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Jan van Egmond, meer dan alleen een slager

Op vrijdagochtend 5 november overleed slager Jan van Egmond tijdens zijn werk aan een hartstilstand. Hiermee verliest de wijk niet alleen een vakman, die met zijn overheerlijke rookworsten de Geitenkamp op de culinaire kaart zette. Jan was verknocht aan de wijk waar hij in 1969 kennis mee leerde maken en de wijk leerde hem kennen als een
betrokken wijkgenoot. Maar bovenal was Jan van Egmond een familieman.
Jan van Egmond werd op
12 juli 1947 geboren in Millingen aan de Rijn. Hij komt
uit een gezin van 17 kinderen, waar hij, zoals hij het
zelf altijd zei, spuit 11 was.
Omdat zijn vader een baan
kreeg in Arnhem, verhuisde
het gezin van Egmond naar
Arnhem. Jan was op dat moment 4 jaar oud.
In september 1969 leerde
Jan de Geitenkamp kennen: hij kwam te werken in
de toenmalige slagerij van
Ben Vrijling. Hier zou hij
een paar maanden werken,
in afwachting van een betrekking bij de cruisemaatschappij Holland-Amerika
Lijn. Want Jan wilde de zee
op. Lang duurde dit avontuur niet en een jaar later
werkte hij als chef-slager bij
Albert Heijn.
Hier leerde hij zijn latere
vrouw Alma kennen, een
Geitenkampse. Omdat de
twee een relatie kregen,
moest Jan vertrekken bij Albert Heijn en ging bij V&D
werken. In januari 1973
kwam de Geitenkamp weer
in beeld. Hij ging werken bij
de slagerij van Jan Vrieling,
op het hoekje van het marktplein.
Drie maanden later, op 1
april, nam hij de zaak over
en werd de naam veranderd
in Slagerij Van Egmond.

Jan heeft in de loop der jaren het bedrijf tot een goed
lopende zaak gemaakt. Het
assortiment bestaat niet alleen uit vlees; ook diverse
soepen, salades, bami- en
nasimaaltijden en diverse
vleesschotels. Door dit uitgebreide aanbod en door
het vakmanschap werd de
naam van de slagerij op
vele plaatsen bekend. Het
vakmanschap is dan ook
de reden dat tijdens de jaarlijkse vakwedstrijd Arnhem
Rookworststad de slagerij
zo goed als ieder jaar in de
prijzen valt
.
Jan voelde een grote betrokkenheid met de wijk, deels
vanuit een beroepsmatige
reden, maar vooral uit betrokkenheid met de wijk. Hij
was gedurende twee periode’s actief in het Bewonersoverleg. Ook voor de Winkeliersvereniging van de
Geitenkamp is hij van grote
betekenis geweest en zette
hij zich met veel optimisme
in om op te komen voor de
belangen van de winkeliers
op het marktplein.
Ook over de wijkkrant had
hij zijn ideeën: toen de krant
zich eind jaren ‘80 meer op
de wijk ging richten, zag hij
als één van de eersten de
voordelen die de wijkkrant
kon bieden aan de winkeliers van de wijk.

4
met 1 gratis saus

€ 15,00

10.30 - 17.30 u

•

Jan van Egmond thuis, in 2016

Familie was voor Jan belangrijk, hij was een echte
familieman. Slagerij van
Egmond was (en is) nog een
echt familiebedrijf, waar hij
samenwerkte met zijn vrouw
en zijn zoon. En ook één van
zijn twee dochters heeft nog
enige tijd in de zaak gewerkt, maar koos uiteinde-

lijk een andere richting. Zijn
liefde voor familie bleek ook
uit zijn aanwezigheid op de
jaarlijkse familiedag. De familie hielp hem ook om de
tegenslagen in het leven aan
te kunnen (in 2007 werd zijn
been geamputeerd), al lag
het ook niet in zijn aard om
bij de pakken neer te zitten.

Met het heengaan van Jan
van Egmond verliezen zijn
vrouw en kinderen een dierbare en trotse echtgenoot en
vader.
Ook voor de wijk betekent
het een groot verlies. Zijn
betrokkenheid en eerlijke
meningen zullen node gemist worden.

BRANDT
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

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

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

Wat rest zijn de gelukkig
vele herinneringen aan een
mooi en prachtig mens, die
met een betrokken blik naar
zijn naaste en minder naaste
dierbaren keek en die met
optimisme en humor de
meest grote en intense uitdagingen in zijn leven aan
wist te gaan.

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

Wie vraagt de mantelzorger hoe het met hem gaat?

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

Help jij je tante of buurvrouw soms met de wekelijkse boodschappen? Dan ben jij een mantelzorger. Doe jij ook wel
eens de was voor je opa en oma of medicijnen geven aan je partner? Dan ben jij ook een mantelzorger!
Veel mensen weten vaak niet dat ze een mantelzorger zijn.

