periode naar een optreden wordt toegewerkt,
maar ook wordt eraan gedacht om op scholen Circusles te
verzorgen.
Ruimte gevraagd:
Omdat er in 10 jaar een groot aantal voorstellingen zijn gemaakt, zijn er ook aardig wat kostuums. Hiervoor wordt nog
een opslagplek gezocht. Dus, mocht u een hoekje in de
garage over hebben, laat het graag weten via
circusopdebult@gmail.com
Dit mailadres kun je ook gebruiken als je op de hoogte gehouden wilt worden van toekomstige projekten.

‘Mijn hond heeft bananen in de oren’
Veel mensen willen graag een hond om hun leven te verrijken. Wie wil er niet een maatje om samen mee te wandelen of een vriendje voor de kinderen? De coronacrisis maakte
duidelijk hoe de behoefte leeft als mensen meer thuis zijn. Een hond opvoeden is niet altijd eenvoudig. Hoe ga je om met je hond als hij uitvalt naar andere honden, trekt aan de
lijn, niet alleen kan zijn, angstig is voor vuurwerk en onweer, niet komt als je hem roept, onzeker of hyperactief is?
Elza Heijmeriks is in mei
2020 op de Geitenkamp
komen wonen. Thuis is ze
opgegroeid met honden. Na
haar studie psychologie is ze
zich, vanuit haar passie voor
honden, gaan verdiepen in
het gedrag van honden. Nu
geeft ze persoonlijke begeleiding en voorlichting aan
mensen die een hond hebben of overwegen een pup
of volwassen hond te nemen.
Elza: ‘Gedrag van honden,
dat door ons als ongewenst
wordt gezien, komt vaak
voort uit het feit, dat mensen weinig kennis hebben
van de belevingswereld en
de behoeften van de hond.
Van een pup wordt bijvoorbeeld al snel verwacht, dat
hij alleen kan thuisblijven.
Veel pups raken snel overprikkeld, omdat ze te veel
worden blootgesteld aan
allerlei situaties, die ze nog
niet goed aankunnen. Vaak
wordt ten onrechte gedacht,
dat honden erop uit zijn om
de “baas” te spelen. Het
trainen van gehoorzaamheid wordt als een belangrijke voorwaarde gezien
voor een goede relatie met
je hond. Maar klopt dat eigenlijk wel? Ik hoor vaak
van mensen, dat ze al van

alles geprobeerd hebben.
Soms met zakken vol voertjes en de hond luistert nog
steeds niet. Een goede relatie met je hond is gebaseerd
op hem leren te begrijpen en
wederzijds vertrouwen.’
Er kunnen diverse oorzaken zijn waarom een hond
een gedragsprobleem heeft.
‘Vaak zie ik honden met
onderliggende
gezondheidsproblemen, of fysieke
problemen. Ook kunnen
negatieve ervaringen een
rol spelen bijvoorbeeld bij
angst voor vuurwerk en onweer. Door te kijken naar de
oorzaak, leer je het gedrag
van je hond beter te begrijpen. Wat heeft jouw hond
nodig om beter te kunnen
omgaan met situaties die hij
moeilijk vindt? ‘
Heb je een volwassen hond,
of een pup en je wilt graag
advies en begeleiding, dan
kun je contact opnemen met
Hond in Beeld. Vind je het
leuk om recreatief bezig
te zijn met je hond, dan is
speuren een leuke activiteit
om samen te doen.

Meer info?
www.hondinbeeld.info
Tel.: 06-51124098
Mail: elza@hondinbeeld.info

Hond in Beeld verzorgt regelmatig lezingen en geeft
ook voedingsadviezen.

Saksen Weimar heeft nu een échte ontmoetingsplek
De bewoners moesten er wel een paar maanden op wachten, maar nu
eindelijk zijn de nieuwe speeltoestellen geplaatst. Initiator Linda Wolven
is blij met het duikelrek, een familietouwschommel, twee panna voetbaldoelen en drie picknickbanken.
‘Ik merk dat sinds de speeltoestellen en picknickbanken er staan, de WADI
aan de Compagnieplaats nu een heuse ontmoetingsplek is geworden. Het is hier altijd
druk met bewoners. Kinderen maken volop
gebruik van alle toestellen. Er wordt hier zelfs
gebarbecued en ik zie af en toe een kampvuur.
Heel gezellig allemaal’, vertelt Linda enthousiast.

