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BRANDTBRANDT
Daktechniek & Onderhoud

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

www.bdto.nl

•    Gratis dakinspectie

•    Dakrenovatie

•    Dak reparatie

•    Lood en zink werk

•     Schoorsteenvegen € 25,00 per kanaal.

•     Dakgoot reinigen € 2,00 per meter

HEB JE LICHAMELIJKE KLACHTEN?

Wacht dan niet langer met behandelen!

Onze
Fysiotherapeut 

helpt jou.
Maak direct een

afspraak

www.formupgrade.nl      026 38 23 334

Onder de Linden 21a, Arnhem

Bezoekadres:
MFC De Wetering
Bonte Wetering 89

Contact:
Tel: (ma t/m vr; 9.00-17.00 uur):

Eibert: 026 791 2147     06 1944 6950
 eibert.leusink@sportbedrijfarnhem.nl

Bram: 026 791 2193
 bram.moorman@sportbedrijfarnhem.nl

€ 15,00
10.30 - 17.30 u

met 1 gratis saus

4

poutsmafietsen.nl  
Sperwerstraat 67  
Arnhem
0267370190

Nieuwe spelregels voor Arnhemse Wijkaanpak van kracht
Op 1 januari van dit jaar zijn de nieuwe spelregels van de Arnhemse Wijkaanpak in werking getreden. Tevens zijn alle bewonersbudgetten van de verschillende wijken herijkt. 
Dat betekent in sommige gevallen een financiële achteruitgang, maar het Bewonersoverleg Geitenkamp/Monnikenhuizen (waartoe. voor de volledigheid ook Saksen Weimar, 
Nieuw-Monnikenhuizen en Arnhemse Allee gerekend worden) kan juist over iets meer geld beschikken.

Deze mededeling vraagt 
wellicht om een toelichting. 
Niet voor iedereen zal met-
een duidelijk zijn wat de 
Arnhemse Wijkaanpaak is, 
of een bewonersbudget of 
bewonersoverleg. 

De Arnhemse Wijkaanpak 
komt er simpel gezegd op 
neer dat de gemeente per 
wijk of gebiedsdeel een bud-
get beschikbaar stelt, waar 
in de wijk activiteiten van 
georganiseerd kunnen wor-
den. . De verdeling van de 
budgetten over de wijken 
dateerde nog van 1995 en 
was  in hoofdzaak gebaseerd 
op drie typen wijken: aan-
dachtswijk, preventiewijk 
en beheerwijk. Na 25 jaar 
aan herziening toe. 
De herijking en het verande-
ren van de spelregels kwam 
tot stand in samenspraak 
met vertegenwoordigers 
van verschillende bewoners-
groepen: tijdens een aantal 
discussie-avonden konden 
zij hun mening laten horen.  
De bewonersbudgetten zijn 
nu opnieuw vastgesteld en 
op een andere manier bere-
kend, maar de verdeling op 
basis van type wijk is wel in 
stand gebleven.
Het belangrijkste verschil is 
dat er nu gelet wordt op het 
aantal inwoners, maar ook 
de leefbaarheid in een wijk 
speelt een rol

Voor alle duidelijkheid: .het 
bewonersbudget is niet al 
het geld wat er voor een wijk 
beschikbaar is, maar enkel 
het gedeelte waar bewoners 
zich over mogen uitspreken. 

Dat uitspreken gebeurt door 
middel van een Bewoners-
overleg (kortweg BO). In 
een BO kunnen bewoners 
van de wijk zitting nemen. 
De samenstelling doet zo 
veel mogelijk recht aan de 

samenstelling van de wijk 
en spreiding over de buur-
ten. De deelnemers wo-
nen in de wijk en hebben 
stemrecht; anderen kunnen 
op basis van competenties 
aansluiten, zij hebben geen 
stemrecht. Met instemming 
van het Bewonersoverleg 
kunnen ook wijkorganisa-
ties aan het Bewonersover-
leg deelnemen. De leden van 
het Bewonersoverleg dienen 
het algemeen belang van de 

wijk. Bij het nemen van be-
sluiten streeft het Bewoners-
overleg naar breed gedragen 
besluitvorming, maar indien 
nodig kan besloten worden 
met meerderheid van stem-
men. Beroepskrachten heb-
ben wel adviesrecht, maar 
geen stemrecht. Alle wijk-
bewoners, groepen en orga-
nisaties in de wijk kunnen 
een initiatief voor financiële 
ondersteuning indienen. Het 
Bewonersoverleg zorgt er-

voor dat de procedure daar-
voor met de wijkbewoners 
gecommuniceerd wordt

De onderwerpen die in een 
Bewonersoverleg aan de 
orde komen zijn heel divers: 
zo kan het gaan over een 
straatvuilopruimactie die 
buurtbewoners spontaan or-
ganiseren, of een aanvraag 
op initiatief van bewoners 
voor een speeltoestel. Maar 
ook over de toekomstplan-

nen van het marktplein 
(waarover later in het jaar 
meer), of over de plannen 
om woningen te bouwen bij 
de Beukenlaan. Maar ook 
veiligheid en buurtvoor-
zieningen zijn onderwerp 
van gesprek. Formeel heeft 
een BO geen beslissingsbe-
voegdheid, maar een advi-
serende rol. Maar omdat de 
gemeente graag een prettige 
samenwerking heeft met de 
wijkbewoners, worden ad-
viezen van het BO vrijwel 
zonder uitzondering overge-
nomen.

Voor wie meer wil weten 
over de spelregels: op de 
online versie van dit artikel 
zijn de Nieuwe Spelregels 
Arnhemse Wijkaanpak terug 
te vinden. Voor wie het eens 
rustig na wil lezen!