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
Drie Gasthuizen (onderdeel van DrieGasthuizenGroep) :
Tel: 026 354 9415
klantcontactcentrum@driegasthuizengroep.nl

In de wijk Geitenkamp komen er geluiden via wijkteams en thuiszorg dat er
een mogelijk sprake is van
overbelasting van mantelzorgers en dat er behoefte
is aan verlichting van druk.
Een aantal studenten is
daarom begonnen met een
project dat plaatsvindt in
MFC de Wetering Zij willen graag in gesprek komen
met mantelzorgers om naar
hun verhaal te luisteren en
horen waar zij behoefte aan

hebben en wat de mantelzorg dragelijk kan maken.
De studenten, afkomstig
van de Hogeschool Arnhem
en Nijmegen en van het Rijn
IJssel werken samen in MFC
De Wetering aan het project
Zorg om Mantelzorgers. Zij
volgen de opleidingen verpleegkunde, voeding en diëtetiek, sociaal werk, fysiotherapie of social work. Elke
student brengt zijn of haar
deskundigheid mee vanuit

Gemeente Arnhem :
• Wijkteam Leefomgeving Arnhem Noord-Oost
John Wijnbergen, Marlies Hallingse, Paulien
Toonen, Arno van Geel; Birgitt Kromkamp
noord-oost@leefomgevingarnhem.nl

Het Groente Gilde : groentegilde@gmail.com
HAN Rechtswinkel :
voor gratis juridisch advies:
Tel: 06-55291144 E: rechtswinkel@han.nl

Geïnteresseerd geworden?
Kom dan op woensdag naar
MFC de Wetering. Van
9.30u tot 16.00 uur zijn de
studenten aanwezig.

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

Kunst op de Bult :
Willem Beijerstraat 13,
tel 026 4432138 info@kunst-op-de-bult.nl

Start het jaar goed:

Ga aan de slag met je gezondheid

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

Voor mensen met een Gelrepas starten Preventiecentrum
Physique en Sportbedrijf Arnhem in januari een 2-jarig
programma gericht op het verbeteren van je gezondheid
en afvallen. Je wordt begeleid door de leefstijlcoach, je
krijgt advies van een diëtist en je gaat twee keer per week
sporten in een groep. Dat zal op dinsdag en donderdag
van 17.00-18.00 uur zijn. Dit alles vindt plaats bij
Physique Preventiecentrum, Beukenlaan 19.
Het traject wordt voor het grootste gedeelte vergoed door
jouw basisverzekering, daarnaast is er een eigen bijdrage
van € 10,- per 4 weken gedurende het traject. Dit kan met
de Gelrepas betaald worden.
Wil jij aan de slag? Bel leefstijlcoach Manon Janssen:
06-28811515 of loop binnen bij Physique.

2Switch : 0900-0205

Vivare : 088-0541111 klant@vivare.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

Een extra handje nodig?
Heb je behoefte aan een helpende hand, praktische
ondersteuning of een luisterend oor? Klop aan bij
Voor Elkaar in Arnhem.
Even een boodschap doen, een klein klusje uitvoeren, de hond uitlaten of een praatje maken. Niet altijd
lukt het om dit zelf of met behulp van je omgeving
op te pakken. Bijvoorbeeld omdat je (tijdelijk) de
deur niet uit kan. Voor deze vragen en meer kan je
terecht bij Voor Elkaar in Arnhem.

Neem contact op!
Voor Elkaar in Arnhem is op de volgende manieren
te bereiken:
• Via www.voorelkaarinarnhem.nl
• Telefonisch via 026 3127702 (maandag tot en
met vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur)
Let op: op vrijdag 24 en 31 decembertelefonisch te
bereiken van 10.00-12.00 u.
• Per mail via info@voorelkaarinarnhem.nl
Voor Elkaar in Arnhem is een samenwerking tussen MVT , Rijnstad , Stichting Nabij, SWOA en diverse Arnhemse (vrijwilligers)organisaties, en wordt
ondersteund door Gemeente Arnhem.

(Stichting) Het Vincentrum (inzameling goederen) :
Rosendaalseweg 758, tel. 026-3512783
(do, vr: 13.30-16.30; za 10.00-12.30)

Volkshuisvesting Arnhem :
026-3712712 info@volkshuisvesting.nl

In verschillende subgroepen
worden mantelzorgers met
verschillende achtergronden
onderzocht.
Bijvoorbeeld
jonge mantelzorgers, mantelzorgers met een niet-westerse migratieachtergrond
en mantelzorgers voor
mensen met een psychische
kwetsbaarheid.