Foto’s bij dit artikel: Rinus Baak

Nieuwe ideeën
Stilzitten doet Linda niet. Ze heeft alweer
ideeën om voor volgend jaar een nieuw plan
in te dienen bij de gemeente. ‘Ik denk aan een
klimop of vogelhuisjes tegen die roestige platen aan. Tot nu toe zijn de speeltoestellen een
groot succes. Ik krijg alleen maar positieve
reacties van iedereen zoals ‘dit had er veel
eerder moeten komen’.

•

Linda Wolven

De R zit w e e r i n d e maand

Wealléén
zijn
weer
geopend
als

Hij is e r w e e r:
Onz e Ka m pio ensRookworst

Willem Beijerstraat 13

Natuurlijk
Smakelijker
Lekkerder

geopend!!!

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

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

GRATIS PARKEREN OP HET MOOISTE MARKTPLEIN VAN ARNHEM

•

Gildeslagerij J. van Egmond winnaar van de vakwedstrijd Arnhem Rookworststad 2021

Bronzen Rookworst voor Gildeslagerij J. van Egmond

Herfst-bioscoop-theater 2020/2021

Gildeslagerij J. van Egmond uit Arnhem is uitgeroepen tot winnaar van de 47e nationale vakwedstrijd
Arnhem Rookworststad. De jury heeft de ingezonden producten van Slagerij J. van Egmond bekroond met
goud met ster. Daarmee werden zij de 47e Nationaal Kampioen 2021 Arnhem Rookworststad. Hiervoor
ontvangen zij het kampioenssymbool van deze wedstrijd, de Bronzen Rookworst.
Arnhem Rookworststad
Arnhem Rookworststad is
de grootste nationale Gelderse Rookworstwedstrijd
van Nederland. Iedere slager
en worstmaker uit Nederland kan door mee te doen
nationale waardering oogsten voor hun vakkundigheid. De wedstrijd bestaat
uit diverse rubrieken met
naast de ‘reguliere’ rookworst onder andere innovatieve rookworstproducten.
De eerste wedstrijd werd
gehouden in 1974.
Landelijke competitie
Voor Gelderse rookworst en
innovatieve rookworstproducten is de Arnhem Rookworststad de grootste rookworstwedstrijd. Alle slagers
en worstmakers uit Nederland krijgen tijdens deze
wedstrijd de mogelijkheid
om waardering te ontvangen
voor hun vakkundigheid.
Voor slagers is het behalen

Dankzij een inmiddels welbekend virus heeft er vorig jaar
geen reguliere editie van het Herfsttheater GEITenBULT
kunnen plaatsvinden. En ook dit jaar is een reguliere editie
helaas niet mogelijk. Maar Kunst op de Bult, de organisator
van het wijktheater, heeft niet stilgezeten.
Er zijn vorig jaar in het kader van het Herfsttheater zeven
prachtige video’s ontstaan. Dit jaar wil Kunst op de Bult
deze scènes eindelijk aan het publiek presenteren door middel van twee Herfst-bioscoop-theater shows op twee locaties in de wijk, namelijk in MFC de Wetering als locatie
GEIT en in Showroom Zeuner als locatie BULT. Dit gaat
plaatsvinden in het weekend van 19, 20 en 21 november.

van een onderscheiding een
erkenning van kwaliteit van
hun Gelderse Rookworst en
hun vakmanschap.
Deskundige juryleden
De ingezonden rookworsten

worden gekeurd door een
team van deskundige juryleden. Zij kijken naar uiterlijk
en aanzien, vorm en kleur,
aanzien en structuur na snijden, geur en smaak, consistentie en innovatie.

Hoge kwaliteit
De bekroning van producten van Gildeslagerij J. van
Egmond betekent dat John
van Egmond een Gelderse
Rookworst van zeer hoge
kwaliteit maakt en verkoopt.

Per show van tegen de anderhalf uur krijgt de bezoeker 3
of 4 theater-video’s te zien, in een als bijzondere bioscoop
aangeklede ruimte en omgeven door diverse live acts. Dit
kan dans, muziek of een toneelscene zijn.
Aanvangstijd is vrijdag en zaterdag om 20.00 uur en zondag
om 15.00 uur. Na afloop is er gelegenheid om na te praten
met een drankje. De tijdelijke bioscoopruimte opent een
half uur voor aanvang, een coronatoegangsbewijs wordt gevraagd. Prijs van een kaartje is € 8,- maar wie in het bezit is
van een Gelrepas betaalt de helft: € 4,00.
Kaartjes zijn vanaf 1 november via de site verkrijgbaar
(www.kunst-op-de-bult.nl) of tijdens openingstijden in ’t
Plein, de nieuwe locatie op het marktplein.