Vergaderingen van het BO 
zijn in principe openbaar. 

De vergaderdata van dit jaar 
zijn terug te vinden op :
www.geitenkampnet.nl. 

• De ontwikkelingen rondom het marktplein zijn regelmatig onderwerp van gesprek



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

De Beijer :
Willem Beijerstraat 13,
tel: 06 42715182   beheerdebeijer@gmail.com

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

Buurtconciërge : zie ‘De Wijkconciërge’

Circus op de Bult :
06-2493 6113  circusopdebult@gmail.com

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

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 :
tel  026 4432138     info@kunst-op-de-bult.nl 

Leefstijlcoach :
Hayke van Valburg : 06-2576 7653 
hayke.van.valburg@sportbedrijfarnhem.nl

Live+ :
06-4866 5006
info@live-nederland.nl

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

Politie : 0900-8844

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

‘t Plein
• Rozet op de Bult :
Geitenkamp 48, tel. 06 45888801 
(wo, do, za: 10.00u-14.00u)

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

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

SWOA : 06-11781072

Thuiszorg Midden-Gelderland : 026-3762000

2Switch : 0900-0205

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

Vivare : 088-0541111   klant@vivare.nl

Volkshuisvesting Arnhem :
026-3712712    info@volkshuisvesting.nl

Winkelbus : 06-16994057 (dinsdag, donderdag, vrijdag)

De Wijkconciërge :
tel: 026-377 2231; team.geitenkamp@gmail.com
(spreekuur: di 10.00-12.00u; Nieuwe Aanleg 30)

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

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



Start het jaar goed:

Ga aan de slag met je gezondheid 

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.

‘Soms begrijpt iemand het simpelweg niet’ 
Op de Vogelkersweg in de wijk Geitenkamp staat sinds januari 2019 een gebouw van zorgorganisatie Siza waarin 31 
mensen wonen die niet aangeboren hersenletsel (NAH) hebben. Er zijn veel positieve contacten: er wordt een praatje 
gemaakt met de buren of een bloemenzee op het terrein gedeeld. 
Maar soms ontstaat er ook wrijving, vaak door onwetendheid over wat het is om NAH te hebben.

Niet aangeboren hersenlet-
sel kan vele oorzaken heb-
ben zoals een verkeersonge-
luk of een val. Maar ook een 
beroerte, hersentumor, hart-
stilstand, Parkinson of MS 
wordt als NAH beschouwd. 
Niet altijd is direct merkbaar 
dat iemand NAH heeft, aan 
sommige bewoners zie je 
het aan de buitenkant niet.  
Maar het letsel is er en dat 
levert soms naast de goede 
en positieve gebeurtenis-
sen ook veel gedoe op in de 
buurt.

Eline Wisserhof, begeleider 
bij Siza, vertelt: ‘Sommige 
bewoners gedragen zich on-
geremd rondom het gebouw 
op de Vogelkers of in de 
plaatselijke supermarkt. Wij 
begrijpen dat buren ervan 
balen als ze nare opmerkin-
gen krijgen op straat of als 
personeel wordt uitgeschol-
den in de winkel.’ Er zijn al 
diverse gesprekken geweest  
met de managers van de su-
permarkten over het onge-
remde gedrag van sommige 
bewoners. Het team stelt 
zich dan kwetsbaar op en 
neemt de tijd voor klachten. 
‘We proberen uit te leggen 
wat we als team doen en dat 
we onze bewoners aanspre-
ken op misdragingen. Maar 
ook dat het vaak lastig is: 
oorzaak en gevolg inschat-
ten is niet gemakkelijk voor 
mensen met NAH.’ De com-
municatie is daarbij ook een 
struikelblok: ‘Als je bijvoor-

beeld zegt ‘doe eens even 
normaal’, dan begrijpt ie-
mand met NAH dat simpel-
weg echt niet. In zijn of haar 
ogen reageren zij juist heel 
normaal. Dan heb je veel 
geduld nodig om dat alsnog 
duidelijk te maken’.  

Meestal kan het team situ-
aties zelf oplossen maar er 
is ook nauw contact met de 

wijkagenten. Eline: ‘Over 
het algemeen gaat het goed 
maar soms moeten we over-
leg met ze plegen.’ 

Eline besluit met een uitno-
diging ‘We willen graag met 
de buurt in dialoog zijn en 
blijven over alles wat speelt 
in de wijk en wat buren zelf 
kunnen doen in bepaalde 
situaties met bewoners. We 

overwegen om de buurt en 
onze bewoners bij elkaar te 
brengen. We broeden nog op 
hoe we dat gaan doen, maar 
wie weet hebben onze bu-
ren/wijkbewoners een goede 
suggestie? We staan ervoor 
open!’

Siza, locatie Vogelkers is te 
bereiken per telefoon:
088-3779990

Energie bespaartip
Minder kamers in huis verwarmen

Het is prettig om een warm huis te hebben. 
Maar de verwarming wil ook nog wel eens aan 

staan op kamers in huis waar je niet bent. 
Wist je dat door alleen de kamers te verwar-
men waarin je zit of werkt en alle deuren in huis 
sluit, je ongeveer €170 per jaar kunt besparen?

Op de hoek van de Creutzbergstraat bevindt zich een wat op het eerste oog een boetiek lijkt te zijn. Door het raam bekeken hangt er immers kleding. Maar het is niet alleen een 
boetiek: er bevindt zich namelijk ook een zorgkantoor. Onder de naam Cassandra zitten Jan Houweling en Xandra Koopmans in het pand.