Het gezamenlijke doel
hiermee is uiteindelijk om
een aantal initiatieven in
de wijk te ontwikkelen die
ondersteuning kan bieden
aan mantelzorgers. Daarbij
wordt bijvoorbeeld gedacht
aan een bijeenkomst in
MFC De Wetering waar ervaringen en tips met elkaar
gedeeld kunnen worden en
waar zorgprofessionals aanwezig zijn die informatie
kunnen geven over praktische zaken die vanuit de
gemeente of vrijwilligersorganisaties worden genoemd.
De studenten willen graag
in contact komen met de
mantelzorgers in de Geitenkamp, of met mensen die
mantelzorgers kennen in
deze wijk. Zij hopen deze
een hart onder de riem te
kunnen steken en meer over
hen te weten te komen.

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

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

de opleiding om gezamenlijk, vanuit verschillende
invalshoeken te kijken naar
deze problematiek.

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

Huisartsenpost Het Span, Van Maerlantstraat 3

•

Coop, Geitenkamp 17

•

MFC De Wetering (2 x), Bonte Wetering 89

•

Druckpunt Fysiotherapie, Druckerstraat 16

•

Coop, Schuttersbergplein 13

•

Sportcentrum Valkenhuizen, Beukenlaan 15

Een week lang schaatsplezier bij Playground de Rommelkist

Schaatsen met je klasgenoten en vriendjes uit de wijk; het kon allemaal in de week van maandag 22 t/m vrijdag 26 november. Voor basisschoolkinderen kon ondanks de huidige coronamaatregelen, toch voor een groot gedeelte de schaatsbaan doorgaan! Kinderen van groep 3 t/m 8 van de Witte Vlinder, Julianaschool en de Boomhut hebben een week lang onder schooltijd
kunnen schaatsen bij Playground de Rommelkist. En ook na schooltijd waren er nog mogelijkheden voor georganiseerde activiteitengroepen om te schaatsen. Zo mochten bijvoorbeeld
de kinderen van de Vitesse Hattrick en de Kinderclub de ijsbaan op, om samen veel schaatsplezier te beleven. Het Sportbedrijf Arnhem maakt deze schaatsbaan mogelijk, samen met
Team Leefomgeving en de Feestcentrale.
Aangezien niet ieder kind over een paar schaatsen beschikt, konden de kinderen schaatsen lenen bij het Sportbedrijf Arnhem. Daarnaast kregen ze een leuk schaatsprogramma aangeboden
van vier enthousiaste HAN-studenten van de opleiding Sportkunde. Er werd door alle kinderen fanatiek meegedaan. Natuurlijk was er ook ruimte om zelf even lekker vrij te schaatsen.
De schaatsbaan zal de aankomende jaren bij de Rommelkist komen te liggen in november of december. Hopelijk volgend jaar ook na schooltijd en in de avond weer, zoals oorspronkelijk
de bedoeling was.
Sportbedrijf Arnhem wil iedereen nogmaals hartelijk danken voor hun inzet en betrokkenheid bij de schaatsbaan!

Geitenkamp krijgt eigen consultatiebureau terug
Op 3 januari gaat het consultatiebureau in de Geitenkamp weer van start. Na enige jaren te zijn weg geweest, komt het consultatiebureau terug in MFC De Wetering. Linda
Brugman en Anke van Engeland zijn de jeugdverpleegkundigen die hier samen met jeugdarts Jolanda den Hertog op maandag en dinsdag werken.
‘We hebben er zin in! We
gaan de groep ouders uit
postcodegebied 6823 veel
beter leren kennen. Het is
een groot voordeel om dichter bij huis te zitten. In de
eerste plaats is dit voor de
ouders veel fijner. Maar ook
voor onze hulpverlening is
het beter als we gemakkelijker een band met elkaar
kunnen opbouwen.’

Onderweg, Loket Goed
Geregeld en het Sociaal
Wijkteam Noord-Oost.

Een mooie ontmoetingsplek,
waarin de voorzieningen elkaar goed kunnen aanvullen.

Uniek: met 18 maanden
ook aan huis
‘Om meer tijd en aandacht

Alles bij de hand
‘It takes a village to raise a
child. Deze uitspraak is er
niet voor niets. Ouders staan
er niet alleen voor, we staan
als consultatiebureau graag
aan hun zijde! Voor ons ook
heel belangrijk dat ouders
eenvoudig bij ons kunnen
aankloppen met allerlei
vragen. Bijvoorbeeld over
voeding of gedrag maar ook
als er problemen spelen. We
zijn er voor iedereen!’
Direct rond het consultatiebureau zitten al de speeltuin,
de Rommelkist, de Speelmorgen (een gezellige speelplek voor kinderen van 8
maanden tot 2 jaar), Gezond