Zwerfvuil-opruimactie met oliebollen
Het is weer tijd voor een nieuwe opruimactie van het zwerfvuil in de wijk. Dat is het eigenlijk iedere
week wel maar bij de actie gaat het ook om de zichtbaarheid. Dat we ook zien dat het opgeruimd wordt.
In de hoop dat het afval minder gaat zwerven.
De laatste grote actie, op 3 juli, was een succes. Onder de muzikale begeleiding van de Schatgravers liepen zo’n 20 mensen
in fluorescerende hesjes met zogenaamde knijpers en ringen door de wijk. Ook de volgende actie wordt weer gezellig én
lekker. Voor de deelnemers is er koffie, thee en oliebollen ter versterking. Groepen, verenigingen, eenlingen, iedereen is
welkom. Voor knijpers, ringen en hesjes wordt gezorgd. En zoals gezegd ook voor de oliebollen.
De opruimactie wordt gehouden op zaterdag 6 november, van 10.00 tot 13.00
uur. Startpunt is De Beijer,
Willem Beijerstraat 13.
Na het gezamenlijk opruimen van het zwerfafval is
dit ook de plek waar de oliebollen en de koffie of thee
wordt geserveerd.

Bingo in de Beijer
De Bingo in de Beijer (Willem Beijerstraat 13) stond even
in de wacht vanwege de coronamaatregelen, maar vanaf 30
oktober wordt er weer iedere laatste zaterdagmiddag van de
maand een bingo gehouden, van 14.00 tot 16.30 uur. Wel
wordt een coronatoegangsbewijs gevraagd. In november zal
de bingo op 27 november worden gehouden. De prijs van
een boekje bedraagt € 3,-

In verband met de te maken
oliebollen, de hesjes, knijpers en ringen is het wel fijn
als je je even aanmeldt bij de
wijkconciërges;
•

Onder het zwerfvuil bevinden zich ook juweeltjes.

Foto: René Oudenhoven.

team.geitenkamp@gmail.
com
of bel 026 3772231

STEUN DE ONDERNEMERS EN DOE UW BOODSCHAPPEN LOKAAL!

‘Stapelverliefd’ ‘Hoe krijg ik de rekening naar beneden?’
Een vrolijk nummer met een catchy refrein, zo kan de eerste Nederlandstalige single van het Geitenkampse zangduo
Xander & Kiki het beste worden omschreven.
Xander van Veelen, geboren in Oosterbeek en Kiki Lelie,
geboren in Arnhem, maken al sinds hun prille jeugd muziek.
Sinds 2014 zijn ze samen een duo. Ze hebben met hun eigen
werk opgetreden in Frankrijk, Engeland en Nederland.
Vorig jaar verscheen het Engelstalige debuutalbum More
from the heart. De teksten op dit ingetogen album verwijzen naar de tekortkomingen van de mensheid. Dat ze beiden
naast muziekliefhebbers ook natuurliefhebbers zijn, is in de
teksten te horen: veel nummers zijn geïnspireerd door ontmoeting in én met de natuur.
De muzikanten, die ook hun eigen opnamestudio én recordlabel beheren, gooien het met hun eerste Nederlandstalige
single over een andere boeg: de tekst is namelijk gebaseerd
op hun eigen liefdesleven. Na moeilijke tijden krijgt de liefde
nu kans om volop te bloeien. ‘Laten we er vol voor gaan’,
zingen ze dan ook.
Het nummer ‘Stapelverliefd’ komt 29 oktober uit op muziekdiensten als Spotify, Deezer, iTunes en Apple Music.