Cassandra: boetiek én zorg op één adres
Jan Houweling heeft naar 
eigen zeggen ‘van alles en 
nog wat’ gedaan, voordat hij 
zich in 2015 ging richten op 
de online verkoop van kle-
ding en schoeisel onder de 
naam Boetiek Cassandra.. 
‘Online loopt het erg goed. 
Er is een breed assortiment, 
voor jong en oud, zowel da-
mes- als herenkleding. Maar 
altijd wel eigentijds.’

In de winkel zijn ook schoe-
nen te vinden, maar lingerie 
zit tevens in het assortiment. 
‘En allemaal ingekocht in 
Duitsland, dus van een de-
gelijke kwaliteit’, benadrukt 
Houweling.

Toch willen mensen kleding 
ook gewoon passen. Daar-
om was er behoefte aan een 
winkelpand, waar mensen - 
al dan niet op afspraak - ge-
woon kunnen binnen lopen. 
Ondertussen was Xan-
dra Koopmans, de part-
ner van Jan, als zzp-er 
in de zorg gaan werken. 
Zij zocht een plek die als 

uitvalsbasis kon dienen. 
Zij besloten de speurtocht 
naar een pand gezamenlijk 
te doen en kwamen zo op 
Creutzbergstraat 72 uit. Het 
voormalige partijhuis van de 
SP (en daarvoor Slijterij van 
Baal) stond sinds het vertrek 
in de zomer van 2021 leeg 
en was ideaal voor de com-
binatie boetiek én zorg: het 
pand bevatte immers ook 
een kantoorruimte. 

Cassandra zorg biedt één-
op-één begeleiding, onder-
steuning en persoonlijke 
verzorging aan (jong) vol-
wassenen met een (licht) 
verstandelijke beperking, 
(jong) volwassenen met een 
niet-aangeboren hersenlet-
sel en/of lichamelijke beper-
king, (echt)paren en gezin-
nen. De begeleiding heeft  
als doel een traject richting 
onderwijs of werk goed op 
te starten en begeleiden. Er 
wordt samen gekeken wat 
er nodig is om weer grip op 
het leven te krijgen. ‘Zelf 
actief meewerken aan een 

betere toekomst is het uit-
gangspunt’, vult Xandra 
aan, ‘maar waar het nodig 
is, daar help ik. Dat kan zijn 
bij het zoeken naar passend 
werk of scholing, maar ook 
bij moeilijke afspraken met 
instanties. 

Xandra heeft ruime erva-
ring met weerken in de zorg 
en heeft al op verschillende 
plekken gewerkt:
‘Ik ben altijd al geïnte-
resseerd geweest in men-
sen. En vooral in men-
sen op weg te helpen. 
Ieder mens, elk kind, is 
uniek en begaafd. Hoogbe-
gaafd, meer begaafd, min-
der begaafd, zwakbegaafd? 
Het gaat er toch om, dat je 
mogelijkheden en talenten 
ziet? Ieder mens wil ge-
zien worden in zijn eigen-
heid. Het ontdekken van je 
mogelijkheden en je hierin 
gesteund voelen. Je mag er 
zijn, met je goede, maar ook 
je minder goede kanten! Ge-
zien en geaccepteerd wor-
den, gewoon zoals je bent’

 

Jan Houweling 
en 

Xandra
Koopmans



GRATIS PARKEREN OP HET MOOISTE MARKTPLEIN VAN ARNHEM

PROBLEMO?
Heeft u hulp nodig bij huis-tuin-en-keuken klusjes? 
Weet u met het afval of grof vuil geen raad? Of zijn er 
andere problemen in de woning, in de straat of in de  
buurt, en weet u niet bij wie u moet zijn?

Maak dan een afspraak met de wijkconciërges, René 
en Freek. Zij denken met je mee en bieden praktische 
ondersteuning. De wijkconciërges zijn te bereiken via:
 
tel.: 026 3772231, 
mail:  team.geitenkamp@gmail.com

Vind je bellen of mailen niet prettig en wil je René en/
of Freek liever in persoon spreken? Dat kan, want ze 
hebben ook een spreekuur in de buurtwoning:

elke dinsdag van 10 tot 12 uur, Nieuwe Aanleg 30.

Kom gerust langs met je vraag, dat is: 

NO PROBLEMO !!

‘t Plein vol goede moed het nieuw jaar in
Nu de coronabeperkingen stap voor stap, langzaam aan tot het verleden lijken te behoren, begint Kunst op de Bult 
met goede moed aan het nieuwe jaar. Ook bibliotheek Rozet op de Bult, die eveneens in ‘t Plein (Geitenkamp 48, bordes) 
is gehuisvestigd, komt met nieuwe initiatieven.

Klaverjaskaffee
Één van de nieuwe activiteiten is het Klaverjaskaffee, waar 
voor in de vorige editie van deze wijkkrant een oproep was 
geplaatst.  Uit de aanmeldingen die binnenkwamen, bleek 
dat er voldoende belangstelling was om van start te gaan. 
Dat was nog wel afhankelijk van de coronamaatregelen, 
maar uiteindelijk kon initiatiefnemer Henk Dannenberg op 
woensdagmiddag 19 januari om 14.00 uur het eerste Klaver-
jaskaffee in ‘t Plein laten plaatsvinden. Het werd een gezel-
lig potje klaverjassen voor de mensen uit de wijk.

Er geldt natuurlijk wel: hoe meer zielen, hoe meer vreugd! 
Als het je ook leuk lijkt om wekelijks gezellig met andere 
mensen uit de wijk te klaverjassen, of als je daar meer over 
wilt weten, kun je contact opnemen met Henk Dannenberg 
via telefoon: 06 – 1349 2205 of per email op: 
henkdannenberg@hotmail.com.