Vlnr: Anke van Engeland, Jolanda den Hertog, Linda Brugman

voor de ontwikkeling van het
kind in de eigen omgeving te
hebben, starten we een pilot

waarbij we een bezoek aan
huis kunnen brengen als het
kindje 18 maanden oud is.
Hoeven de ouders ook een
keer de deur niet uit. Dit is
een unieke mogelijkheid in
de Geitenkamp die we graag
aan de ouders aanbieden.
Kortom, met de opening van
het consultatiebureau in de
Geitenkamp hopen we betere zorg te bieden, op een
fijne plek dicht bij huis. Ons
doel is dat ouders en hun
kinderen ons eenvoudig weten te vinden en graag bij
ons langs komen. U bent van
harte welkom!’
De feestelijke opening stond
gepland op 11 januari, maar
door de huidige coronamaatregelen gaat deze niet
door. Het consultatiebureau
gaat vanaf 3 januari echter
wel starten en worden de
afspraken vanaf dan op deze
locatie ingepland.
Heeft u nog vragen? Neem
dan contact op met John
Wijnbergen van Team Leefomgeving: 026-377 3097 of
john.wijnbergen@arnhem.
nl

Herfst-bioscoop-theater GEITenBULT 2020/2021
In het weekend van 19 t/m 21 november heeft in MFC de Wetering en in Showroom Zeuner het herfst-bioscooptheater
GEITenBULT plaatsgevonden.Met een combinatie van filmpjes en een live presentatie daarvan voor publiek is er ondanks
de beperkingen vanwege de coronamaatregelen een mooi resultaat neergezet/ Hoewel het aantal aanwezige mensen beperkt was. bleek het enthousiasme van de aanwezigen dat gelukkig niet.Alle spelers en vrijwilligers hebben dit twee jaar
lopend project op een feestelijke manier af kunnen sluiten. De slotmaaltijd voor de ruim 30 deelnemers werd bereid door
Enjoy&Learn!
Onderstaande foto;s geven slechts een kleine indruk van de sfeer en de stukjes die opgevoerd zijn. Maar niet getreurd: opdat iedereen die er niet was toch nog kan genieten van deze edite
van GEITenBULT. zullllen de filmpjes vanaf half december wekelijks op het internet worden gedeeld. Houdt dus de wijkmedia in de gaten!

De Late Stem is uitgezongen
Zangkoor De Late Stem is opgeheven. Daarmee heeft het het 70-jarg jubileum net niet
gehaald, want dit koor begon officiëël op 1 maart 1952 met de repetities.
In de bloeiperiode kende het koor wel 80 leden, maar in de loop van de tijd werden dat er
steeds minder. De thuisbasis van het koor is in de loop der jaren ook veranderd: waar het
koor eerder in Sonsbeeksingel en De Beijer haar zangkunsten oefende, waren de repetities
in de laatste jaren in MFC De Wetering.
Het koor heeft in het verleden aan diverse concours meegedaan en ook prijzen in de wacht
gesleept, naast repeteren heeft het koor ook uitvoeringen verzorgd in div. verzorgingshuizen.
Muzikale leiding was in handen van Joep van Kempen en onze vaste pianiste Erna Jansen.
Één naam moet zeker ook nog vermeld worden: mevr. T. Kingma. Zij zorgde altijd voor
de koffie maar ook het financiële gedeelte heeft zij tot op hoge leeftijd met verve gedaan..

Best e l tijdig
u w sald e
Fijn e feestdage n!!

Het Gulden Bloemetje
Geitenkamp 24, Arnhem

Natuurlijk
Smakelijker
Lekkerder
www.slagerijvanegmond.nl
E-Mail: info@slagerijvanegmond.nl

GRATIS PARKEREN OP HET MOOISTE MARKTPLEIN VAN ARNHEM

Wisseling van de wacht

Jeroen van Zomeren van Tabaktief was al enige tijd op zoek naar mensen die de zaak die hij samen met Anneke draaiende hield over te nemen. In de persoon van Nick Melis vond hij een bevlogen ondernemer, die nu sinds
22 november samen met schoonmoeder Ingrid de dienst uitmaakt in Tabaaksspeciaalzaak Melis.
Nick Melis is een ondernemende man. De Westervoortenaar heeft al een
succesvolle keukenzaak in
Nijmegen, maar was toe aan
een nieuwe uitdaging.

In overleg met een aantal mensen rond de Beijer/ ’t Plein in
de Geitenkamp wil Henk Dannenberg graag kijken of er
belangstelling in de wijk is om samen te klaverjassen.
Het idee is om dat wekelijks te doen op woensdagmiddag in
’t Plein, te beginnen op woensdag 12 januari 2022 van 14:00
tot (ongeveer) 16:00 uur.
In principe wordt ‘Amsterdams/Traditioneel’ gespeeld,
maar als er andere wensen zijn kan dat wellicht na overleg
worden aangepast. Alles wordt natuurlijk coronaproof georganiseerd volgens de richtlijnen van het RIVM.
Als het je leuk lijkt om wekelijks gezellig met andere mensen uit de wijk te klaverjassen, of daar meer over wilt weten,
kun je contact opnemen met
Henk Dannenberg,
telefoon: 06 – 1349 2205
email: henkdannenberg@hotmail.com.