Het zal niemand ontgaan zijn: in vrij korte tijd zijn de prijzen van energie enorm gestegen. Voor veel huishoudens in
onze wijken kan dat tot grote problemen leiden. De overheid heeft gelukkig al aangekondigd compenserende maatregelen te treffen. Ook het isoleren van woningen (door woningcorporaties) is inmiddels begonnen, al kunnen ze niet
alle woningen tegelijk aanpakken. Maar ook zelf kun je al met eenvoudige aanpassingen flinke besparingen creëren.
De Energiebank heeft een
actie bedacht, waarbij fraaie
prijzen te winnen zijn. De
hoofdprijs is een nieuw witgoedartikel, in bruikleen
van de Energiebank. Het
nieuwe artikel zal bepaald
worden door een (energie)
coach langs te laten gaan
bij de winnaar en het meest
verbruikende apparaat te
vervangen voor de nieuwe.
De hoofdprijs hangt hier dus
van af. Andere winnaars
krijgen gratis artikelen (isolatiefolie, radiatorfolie, ledlampen of douchekop).
De Energiebank is al een
aantal jaren bezig in Arnhem en omgeving om mensen bewust te maken van de
mogelijkheden die ze zelf
hebben om hun energierekening omlaag te brengen.
Dit doen ze door middel
van Energiecoaches, die
bij mensen thuis op bezoek
gaan om ter plekke te kijken
welke tips handig zijn. Vaak
zijn het tips die weinig of
zelfs helemaal niets kosten.
In de afgelopen periode
heeft de Energiebank in samenwerking met de stadskok Martijn van Butselaar
verschllende
buurttafels
georganiseerd. Tijdens deze
buurttafels konden mensen

zich inschrijven bij de Energiebank, hetzij om coaching
te krijgen, dan wel om een
training te volgen om zelf
Energiecoach te worden.
Terug naar de winactie: om
kans te maken op één van de
prijzen dient de bewoner aan
twee eisen te voldoen:
• inschrijven bij de Energiebank en
• de algemene poster (zie
afbeelding) achter het
raam plakken.

De prijswinnaars worden
geselecteerd door een aantal
studenten die de wijk ingaan
en willekeurig iemand uitzoeken die aan de voorwaarden heeft voldaan. Op 4 november worden de winnaars
bekend gemaakt, zij krijgen
via mail of telefoon daarover
een bericht.

Tenslotte: in de volgende
editie gaan we verder in op
de bespaartips die je kunt
uitvoeren, maar ook gaan
we in op de inspanningen
die de gemeente en de woningcorporaties doen om
ervoor te zorgen dat de energiekosten voor de bewoners
betaalbaar blijven.

Hiermee hoopt de Energiebank meer naamsbekendheid in de wijk te krijgen,
waardoor meer mensen de
hulp inschakelen van een
Energiecoach.
Heb je de buurttafel gemist, maar wil je je toch
inschrijven bij de Energiebank? Dan kan dat door de
QR-code te scannen van de
posters die in de wijk versprijd zijn. Deze code leidt je
naar het inschrijfformulier.
(De posters hangen bij De
Beijer, MFC De Wetering,
De Sperwer, COOP en De
Vlindertuin).
Je kunt je uiteraard ook aanmelden via de website www.
energiebankregioarnhem.
nl onder het kopje energiecoaches.

Ik wil wel, maar het lukt me niet!
•

Fysiotherapeut Jurgen Meijer legt uit wat de lastigheden zijn om af te vallen

Afvallen is simpel:
Minder eten en meer bewegen. Meer calorieën verbranden dan dat je erin stopt. Simpel als idee, moeilijk
om uit te voeren. We weten in principe allemaal wat
goed voor ons is. En sterker nog: we willen het ook
vaak wel heel erg graag. Maar waarom is het eigenlijk
zo moeilijk om te doen.

Door de bomen het bos niet meer zien:
Er zijn zoveel diëten en zoveel manieren om af te vallen dat je bijna niet meer weet wat je moet geloven.
Geen koolhydraten eten, geen vet eten, geen suiker
eten of je moet gaan vasten. Allemaal manieren om af
te vallen maar wat is ou goed? Je weet het niet meer
dus doe je maar niks. Helpt toch allemaal niet.

Snel resultaat:
Meestal willen we binnen 2-3 weken al zien dat er
iets veranderd. Is dat niet zo dan haken we al snel
af. Waar doe ik het eigenlijk voor? Maar ook als het
wel goed gaat, blijkt de drang om het te blijven doen
vaak van korte duur. Het is je gelukt. Maar hoe vol te
houden? Want vol blijven houden verbrand de meest
de meeste calorieën.