Je kunt natuurlijk ook op woensdagmiddag even binnenlo-
pen bij ’t Plein op de Geitenkamp 48. Daar ben je van 14:00 
tot (ongeveer) 16:00 uur van harte welkom.

Rozet zoekt vrijwilligers
In maart wil Rozet op de Bult op vrijdagmiddag starten met 
een Taalcafé en een Voorleesuur. Daarvoor zoeken zij nog 
vrijwilligers. Er wordt met name gezocht naar:
• Een  gastvrouw/-heer van 13 tot 16.30 uur. Kun je niet 

op vrijdag maar wel op een andere dag? Neem dan ook 
contact op.

• Taalvrijwilligers voor het Taalcafé, waar nieuwe Ne-
derlanders op een ontspannen manier met bijvoorbeeld 
taalspelletjes beter Nederlands leren spreken. Tijd: van 
13.30 tot 15 uur.

• Voorlezers die gaan voorlezen aan kinderen van 4 t/m 
12 jaar. Tijd: van 15 tot 16 uur.

Het levert ook wat op: een plezierige en inspirerende omge-
ving met boeiende mensen, samenwerking met andere vrij-
willigers, relevante scholing, een vrijwilligersovereenkomst 
met verzekering, een gratis abonnement van de bibliotheek 
gedurende de periode dat je vrijwilligerswerk uitvoert, 
kerstattentie en reiskostenvergoeding.

Enthousiast geworden?  
Loop voor meer informatie eens binnen tijdens de openings-
uren. ‘t Plein is driemaal per week geopend, op woensdag, 
donderdag en zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur. Door de sa-
menwerking met Rozet op de Bult heeft de locatie tevens 
een bibliotheekfunctie en is het ongeacht de maatregelen 
open voor uitleen. Mailen kan ook naar 
hetkoffiekaffee@gmail.com. 

Voor vragen over de inhoud van de Taalvrijwilligers: 
bel met Maria de Haan, tel:  06 51806891.

Vertrouwde activiteiten
Overigens is het nog vermeldenswaardig te zeggen dat de 
vertrouwde activiteiten van Kunst op de Bult ook weer op-
gestart gaan worden. In februari gaat naar verwachting het 
tweewekelijkse Filmcafé weer van start (nog wel met QR-
code check). De uitleen van boeken namens Rozet was al 
van start gegaan. Nu kan er ook weer binnengelopen worden 
voor een praatje, of om even de krant te lezen.

Voor een actueel overzicht: www.kunst-op-de-bult.nl

De eerste 
klaverjassers 
kwamen op 
19 januari

 bijeen

Rozet zoekt 
vrijwilligers:

Ben jij
de persoon
die gezocht

wordt?

Vitale Inloop
Na een afwezigheid van enkele maanden begint Vitale 
Verbindingen ook weer met haar Inloop in de wijk. 

In de afgelopen tijd is er ge-
brainstormd over de invul-
ling van de inloop. Besloten 
is de Vitale Inloop 2x per 
maand aan te bieden, de eer-
ste vrijdag van de maand in 
De Beijer (Willem Beijer-
straat 13), en de derde vrij-
dag van de maand in ‘t Plein 
(Geitenkamp 48). 

De verschillende locaties hebben elk hun unieke mogelijk-
heden. Omdat de activiteiten van Vitale Verbindingen geva-
riëerd zijn, zal de éne keer ‘t Plein beter geschikt zijn en een 
andere keer De Beijer. 

De eerste inloop wordt gehouden op 18 februari en vindt 
op vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur in ‘t Plein plaats.



STEUN DE ONDERNEMERS EN DOE UW BOODSCHAPPEN LOKAAL!

Energie bespaartip
Ontdooi vlees in de koelkast

Handig, die magnetron, om even je vlees in te 
ontdooien. Maar voor de energierekening is het 
niet prettig, want de magnetron is een energie-

vreter. Maar gelukkig kan het anders:

Vlees kun je het best een dag voor bereiding 
uit de vries halen en in de koelkast leggen, dan 

ontdooit het zonder extra energiekosten!

Eigen-Wijs van start
Het afgelopen jaar heeft stichting Rijnstad twee succes-
volle trainingen Eigen-Wijs mogen geven. Dat heeft geleid 
tot mooie resultaten voor de deelnemers die daaraan heb-
ben meegedaan. Zij zijn op weg kunnen helpen om weer een 
stapje verder te komen in hun persoonlijke ontwikkeling. 
Dat heeft voor een aantal mensen geresulteerd in het vinden 
van een betaalde baan en voor anderen een leuke baan in 
vrijwilligerswerk. 

De training Eigen-Wijs geeft je de kans om je basisvaardig-
heden te vergroten zodat je de stap naar werk kunt gaan ma-
ken of om te ontdekken waar je talenten liggen. De training 
bestaat uit 24 bijeenkomsten, je volgt 2 keer in de week een 
gevarieerd lesprogramma van 9.00u tot 12.00u. Het lespro-
gramma wordt ingevuld met gastdocenten en tijdens de hele 
training word je begeleid door een vaste docent van Rijn-
IJssel en een medewerker van Stichting Rijnstad. Aan het 
eind van de training krijg je een bewijs van deelname en 
het allerbelangrijkste is wel dat je voor jezelf weet welke 
vervolgstappen je kunt gaan maken. 

Op maandag 7 maart start de nieuwe training voor bewoners 
van de Geitenkamp/Monnikenhuizen. De training is gratis.  
Heb je interesse of wil je eerst wat meer informatie stuur 
een mailtje naar 
Marjon Bussink, 
m.bussink@rijnstad.nl of bel 06 52698190.