Nadat een andere overnamepoging van een tabakszaak
in Huissen niet doorging,
werd hij getipt over de zoektocht van Jeroen. Dit keer
ving hij geen bot.
Hoewel het aantal rokers
in Nederland in een neergaande lijn zit, ziet Nick dit
toch als een investering in
de toekomst. ‘Juist omdat
het in de ban is gedaan en
aan banden wordt gelegd’,
legt hij uit. ‘Want in de toekomst mogen tabakswaren
niet meer in supermarkten
en benzinestations verkocht worden. Dat betekent
toch dat mensen die roken meer aangewezen zijn
op een zaak als de mijne’

Belangstelling om te klaverjassen?

Als je wel belangstelling hebt, maar geen gelegenheid op de
woensdagmiddag, laat dat dan ook graag horen. Ook dan
valt er wellicht wat te regelen.

Omdat Nick voor zijn andere zaak natuurlijk ook
vaak op pad is, wordt hij in
de winkel op het marktplein
bijgestaan door zijn schoonmoeder Ingrid. Zij neemt
tijdens zijn afwezigheid de
honneurs waar.

‘De Geitenkamp is niet
nieuw voor mij’, vertelt ze
enthousiast. ‘Ik ben opgegroeid in Arnhem, uit die
tijd ken ik jongerencentrum
De Sperwer nog en De
Grenspost. Het kost me dan
ook geen moeite om hier te

wennen, en hopelijk zijn de
mensen hier ook snel gewend aan ons.’
Dat laatste zal gezien het
spontane karakter van de
twee nieuwelingen op het
plein geen probleem zijn.

De Blauwe Tomaat al drie jaar lang verrassend goedkoop!
Prei, eieren, courgettes, mandarijnen, brood of bananen: het blijkt vooral een manier te zijn om écht in de wijk aanwezig te zijn. Waar je onder de luifel van de wagen een kop
koffie drinkt met een buurvrouw die je nog nooit hebt gesproken of inspiratie opdoet voor een gezonde maaltijd. Ondertussen rijdt de SRV-wagen van de ‘Blauwe Tomaat’ alweer
drie jaar dagelijks door Arnhem om op verschillende locaties vers fruit en groenten te verkopen.
Het idee was tweeledig: niet alleen verse producten bij de
mensen brengen, maar ook nieuwe mensen ontmoeten. En
dat lukt, want de vaste plekken zijn ondertussen een ontmoetingsplek voor veel mensen uit de wijk. Niet alleen kun
je voor weinig geld verse waren kopen, er is ook altijd tijd
voor een praatje, een grapje en een steuntje in de rug, dat
zeker in deze tijd erg welkom is.
De inflatie lijkt geen vat te hebben op de prijzen waarvoor
De Blauwe Tomaat haar producten aanbiedt. ‘In de gesprekken bij de wagen horen we steeds vaker dat het leven steeds
duurder wordt.’, vertelt Loes. ‘Daarom vinden we het belangrijk om jullie te laten weten dat onze prijzen absoluut
niet zullen stijgen. Nog steeds zijn onze appels €1 per kilo,
uien €0,50 per kilo, het heerlijke brood van Tom van Otterloo €1 en ga zo maar door.’
De bontbeschilderde SRV-wagen heeft ondertussen zijn vaste stek gevonden in een aantal verschillende wijken. Ook op
de Geitenkamp is dit het geval: aanvankelijk stonden ze op
het Beijerplein en bij MFC De Wetering, maar tegenwoordig
zijn ze iedere woensdag van 10.30 tot 14.00 u te vinden op
het marktplein van de wijk.
Kom je ook gezellig langs? Of nieuwsgierig geworden?
Je vindt meer informatie op
www.deblauwetomaat.nl
en op de Facebook-pagina van De Blauwe Tomaat.

STEUN DE ONDERNEMERS EN DOE UW BOODSCHAPPEN LOKAAL!

AutoMaatje zoekt chauffeurs
AutoMaatje is in Arnhem al drie jaar actief in het vervoeren van ouderen die niet of moeilijk op een andere
manier van A naar B kunnen. Het vervoeren van deze
ouderen gebeurt door een groep vrijwilligers die het leuk
vindt om te rijden. Dit doen ze met hun eigen auto en zij
krijgen hiervoor een reiskostenvergoeding van 0,30cent
per kilometer. Het AutoMaatje is een groot succes, maar
hulp is gewenst.

•

De Speelmorgen in MFC De Wetering

Gezellige activiteiten voor de allerjongsten
Iedere dinsdagochtend van 9.15 tot 11.15 uur organiseert stichting Rijnstad in MFC De Wetering De Speelmorgen.
Deze laagdrempelige activiteit is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 10 maanden tot 2 jaar.

Het aantal aanvragen voor ritten groeit enorm
Inmiddels zijn er dit jaar al meer dan 2600 ritten achter de
rug en de teller blijft maar doorgaan. Maar het aantal chauffeurs groeit niet zo hard als het aantal hulpvragers. Omdat
ze iedereen wil blijven helpen die in aanmerking komt voor
AutoMaatje.is de organisatie dringend op zoek naar nieuwe
chauffeurs.