Dit is een greep van de redenen die ik hoor als het niet
lukt om te werken aan je gewicht

Familie en vrienden:
Vaak werken familie en vrienden niet mee. Ja, ze vinden het goed als JIJ het doet, maar meedoen zodat
het makkelijk wordt voor jou. Of dat ze zelf ook wat
gezonder worden ….nee dat zit er niet in.
Andere eetgewoontes:
Andere eetgewoontes zijn raar. Veel hoor ik de uitspraak: ‘ ja dat lust ik niet.’ Of nog zo’n leuke uitspraak: ‘Ik ben geen konijn, ik ga niet alleen sla eten.’
‘Rode spaghetti saus is toch ook gewoon van tomaat
gemaakt en dus gezond.’. ‘Gezond eten is duur.’.
Meer bewegen lukt niet:
‘Ik heb geen tijd om te gaan sporten of fietsen vind ik
niet leuk.’ ‘Hardlopen kan niet, omdat ik slechte knieën heb. De sportschool vind ik echt verschrikkelijk.’
En deze hoor ik verreweg het meest:
‘Maar ik zit niet stil hoor. ik ben de hele dag in beweging, dus dat zit wel goed.’
Allemaal redenen om niet te gaan bewegen.

Wie lukt het nou wel en wie lukt niet om f te vallen?
Voor mij is “willen”
(motivatie) alleen niet
genoeg. We willen het
namelijk allemaal wel.
Meestal zijn het de mensen die echt al actie ondernemen (intentie) degene die het meeste kans
maken. Dus ze hebben
de boodschappen al in
huis om anders te eten.
Of de sportschoenen al
gekocht hebben. Of het
gesprek met het gezin
is al aangegaan om het
anders te doen. Hiermee
laten ze zien dat ze bereid zijn om de moeilijke
momenten en de beslissingen aan te gaan.
Vaker nog (merken we
in de praktijk) is het fijn als iemand je helpt zover te
komen.
In de Geitenkamp zijn er meer dan 300 mensen met
diabetes/ suikerziekte((dat is bijna 10% van de Gei-

tenkampers). En al bij bijna meer dan 100 mensen een
maagverkleining uitgevoerd. En er is groeiend aantal
mensen met overgewicht
Dus werken aan je gezondheid en met name afvallen
is wel een thema in de wijk dat we moeten aanpakken.
Wat kan je dan nu doen om fitter te worden. Of hoe
kun je hulp krijgen bij het afvallen Ga naar :
http://www.2diabeat.nl/gezond-geitenkamp
En kijk wat je in de Geitenkamp kan doen om dit te
verbeteren.

Heb je vragen?
Mail naar jurgen@fysiolocus.nl
Of bel naar 0614432123

Open Dag De Vlindertuin
Foto’s zeggen soms meer dan woorden. Dat geldt ook voor de Open Dag van
De Vlindertuin, die zaterdag 18 september werd gehouden.
De gezellige sfeer van die dag laat zich het best vertellen door een fotoverslag.

Meet & Eat in de Beijer
Terug van weggeweest: de Meet & Eat! Op maandag 8 november is het zover: in De Beijer wordt er dan weer een
maaltijd georganiseerd, waarbij enkele in de wijk actieve
personen of organisaties zich voorstellen. De deelnemende
partijen zijn deze keer De Beijer (Het Koffie Kaffee), stadskok Martijn van Butselaar, die tevens de maaltijd voorbereidt, Vitale Verbindingen en de wijkconciërges zich presenteren en vertellen waar zij zich in de wijk mee bezighouden.
Lijkt het je leuk om mee te eten, en tegelijkertijd wat meer te
weten te komen over wat er in de wijk gebeurt? Kom dan op
maandag 8 november naar de Beijer.
De maaltijd begint om 16.30 u en zal tot ongeveer 19.30 u
doorgaan. Er zijn geen kosten aan verbonden. Inschrijven
uitelijk 5 november via hetkoffiekaffee@gmail.com.
Een geldig coronatoegansbewijs wordt gevraagd.

Kerstbrunch in MFC De Wetering
Vorig jaar konden er vanwege corona geen kerstactiviteiten
georganiseerd worden, maar dit jaar kan dat gelukkig weer
wel. En de eerste dient zich nu al aan:
Op woensdagochtend 15 december organiseert Stichting
Stevig een kerstbrunch in MFC De Wetering voor senioren
van 60 jaar en ouder. De brunch begint om 11.00 u tot ongeveer 14.00 uur, maar de zaal is al vanaf 10.30 uur open.
De ochtend zal verlopen zoals het in de jaren voor corona
gewend was: het begint met een kop koffie of thee met wat
lekkers, de kinderen van de Witte School komen langs om
samen met de ouderen gezellige spellen te spelen en er is nog
een leuke verrassing. De brunch zelf begint rond 12.00 uur.
Indien nodig, kan er vervoer geregeld worden. Laat dit dan
weten bij het aanmelden.
Aanmelden voor deze gezellige kerstochtend kan
tot 1 december via

Stichting Stevig,
telefoon 06-8302 8000.
Wees er snel bij, want er zijn nog maar een beperkt aantal
plaatsen beschikbaar en, vol is vol!