Kaarsvet gezocht
Vind je het jammer om het 
kaarsvet van je kaars zo-
maar weg te gooien, maar 
weet je niet waar je ermee 
naar toe kunt? Lever het dan 
in bij ‘t Plein. Met het ver-
zamelde kaarsvet gaan weer 
nieuwe kaarsen gemaakt 
worden.
‘t Plein, Geitenkamp 48, 
is geopend op woensdag, 
donderdag en zaterdag van 
10.00 tot 14.00 uur.

Bouw mee aan De Vlindertuin
Binnenkort begint Verhoeven Vastgoedverbeteraars aan de verbouwing van De Vlindertuin. In de voormalige school 
worden nieuwe ateliers gemaakt voor kunstenaars. Het project wordt betaald door de Gemeente Arnhem.

Het unieke aan dit project is dat Geitenkampers de mogelijkheid krijgen om eraan bij te dragen. Naast de vaklieden van 
Verhoeven is er ruimte voor extra handjes. Betrokken en trotse Geitenkampers die graag de handen uit de mouwen steken 
om de buurt - en de Vlindertuin in het bijzonder -  nog een beetje mooier te maken. 

De werkzaamheden zijn heel divers. De bouwplaats netjes houden, bouwmaterialen aangeven, etc. Ben je heel handig? Dan 
kun je ook meehelpen met de verbouwing. Als de werkzaamheden klaar zijn, wordt er bij de ingang een plaquette of schild 
geplaatst met de namen van alle Geitenkampers die mee hebben geholpen. Je krijgt dus eeuwige roem!

Wil je ook eeuwige roem verdienen en meehelpen aan een nog mooiere Geitenkamp?
Neem dan contact op met Martijn Bos van Verhoeven: bos@verhoeven-vv.nl

Ouderen gezocht: er kan nog méér bij
Iedere woensdagochtend komt een groep ouderen van 
55+ bijeen in de Ontmoetingsruimte van MFC de Wete-
ring. En hoewel het geen kleine groep is, is er nog zeker 
ruimte voor meer!

Gezellig even een praatje met elkaar maken onder het genot 
van een kop koffie of thee. Een kaartje leggen. Creatief aan 
de slag gaan. Een partijtje sjoelen spelen.

Het zijn slechts enkele van de dingen die er op een woens-
dagochtend kunnen gebeuren tijdens de inloop die Stichting 
Stevig in MFC De Wetering organiseert.Een grote groep ou-
deren (55+) komt er al op af, maar er is nog ruimte voor meer! 

Woon je op (of in de omgeving) van de Geitenkamp? En lijkt 
het je leuk om in contact te komen met leeftijdsgenoten? Of 
misschien wil je een keer meegaan als de groep met zijn 
allen een dagje erop uit trekt? Loop dan eens op woensdag-
ochtend binnen bij de Ontmoetingsruimte. 

Voor meer informatie en contact:
Stichting Stevig Arnhem,
06 8302 8000



Energie bespaartip
Zet de thermostaat lager

De simpelste manier om te besparen is natuur-
lijk de verwarming lager zetten. Met een dikke 
trui en een dekentje op de bank kom je ook 
al een heel end! En als je er dan ook nog aan 
denkt om ongeveer een uur voor het slapen 
gaan de  thermostaat uit te zetten, dan kan je 

dit op jaarbasis al snel €70,- opleveren!

Paasbergflat: de stand van zaken 
De Paasbergflat, gelegen aan de Bronbeeklaan, vormt al vanaf mei 2019 zowel het decor als het onderwerp van een 
bizar spektakelstuk. Op dit moment zijn ca 25 units van de flat bewoond door vooral jongeren. Zogenaamd anti-
kraak. Voor deze bewoning is door de gemeente tot nu toe de vergunning geweigerd. Vanuit de wijken zijn hiertegen 
geen bezwaren bekend. Omwonenden hebben geen klachten. De gemeente heeft nog geen concrete actie ondernomen 
tegen de eigenaar. Er is achter de schermen nog wel overleg gaande tussen advocaten van beide partijen.

Omwonenden en een ver-
tegenwoordiger van het be-
stuur van de wijkvereniging 
hebben zich in november 
2021 op het gemeentehuis la-
ten informeren over de stand 
van zaken. De gemeente 
heeft het voornemen om de 
bestemming van de flat te 
wijzigen in ‘wonen’. Dit is 
verzocht door de eigenaar 
en wordt door de gemeente 
wenselijk geacht. Mede ge-
let op de grote woningnood 
onder jongeren en starters. 
Op dit moment zit het wijzi-
gingsproces in een impasse 
omdat de eigenaar van de 

flat, Stichting Zorgwonen 
Bronbeek, weigert mee te 
werken aan een integriteits-
onderzoek. Dit onderzoek 
is voorwaarde om te komen 
tot een nieuwe erfpacht-
overeenkomst. En zonder 
nieuwe overeenkomst heeft 
de gemeente onvoldoende 
financiële dekking en loopt 
ze dus een onaanvaardbaar 
risico. De eigenaar heeft ook 
bezwaar tegen de ca 10x ho-
gere erfpachtcanon. De ge-
meente past echter hierbij de 
gebruikelijke regels toe. De 
eigenaar heeft immers een 
groot financieel voordeel bij 

de bestemming ‘wonen’. De 
gemeente kan nu nauwelijks 
verder. De volgende peilda-
tum is 15 januari 2022, wan-
neer het voorbereidingsbe-
sluit uit 2021 afloopt. 
Mogelijk volgt er een nieuw 
besluit van de gemeente-
raad. Echter: de timing van 
het wijzigingsproces van 
het bestemmingsplan wordt 
knap lastig door de gemeen-
teraadsverkiezing in maart 
2022.