Ook met maar weinig tijd kan je een steentje bijdragen!
Een rit kost je ongeveer 1,5 uur van je tijd. Tijdens de rit heb
je een leuk gesprek met je passagier en leer je elkaar iets
beter kennen. De meesten ritten vinden in Arnhem plaats.
Daarbij wordt altijd gepoogd ritten voor te stellen die bij jou
in de buurt zijn. Kun je maar 1 keer in de week of 1 keer
in de maand rijden? Ook dan ben je van harte welkom als
chauffeur bij AutoMaatje!
Help mensen naar hun bestemming
De ritten die AutoMaatje verricht zijn meestal met een medisch achtergrond. Ook kan het zijn dat iemand graag voor
boodschappen of voor een familie- of vriendenbezoek vervoerd wil worden.
Aanmelden of meer weten? Neem contact op!
Wil jij helpen om deze ouderen op hun bestemmingsplek te
krijgen? Neem dan contact op met
Silvio de Brito Caio op 06-11781070
of stuur een mail naar automaatje@swoa.nl.
Je krijgt dan meer informatie over het project en wat het
voor jou betekent.

Lindsey en Samantha zitten er ontspannen bij in de ontmoetingsruimte van MFC De Wetering. De beide vrijwilligers, die
in samenwerking met coördinatrice Nevien Gafaar De Speelmorgen begeleiden zijn zichtbaar in hun element. ‘Het is leuk
om te doen’, zeggen de twee vrouwen. ‘Maar ook leerzaam. Zowel voor kinderen als ouders: kinderen leren om met andere
kinderen te spelen en ouders leren andere ouders kennen met wie ze adviezen, tips en ideeën met betrekking tot opvoeding
kunnen uitwisselen.’
Dat laatste wordt er nadrukkelijk bijgezegd, want het is niet de bedoeling dat ouders hun kinderen ‘afleveren’ en ondertussen zelf andere dingen gaan doen. ‘Wij willen juist dat ouders erbij zijn’, lichten de vrouwen toe. ‘Zo versterken we ook de
onderlinge contacten van ouders met kinderen in dezelfde leeftijd’.
‘Het hoeft natuurlijk niet altijd te gaan om adviezen en tips uitwisselen’, vullen Samantha en Lindsey nog aan. ‘Ook voor
gewoon een kopje koffie of thee en een gezellig praatje kun je als ouder van een jong kind bij ons terecht. Juist dat kan ook
soms wat lucht geven’.
De twee vrijwilligers brengen hun eigen ervaring mee naar De Speelmorgen. ‘We hebben zelf ook kinderen, al zijn die nu
wel wat ouder. Maar dat geeft dan ook weer de ruimte om dit te doen.’
Tijdens De Speelmorgen worden er verschillende activiteiten uitgevoerd. ‘Op deze manier wordt kinderen op een speelse
manier geleerd hoe met andere kinderen om te gaan. Een ideale combinatie: leuk én leerzaam tegelijk’, besluiten de twee
moeders.
Ben je geïnteresseerd geraakt in De Speelmorgen? Of wil je meer weten? Kom eens langs of neem contact op met:
Nevien Gafaar, tel. 06-4505 5060, of mail naar speelmorgen@rijnstad.nl
of kijk eens op www.rijnstad.nl/dienst/speelmorgen

Halloween tocht door de wijk 2021
Zaterdag 30 oktober 2021,
Halloween weekend over
de hele wereld, dus ook op
de Bult. Gelukkig kon er dit
jaar weer een tocht door de
wijk georganiseerd voor de
bewoners uit de wijk. En
ook dit jaar doen er weer
veel wijkbewoners mee: in
totaal zo’n 250 bewoners,
van jong tot oud. En daarnaast ook nog rond de 100
vrijwilligers en een aantal
beroepskrachten die hun
huis als trick-or-treat huis
beschikbaar stelden of actief waren op één van de in
de wijk daartoe ingerichte
spookhuislocaties.

De lichtjes zijn nog niet aan op deze foto van de kerstboom op het marktplein, maar de kersster scheen al wel>
Dat maakt deze foto de moeite waard!

Het was zeker weer griezelig. Het weer was dat
ookook, maar dat mocht de
pret niet drukken. De deelnemers begonnen de tocht
bij jongerencentrum De
Sperwer, om vervolgens o.a.
langs zorgboerderij Tokhok,

de Vlindertuin, playground
de Rommelkist en MFC de
Wetering te gaan. Ook de
mobiele bakfiets en de wagen van De Blauwe Tomaat
waren tot een spookhuis
omgetoverd.

Deze activiteit is een samenwerking tussen Stichting Rijnstad, Playground
de Rommelkist (Sportbedrijf
Arnhem), Vlindertuin (Stichting Act / Live +), Tokhok en
de SWOA.