Mooie plekjes

‘De zoninval, de ietwat donkere lucht en het vele groen met daarbij het duidelijk zichtbare
hoogteverschil maakten deze foto tot een bijzonder geheel’, aldus Janite Brands, die deze
foto maakte tijdens één van haar fotowandelingen in en rondom de wijk. En eerlijk is eerlijk,
de foto laat inderdaad een stukje Geitenkamp op zijn mooist zien. Het unieke karakter van
de wijk is duidelijk in beeld gebracht.
Heb jij ook een mooie foto van een bijzondere plek in de wijk? Stuur deze dan, met de reden
waarom je het zo mooi vindt naar
redactie@geitenkampnet.nl.
Wellicht komt jouw foto dan in een volgende editie te staan!

Floor w ee t ra ad Als vragen niet meer gesteld kunnen worden
Coming out

Ik heb een anonieme vraag ontvangen en die luidt: Ik
word een beetje moe van dat gedoe over ‘coming-outday’ of ‘ comming-out- week ’ . Waarom moet daar nou
weer zoveel aandacht naar toe?
Ik snap wat je zegt en in
eerste instantie had ik dat
ook wel een beetje.
Maar waar je je aan ergert
zegt ook iets over jezelf
en daarom ben ik me hier
meer in gaan verdiepen.
Wist je dat er heel veel mensen zijn die niet kunnen leven
naar het gevoel in wie ze daadwerkelijk zijn? Het meest
voor de hand liggende is natuurlijk homoseksualiteit want
daar moesten we nog niet zo lang geleden echt aan wennen
als iemand homoseksueel was. Maar, kort beschouwd, was
dat het begin van een nieuw tijdperk. Een tijdperk waarin
we meer aandacht konden geven aan het individu van de
mens, dus jezelf en je naasten, en de daar bijbehorende behoefte
.
De regenboog vlag wordt geassocieerd met de LHBTQ+
gemeenschap maar in mijn ogen zou het moeten staan voor
de complete mensheid. Dus iedereen op deze aardkloot en
zonder uitzonderingen. Natuurlijk heb ik als blanke blonde
man makkelijk praten maar als je je echt verdiept in de
grote mensen massa dan zie je alleen maar verschillende
mensen.
Het makkelijkste onderscheid is natuurlijk kleur en geaardheid maar ook dat willen we dan weer in hokjes plaatsen.
Dat maakt het veiliger voor de ander om het te begrijpen
en te plaatsen. Maar ja, een mens is zoveel meer dan zijn of
haar geaardheid of afkomst.
Sterker nog, het zegt geen donder of wie die persoon nu
eigenlijk is. Behalve dat je weet of je met die persoon kunt
flirten of heerlijk kunt eten weet je nog niets.
Is het daarom niet een idee om, in plaats van je te ergeren,
zelf een coming-out week te gebruiken om iets van jezelf
te uiten naar je omgeving? Misschien is dit wel het moment
om te vertellen dat je met regelmaat te veel drinkt of eet.
Of is dit het moment om eens te vertellen dat je knuffelberen spaart of angsten hebt? Dat je psychische klachten hebt
zoals depressie of borderline? Of je gewoon niet rond kan
komen van je huidige financiële situatie?
Misschien niet de beste voorbeelden, maar waar het over
gaat is dat iets wat jou echt jou maakt maar wat je ook niet
echt durft te vertellen aan anderen omdat er kwetsbaarheid
of schaamte op zit.
Coming-out gaat niet alleen over geaardheid, het gaat over
vertellen wie je daadwerkelijk bent, wat je hier komt doen
en wat je voelt. Coming-out momenten zijn nodig omdat
we als mens vaak helemaal niet zo tolerant zijn als dat we
beweren. En, zoals ik als eerder beschreef, die intolerantie
heeft te maken met je eigen angsten.
Dus, hoe meer wordt ‘ge-out comed’ hoe minder angsten
er over blijven want uiteindelijk blijven we allemaal dood
gewone speciale mensen.
Ik ben Floor Vermeer en ik ben healer.
Heeft u ook een vraag voor Floor? Stuur een mail naar
redactie@geitenkampnet.nl.
Uiteraard zullen wij u vraag vertrouwelijk behandelen.