Omwonenden en wijkver-
tegenwoordigers begrijpen 
niet waarom de financier 

achter Stichting Zorgwonen 
Bronbeek niet wil meewer-
ken aan het wettelijk vereis-
te integriteitsonderzoek (wet 
‘Bibob). De gemeente heeft 
op 26 november de druk op 
de eigenaar opgevoerd door 
het voorkeursrecht op de flat 
en de directe omgeving vast 
te stellen volgens de Wet 
Voorkeursrecht Gemeenten. 
Dat betekent dat de eigenaar 
de flat bij verkoopplannen 
eerst aan de gemeente moet 
aanbieden. Zo blijft de ge-
meente de controle houden. 
Het is nu afwachten wat de 
volgende stap zal zijn.

Bovenstaand verslag is afkomst uit de wijkkrant van de Paasberg en Wellenstein en geschreven door Ad Bontje.

Voor wie het allemaal nog eens terug wil lezen:
Op www.paasberg-wellenstein.nl staat een uitgebreid dossier over de Paasbergflat

Een terugblik
Het begon met Stichting Onderdak die opeens de flat had gehuurd om er te wonen met uiteindelijk 40 zorgmijdende 
ex-delinquenten. Uit vrees voor grote overlast en omdat wonen in strijd was met het bestemmingsplan, verzochten om-
wonenden (via de Stichting BBRB) de gemeente te gaan handhaven. Vervolgens volgden een reeks rechtszaken tussen 
gemeente en Onderdak, waarin de laatste uiteindelijk door de Raad van State in het gelijk werd gesteld. Doordat de ge-
meente januari 2021 het gebruik van de flat had bevroren en Onderdak inmiddels een grote huurschuld had opgebouwd 
dreigde faillissement. Een kort geding leverde Onderdak een voorlopige schadevergoeding op van zes ton. Maar te laat. 
Al eerder had zorgkantoor VGZ aangetoond dat Onderdak jarenlang stevig gefraudeerd had en doordat inmiddels meer-
dere gemeenten de samenwerking met Onderdak hadden beëindigd, viel definitief het doek voor Onderdak. De te grote 
broek die Onderdak had aangetrokken stond opeens vol water en Onderdak ging definitief kopje onder. De dreiging dat 
Stichting Onderdak na een eventuele doorstart nog in de flat kan trekken lijkt uiterst minimaal, maar is nog niet weg. 
Tot zover de historie. Nu het vervolg.

Herfsttheater online
De zeven voorstellingen die in november 2021 te zien 
waren tijdens het Herfst-bioscoop-theater GEITenBULT 
zijn door Kunst op de Bult nu ook online gezet.

Omdat er door de corona-beperkingen maar een beperkt 
aantal mensen binnengelaten mocht worden, heeft de voor-
bije editie niet het publiek gekend, waar bij aanvang op ge-
hoopt werd. Begrijpelijk, maar wel jammer, aldus de organi-
satie. Omdat zij toch iedereen de gelegenheid wilden geven 
de video’s te bekijken, hebben zij sinds half december vorig 
jaar wekelijks een voorstelling via de Facebookpagina van 
Kunst op de Bult vrijgegeven. Ook op de website van Kunst 
op de Bult zijn de filmpjes terug te vinden. 

De zeven voorstellingen zijn op diverse locaties in de wijk 
opgenomen en door verschillende mensen geregisseerd. 
De acteurs en actrices in de filmpjes zijn afkomstig uit de 
wijken Geitenkamp  en Monnikenhuizen. 

Laat je niet kisten! is de titel van het eerste filmpje. Deze 
is onder regie van Serge Metselaar opgenomen in MFC De 
Wetering. Dominique Coppenrath regisseerde het tweede 
filmpje Herfst. Voor deze voorstelling begon in de kas van 
de Vlindertuin, maar speelde zich grotendeels af in het bos 
aan de rand van Hoogte 80. De volgende video, Beste…, on-
der regie van Caro Ilias de Feijter en Edo Stolk kwam ver-
volgens online. Voor deze voorstelling vormde Showroom 
Zeuner het decor. Aschsa Timmers regisseerde het in de 
St. Jozefkerk opgenomen Rode Draad. Het vijfde versche-
nen filmpje Waar werd opgenomen in Reezo, De regie van 
dit filmpje was in handen van Joris Christ met aanvullende 
regie van Sarah Goorhuis. In basisschool De Witte Vlin-
der werd onder regie van Ellen Canninga de voorstelling 
Presteren opgenomen. Het zevende en laatste filmpje kwam 
vanuit De Beijer; met Channa Wijmans als regisseur werd 
daar de voorstelling Het blauwe uurtje uitgevoerd.

Wil je de filmpjes leren kennen? Of nog een keer bekijken? 
Ga dan naar
www.kunst-op-de-bult.nl,
of naar de Facebookpagina van Kunst op de Bult.
De filmpjes zijn ook terug te vinden op
www.geitenkampnet.nl

Voor Elkaar in Arnhem verder als informele voordeur
In Arnhem bieden ontzettend veel organisaties ondersteuning bij informele vragen, oftewel vragen die je ook aan je 
omgeving kunt stellen. Denk bijvoorbeeld aan een boodschap doen, een klein plankje ophangen of een keer de hond 
uitlaten. Lang niet iedereen is op de hoogte van alle mogelijkheden die er hiervoor in Arnhem zijn. Voor Elkaar in 
Arnhem, dat eerder al bereikbaar was voor coronagerelateerde hulpvragen, neemt nu de rol op zich als één voordeur 
voor alle informele vragen. 