De organisatie wil graag
nog grote dank uitspreken
aan iedereen voor hun inzet,
betrokkenheid, enthousiasme en deelname.
Hopelijk tot volgend jaar!

‘Sinterklaas, wij willen graag beroemd worden’
Sinterklaas kreeg dit jaar wel een heel opmerkelijk verzoek van een aantal kinderen uit NieuwMonnikenhuizen: Evi, Emma en Julia (op de foto
van links naar rechts) wilden graag beroemd
worden.
Om dat te bereiken hebben ze in de Jezuïtenstraat de lantaarnpalen volgehangen met fraaie
tekeningen, waarmee ze de aandacht van de
goedheiligman probeerden te krijgen.
En het is ze gelukt: De goedheiligman zag niet
alleen de tekeningen, ook nam hij contact op met
de redactie van wijkkrant Op De Hoogte. Want
waar immers kan de weg naar eeuwige roem
beter beginnen dan bij een artikeltje in de plaatselijke krant, zo redeneerde de Sint.
En omdat wij een verzoek van de kindervriend
niet kunnen of willen weigeren, werken wij graag
mee aan het verzoek van de drie vriendinnetjes.
De Sint heeft ons nog wel laten weten dat hij de
tekeningen heel erg mooi vond en dat hij het heel
fijn vond dat Evi, Emma en Julia deze speciaal
voor hem gemaakt hadden!

Aan alle bezorgers van de wijkkrant...
Hoe fijn, dat jullie in deze vreemde tijden, door weer en wind, ook dit jaar weer trouw de wijkkranten hebben bezorgd
en zo de bewoners van de wijken Geitenkamp, (Nieuw-)Monnikenhuizen, Arnhemse Allee en Saksen-Weimar
Op De Hoogte hebben gebracht van wat er in de wijk gebeurt. Namens de redactie:

Hartelijk bedankt!

Vakantie activiteiten
In de eerste week van 2022 organiseert Sportbedrijf
Arnhem een drietal activiteiten voor kinderen.
Check of er iets leuks voor jou bijzit!
Dinsdag 4 januari 2022
Activiteit: Kinderdisco met spelletjes
Tijd: 14.00 uur - 15.00 uur
Leeftijd: 4-12 jaar
Locatie: Gymzaal MFC de Wetering
Kosten: gratis
Woensdag 5 januari 2022
Activiteit: Koken & Klim- en klautermiddag
Tijd: 14.00 uur - 16.00 uur
Leeftijd: 4-7 jaar
Locatie: Gymzaal MFC de Wetering
Kosten: gratis
Donderdag 6 januari 2022
Activiteit: Koken & voetbal
Tijd: 14.00 uur - 16.00 uur
Leeftijd: 8-12 jaar
Locatie: Gymzaal MFC de Wetering
Kosten: gratis
Voor alle activiteiten geldt aanmelden vanaf 13.30 uur op
de dag zelf! Per activiteit kunnen er 16 kinderen meedoen.
Vol=Vol!

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 en ingezonden
Fotografie: Mark Ormel en ingezonden

De volgende
Op De Hoogte
verschijnt op
26 januari 2022
inzendingen
uiterlijk
12 januari 2022
(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

Informatie en vragen over de bezorging:
tel: 06- 2473 4823

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

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

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

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

Vrijwilligersprijs naar Jan en Ans
Op zaterdag 11 december is in de categorie individueel de Arnhemse Stadsprijs voor Vrijwilligers uitgereikt aan Jan
Lareman en Ans Speklé. Zij ontvingen deze prijs vanwege de onvermoeibare inzet die zij met stichting Stevig tonen
om hulp te bieden aan (eenzame) ouderen en gezinnen met een laag inkomen in en rondom de Geitenkamp.
Wethouder Martien Louwers reikte de prijs uit.

Collectieve ziektekostenverzekering via de gemeente

Meer zorg voor minder geld
Iedereen in Nederland moet een basiszorgverzekering afsluiten. Inwoners met een laag inkomen of een uitkering
komen in aanmerking voor de collectieve ziektekostenverzekering via de gemeente. Dit heet de gemeentepolis.
De gemeente betaalt een deel van de premie en u krijgt
korting. Inwoners betalen dus minder.
Voordelen van de gemeentepolis zijn:
• U krijgt korting en meer vergoedingen dan bij andere
verzekeringen
• Kinderen onder de 18 jaar zijn gratis meeverzekerd
• Als u een tandartsverzekering afsluit zijn kinderen
ook meeverzekerd voor een beugel
Eigen risico
Niet alle zorgkosten worden vergoed door de zorgverzekering. Van alles kosten die u maakt moet iedereen per
jaar 385,- zelf betalen. Dit heet het eigen risico. Bij de
gemeentepolis kan ook dit bedrag in maandelijkse termijnen worden betaald in plaats van het hele bedrag in 1
keer. Als u weinig of geen zorgkosten heeft gemaakt, ontvangt u het bedrag dat over is, in het voorjaar van 2023
weer terug.
Eigen bijdrage
Naast de basiszorgverzekering en het eigen risico is er
ook nog de ‘eigen bijdrage’. Dit betekent dat sommige
zorgkosten, voor een deel door u zelf moeten worden betaald. Via de zorgverzekering kunt u daar een deel van
terugkrijgen. Het bedrag dat u bij de gemeentepolis terug
kunt krijgen, is hoger dan bij veel andere zorgverzekeringen. Op www.menzis.nl/gemeentepolis kunt u bij de
Vergoedingenwijzer zien, hoe hoog dit bedrag is.