MFC De Wetering
Bonte Wetering 89
6823 JC Arnhem
(026) 377 20 20

Het

van uw wijk!

‘Geertje herinnert zich moeders vaste regel nog goed. Zij en haar vier zussen mochten naar dansles - het enige vertier in
die tijd - op voorwaarde dat ze ook naailes volgden. De meisjes konden dus niet wachten om naar naailes te gaan. In de
weekenden waren de zussen ’s middags druk met de strijkbout en de krultang in de weer om zich klaar te maken voor het
dansen. Pas als ze helemaal tevreden waren, wierpen ze nog een laatste blik in de spiegel voor ze op de fiets stapten.’
‘De dansschool had de oorlog van zich afgeschud en de deuren geopend. Nette kleding (heren in pak met stropdas) was
verplicht. Hans bezat echter alleen een groen jasje van de HARK (Hulp Actie Rode Kruis). Zijn neef werkte bij een herenmodezaak en leende hem een pak, dat Hans op zaterdagmiddag bij hem ophaalde en op zondagmorgen weer terugbracht. In
de zomer organiseerde de dansschool dansmiddagen in de Theepit in Sonsbeek. In de pauze verspreiddehet gezelschap zich
in de buitenlucht. Opeens klonk er van achter een bosje trompetgeschal. De trompetter kwam tevoorschijn en liep spelend
richting de Theepit waar het orkest inviel. De dansers liepen achter de muziek aan en iederkoos zijn of haar partner voor
de volgende dans.’
Was u even terug in de tijd
toen u dit las? Weten uw
kinderen en kleinkinderen
hoe uw leven eruit zag toen
u jong was? Zou u nog eens
graag met iemand herinneringen willen ophalen aan
vroeger? Dat kan! SWOA
geeft ouderen in Arnhem de
mogelijkheid om zijn of haar
levensverhaal te laten opschrijven. De vrijwilligers
van SWOA zijn getraind in
het luisteren naar en het verwoorden van uw verhalen.
Zo werkt u samen aan uw levensboek. Misschien denkt
u: ‘Moet ik mijn hele hebben
en houden vertellen?’. Natuurlijk niet, u bepaalt welke
verhalen de moeite waard
zijn om in uw boek te worden opgenomen.
‘Je levensverhaal laten
schrijven tot een boek is
vooral goed voor jezelf! Je
kunt alles eens van je afpraten. Het lucht op.’, vertelt
een van ondertussen meer
dan 100 deelnemrs aan het
project, dat nu al enige jaren
loopt. Toch kan daar ook een
gevaar in zitten: immers, alles wat je naar boven haalt,
kan soms in je hoofd blijven
napruttelen. Mensen met
een te heftig levensverhaal
wordt soms ook afgeraden
een Levensboek te laten
maken, het is immers geen
therapie, hoewel het in de
gunstigere gevallen wel heel
therapeutisch kan werken.
Hoe werkt het Levensboek? Na een kennismakingsbezoek bij u thuis, zorgt SWOA voor iemand die bij u past. Het is belangrijk dat het klikt tussen u en de vrijwilliger. Hoe vaak en wanneer de vrijwilliger bij u komt spreekt u samen met hem
of haar af. Tijdens de leuke en inspirerende ontmoetingen komt uw verhaal tot leven. Als de tekst klaar is en de bijpassende
foto’s uitgezocht zijn, kan de drukker aan de slag.
Let wel, het Levensboek is niet gratis: U betaalt de drukkosten van het aantal door u bestelde boeken en een eenmalige
vergoeding voor deelname aan het project Levensboeken van €50,-. Maar daarmee heeft u wel een uniek boek n handen, dat
door uw kinderen of kleinkinderen later altijd gelezen kan worden, als vragen niet meer gesteld kunnen worden.

Meer informatie of u aanmelden?
Bel dan Josefien op nummer 06-1145-7000,
of ga naar de website
www.swoa.nl/levensboek of
stuur een mailtje naar levensboeken@swoa.nl.

WAS DE DAG NIET EEN VRIEND,
DAN WAS HET WEL EEN LERAAR