Voor Elkaar in Arnhem 
startte als een samenwer-
king tussen MVT, Rijnstad 
en SWOA en is inmiddels 
uitgegroeid tot een samen-

werking met diverse Arn-
hemse wijkinitiatieven en 
organisaties. Dit vergt een 
duidelijk overzicht van wat 
er in Arnhem wordt gebo-

den. Jan Jacobs: ‘We zijn 
regelmatig in gesprek met 
inmiddels ruim 50 Arn-
hemse burgerinitiatieven/
organisaties. Zonder een 

goede samenwerking is een 
voordeur namelijk niet te 
realiseren: we moeten op de 
hoogte blijven van elkaars 
mogelijkheden.’ 

Inwoners met een hulpvraag 
kunnen elke werkdag tus-
sen 10,00 en 16.00 uur bel-
len naar 026 3127702 of hun 
vraag mailen naar info@
voorelkaarinarnhem.nl. 

Ook is het mogelijk je vraag 
te stellen op de vernieuwde 
website www.voorelkaar-
inarnhem.nl of  Facebook.



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 inge-
zonden

Fotografie: Mark Ormel en ingezonden

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

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

De volgende 
Op De Hoogte 
verschijnt op 

16 maart 2022
inzendingen

uiterlijk 
2 maart 2022

(data onder voorbehoud)

Ingezonden brieven en artikelen zijn welkom en vallen onder verantwoor-

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

ken te redigeren, in te korten of te weigeren zonder opgaaf van redenen. 

Door toezending aan het redactieadres verklaart u zich akkoord met 

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

verklaring worden gevraagd.

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

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

Energie bespaartip
Apparaat uit in plaats van stand-by

Een televisie kan € 35,- aan sluipverbruik heb-
ben per jaar. Laat elektrische apparaten niet op 
stand-by staan, maar zet ze helemaal uit. Dit 

bespaart je ca. €75 per jaar. 
Om het jezelf makkelijk te maken, gebruik je 

hiervoor een stekkerdoos met schakelaar. 
Deze zijn niet duur in de aanschaf en je hebt het 

snel terugverdiend!

Nieuw beheer De Beijer
Nu Kunst op de Bult zich gevestigd heeft in ‘t Plein, heb-
ben zij ook het beheer van De Beijer overgedragen. Want De 
Beijer is niet weg. Jurgen en Inge, de fysiotherapeuten van 
Fysio Locus, hebben nu, uiteraard in samenwerking met Nel 
Meerbeek, het beheer van het pand op zich genomen.
. 
Dat betekent wel dat er een nieuw mailadres is: 
beheerdebeijer@gmail.com.
Telefonisch is De Beijer te bereiken via 06 42715182.

3 4

1 2

Sudoku De getallen 1 t/m 9 mogen horizontaal, verticaal en per vierkantje 
slechts 1 keer voorkomen. De getallen boven de Sudoku geven de 

moeilijkheidsgraad aan.

Het Geitenkamp Idee
Nick en Dorien zijn stagiaires bij Live+ op de Geitenkamp 
Tijdens hun huidige stageperiode hebben ze gemerkt dat er 
veel activiteiten voor de Geitenkamp worden georganiseerd. 
Vaak wordt er een project ‘op de wijk gelegd’, maar word er 
wel echt gekeken naar de vraag vanuit de wijk?

Met die gedachte in het achterhoofd zijn ze begonnen aan 
een nieuw project: Het Geitenkamp Idee. Met dit project 
willen zij een klankbord zijn voor de wijk en ideeën waar 
meerdere buurtbewoners enthousiast over zijn, proberen uit 
te gaan voeren. Het Geitenkamp Idee is voor iedereen op de 
Geitenkamp met een idee voor de wijk. 

Heb jij een idee? Mail dan naar:
geitenkampidee@hotmail.com

Hoogte80 Festival 
Noteer de data vast in je agenda: op 26. 27. 28 en 29 mei 
hoopt het Hoogte 80-festival weer terug op de bult te komen. 
 De voorbereidingen zijn al in volle gang! 

Iedereen hoopt in 2022 weer samen te kunnen genieten van 
vier dagen lang theater, muziek, dans, literatuur, mooie 
mensen en lekker eten en drinken op de geliefde bult in de 
authentieke Arnhemse wijk de Geitenkamp!

Hoogte80 Festival staat bekend om de gemoedelijke sfeer, 
het geweldige uitzicht over Arnhem en een zeer diverse pro-
grammering. Het is een festival voor iedereen, en is gratis 
te bezoeken.

Meer informatie is binnenkort te vinden op de website
www.h80festival.nl en op de 
Facebook– en Instagrampagina van Hoogte80 Festival.

V  a r    i a



Het        van uw wijk!

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

WIE DURFT TE VERDWALEN,

VINDT NIEUWE WEGEN

Erasmus

• Coach helpt met energie  besparen  

Huisbezoeken om tips te krijgen over gas en elektriciteit
 
Arnhemse minima kunnen gratis de hulp inroepen van een persoonlijke energiecoach. Die helpt met het blijvend verlagen van het energieverbruik. Uit ervaring blijkt dat huishou-
dens die de adviezen opvolgen gemiddeld een paar honderd euro per jaar kunnen besparen op stroom en gas. Een goed idee, nu de gasprijs zo stijgt en we een koude winter hebben.