De Arnhemse Stadsprijs voor Vrijwilligers is een jaarlijks terugkerende prijs voor organisaties en individuen die zich
inzetten voor anderen. Ze is de opvolger van de Drijberprijs (voormalig burgemeester van Arnhem die deze prijs instelde
om vrijwilligers een steuntje in de rug te bieden). De prijs wordt uitgereikt in 3 categorieën: groepen, individueel en jeugd.

Heel bijzonder

Met stichting Stevig zijn Jan Lareman en Ans Speklé een begrip geworden op de Geitenkamp. Voor zover ze dat al niet waren, want ook voordat de stichting van start ging waren beiden al jaren actief in de wijk. ‘Ik denk dat er maar weinig mensen
zijn die jullie niet kennen’, aldus wethouder Martien Louwers. ‘Jullie zijn vooral actief voor ouderen, maar jullie doen nog
veel meer dingen voor de wijk. Het is heel bijzonder wat jullie doen’.

Stichting Stevig

Begin 2017 richtte Jan zijn eigen stichting op: StevigArnhem. Stevig staat voor: Stichting Eigen Voorzieningen In Geitenkamp. Jan beoogt de levenskwaliteit en de zelfredzaamheid van zelfstandig wonende ouderen in zijn omgeving (Geitenkamp en Monnikenhuizen) te verbeteren. Dit doet hij door samen met Ans vaste ontmoetingsdagen te organiseren waarbij
mensen met elkaar in gesprek gaan, samen boodschappen doen en activiteiten in groepsverband ondernemen.

Voor meer informatie:
Heeft u al een collectieve verzekering via de gemeente
bij Menzis lopen, en voldoet u nog aan de voorwaarden;
dan krijgt u vanzelf een brief met daarin de nieuwe poliskosten. Als u denkt dat u in aanmerking komt voor de
gemeentepolis kunt u dit zelf controleren. Dat kan op de
site www.gezondverzekerd.nl/arnhem. Natuurlijk kunt u
ook bellen met de Menzis Klantenservice: 088 2224080.
Op www.gezondverzekerd.nl/arnhem leest u meer over
alle mogelijkheden.

Let op!: U kunt zich tot en met 31 december 2021
aanmelden.

Jan’s streven is om de ouderen in Arnhem dé gelukkigste ouderen van Nederland te maken. Tevens hoopt Jan dat zijn stichting een begrip wordt in de Arnhemse wijken Geitenkamp en Monnikenhuizen. StevigArnhem beschikt momenteel over 6
vrijwilligers. Jan zou graag meer vrijwilligers willen aantrekken.
Verken de wijk
Jan raadt beginnende initiatiefnemers aan om te onderzoeken welke soortgelijke initiatieven er zijn. ‘Ontmoet deze initiatiefnemers en spar met hen’, aldus Jan. Tevens ziet Jan ‘doorzettingsvermogen’ als een zeer belangrijk onderdeel van het
opzetten van een initiatief. “Als je eenmaal een initiatief gekozen hebt, dan moet je – ondanks alle tegenslagen – gewoon
door blijven gaan. Kan het niet rechtsom, dan kan het waarschijnlijk wel linksom.’

Drukke maand

De erkenning betekent niet dat Jan en Ans nu stil blijven zitten. ‘In december is er nog genoeg te doen,’ aldus Jan, ‘we hebben al sinterklaascadeautjes uitgedeeld aan kinderen die deze anders niet krijgen. We ondersteunen gezinnen met een laag
inkomen door middel van een voedselpakket en een boodschappenkaart van de Jumbo. En we gaan nog met de ouderen
een dagje weg. Uiteraard gaan we nog kerstpakketten bezorgen bij de mensen thuis. En daarnaast blijven de gebruikelijke
dingen ook doorgaan, zoals met de mensen boodschappen doen of – in een noodgeval – met ze naar het ziekenhuis gaan..
Kortom. december is een drukke maand’.
Hoewel Jan Lareman niet per sé ‘in the picture’ wil staan, is hij wel blij met de prijs. ‘We werken het liefst onder de radar
en de meeste mensen weten ons wel te vinden. Maar wellicht zijn er toch nog mensen die niet van ons hebben gehoord en
ons op deze manier toch leren kennen’, besluit Jan.

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

Het

van uw wijk!

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