Ook in de Geitenkamp staan 
energiecoaches klaar om 
huishoudens te ondersteu-
nen. Zo heeft een buurt-
bewoner zich aangemeld 
omdat hij tegen zijn pensi-
oengerechtigde leeftijd loopt 
en graag iets wil betekenen 
voor mensen die het finan-
cieel niet breed hebben: ‘Ik 
heb in mijn werk veel ellende 
gezien binnen gezinnen door 
met name financiën en ik wil 
en kan graag iets betekenen. 
Ik leg makkelijk contact met 
diverse  Arnhemmers.’

‘De drempel voor mensen om 
zich aan te melden voor een 
coach is de laatste maan-
den duidelijk verlaagd’, 
zegt wethouder Cathelijne 
Bouwkamp, verantwoorde-
lijk voor duurzaamheid. In 
het verleden kon ‘een ge-
voel van schaamte’ reden 
zijn tot terughoudendheid. 
‘Met de snelle stijging van 
de gasprijzen en de natio-
nale discussie die daarover 
op gang is gekomen is dat 
helemaal veranderd’, stelt 
Bouwkamp. ‘Dat zien we in 
een sterk groeiend aantal 
aanmeldingen.
 
Een huisbezoek kan heel 
veel opleveren, zo bena-
drukken de energiecoaches 
Nurten Ozdemir en Bonno 
Boersema. Boersema ver-
telt over een Arnhemmer 
die alle binnendeuren in 
zijn woning had verwijderd 
om ruimte te maken in huis, 
maar daarmee de energiere-
kening omhoog joeg. ‘Dan 
stel je tijdens zo’n gesprek 
voor om de deuren terug te 
plaatsen. Of om gordijnen 
op te hangen in de deurope-
ningen. Ook zie je dat men-
sen soms niet weten dat gas 
veel duurder is dan elektri-

citeit. Als je dat goed aan ze 
uitlegt gaat de rekening dui-
delijk omlaag.’
 
De energiecoaches die de 
gemeente Arnhem wil wer-
ven om 2500 mensen te 
helpen met verlaging van 
hun energierekening komen 
zoveel mogelijk uit de eigen 
buurt. ‘Het is belangrijk dat 
mensen je kennen en ver-
trouwen’, stellen de energie-
coaches Nurten Ozdemir en 
Bonno Boersema. ‘Dan is 
de drempel voor bezoek aan 
huis lager.’
 
De coaches gaan op huis-
bezoek en nemen een gratis 
pakket mee met tochtstrips, 
radiatorfolie, ledlampen en 
meer. De coach neemt met 
de bewoner ook het energie-
verbruik van huishoudelijke 
apparaten door. 

Je kunt zelf ook al aan de 
slag in huis, onder andere 
met de bespaartips op de 
eerdere pagina’s in ‘Op de 
Hoogte’. Meer tips zijn te 
vinden op de website
www.arnhemaan.nl/tips. 
 
Met dank aan Team Leef-
omgeving Geitenkamp heb- 
ben de energiecoaches al 
een plek gekregen in de 
buurtwoning op de Nieuwe 
Aanleg 30. Zo zijn ze zicht-
baar in én voor de wijk! In 
de volgende editie van Op 
de Hoogte laten we weten 
wanneer er een vast spreek-
uur komt, maar ook nu kan 
je binnenlopen met je vra-
gen. Ook de medewerkers 
van de woningcorporaties, 
Rijnstad en het Sociale 
Wijkteam kunnen je helpen 
bij het aanvragen van een 
energiecoach via de website.

Arnhemmers die de hulp van 
een energiecoach willen, 
kunnen zich aanmelden via 
de website www.arnhem- 
aan.nl/energiecoach. 

De energiecoach van de 
Energiebank regio Arnhem 
neemt vervolgens contact 
op voor het maken van een 
afspraak, waarbij gekeken 
wordt naar de mogelijkhe-
den die gemakkelijk zijn 
uit te voeren, maar wel veel 
besparing opleveren. Niet 
alleen voor het milieu, maar 
ook voor je portemonnee!

De Energiebank regio Arnhem 

helpt huishoudens in Arnhem en omge-
ving bij het verlagen van hun energiever-
bruik. 

Meer info: 
www.energiebankregioarnhem.nl.

De Rijn en IJssel 
Energiediensten 

staan aan de wieg van een lokale, schone 
en betaalbare energiehuishouding en 
gaan voor duurzame energie als streek-
product uit de Rijn-en-IJssel-regio. 

Meer info: 
www.rijnenijsselenergie.nl.

Spijkerenergie 

heeft als doel het besparen en duurzaam 
opwekken van energie in het Spijker-
kwartier onder het motto ‘voor de buurt, 
door de buurt’. 

Meer info: 
www.mijnspijkerkwartier.nl.

KombiSOL 

richt zich op het bevorderen van een in-
clusieve, duurzame samenleving door 
burgers te stimuleren om actief te par-
ticiperen. 

Meer info: 
www.kombisol.com.

Onderstaande Arnhemse organisaties werken samen met lokale partners en initiatieven om in de wijk aan de slag te gaan. 

Het interview met de 
wethouder en de ener-
giecoaches is afkomstig 
uit een artikel van 
Harry van der Ploeg in 
De Gelderlander, 
Arnhem editie 712/2021

Energiecoach 
Rob Groen 

staat hier op de foto met 
dhr. Maarseveen, de te-
vreden winnaar van de 
actie die in november 
 vorig jaar werd gehouden.
Zijn gezin krijgt binnenkort  
een nieuwe wasmachine.

Er word nog wel eerst 
gemeten wat de oude 
wasmachine aan stroom 
verbruikt, zodat er beter 
berekend kan worden wat 
het verschil in gebruik is. 

Deze meting moet dan als 
onderbouwing gaan dienen  
voor een energiezuinige 

witgoedregeling.


