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Wijk in puin door zwaar artilleriebombardement

De schrik zat er goed in bij de bewoners: urenlang lag de wijk zwaar onder vuur. Onophoudelijk vlogen de vliegtuigen over de wijk om hun dodelijke lading te laten vallen.
Bommen en granaten sloegen overal in en hebben de wijk in een ruïne veranderd. Pas aan het begin van de avond hield de aanval, die op het middaguur begonnen was, op.
Een man loopt wezenloos
door de puinhopen die resteren na het bombardement.
Zijn vrouw en kinderen hebben de aanval niet overleefd.
Hulpverleners dragen gewonden naar een geimproviseerd ziekenhuis. Overal in
de wijk waren huizen in puin
geschoten....

De oorlog in Oekraïne, die
ons dagelijks dit soort trieste verslagen oplevert, maakt
helaas weer pijnlijk duidelijk
hoe dramatisch het moet zijn
geweest op 13 april 1945.
Op die dag tijdens de Tweede
Wereldoorlog besloten de
geallieerden een bombardement op de wijk uit te voeren, omdat ze dachten dat er
zich in de wijk veel Duitsers
bevonden. Een pijnlijk misverstand, dat aan 19 mensen
het leven heeft gekost.
Het was een andere tijd,
zonder social media en dagelijkse nieuwbulletins die
de gebeurtenissen eindeloos
in beeld brengen of talkshows waar deskundigen
uitleg proberen te geven
over de gebeurtenissen. Het
leed, het drama, de angst, de
verwoesting en de paniek
was er niet minder om, toen
niet en nu niet.
De oudere wijkbewoners die
er 77 jaar geleden bij waren,
zullen dat ongetwijfeld kunnen bevestigen.

Foto: Nico Kramer; Gelders Archief
Over de zinloosheid van
oorlog hoeft geen discussie gevoerd te worden. De
verhalen spreken voor zich.
Zowel de verhalen die over
de Geitenkamp verteld kunnen worden als de verhalen
die nu uit Oekraïne komen
laten weinig aan de verbeel-

ding over. De beelden doen
het overige werk, zoals de
foto hierboven van het huizenblok aan de Middenweg
waar een woning door een
bominslag volledig is weggeslagen. De schade, zowel
economisch als psychisch, is
enorm.
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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

met 1 gratis saus

€ 15,00

10.30 - 17.30 u

Sinds 2013 is er op 13 april
jaarlijks bij het monunument
in Park Larkishof stilgestaan bij de slachtoffers die
zijn gevallen (ooggetuige
Marinus van der Ende heeft
zich hier jarenlang hard voor
gemaakt). Door inmiddels
welbekende redenen ging de

herdenking de afgelopen jaren niet door. Of het dit jaar
doorgaat is bij het ter perse
gaan van deze editie niet bekend.
Maar zou het niet mooi zijn
om die dag - 13 april - door
middel van een bosje bloe-

men of een waxinelichtje te
laten zien dat wij meeleven
met de mensen in Oekraïne
en dat we met zijn allen laten zien dat de wijk tegen de
verschrikkelijke oorlog is?
Laat er een bloemenzee
voor de vrede komen!

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

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

Onze
Fysiotherapeut
helpt jou.
Maak direct een
afspraak

Het Wijk ABC
Bewonersoverleg Geitenkamp, (Nieuw) Monnikenhuizen, Arnhemse Allee en Saksen Weimar. Contact:
Paul Nuiver, tel: 06-50233894, p.nuiver@rijnstad.nl
De Beijer :
Willem Beijerstraat 13,
tel: 06 42715182 beheerdebeijer@gmail.com
Buurtbemiddeling :
tel: 026-3519941 buurtbemiddeling@rijnstad.nl
Buurtconciërge : zie ‘De Wijkconciërge’
Buurtmoestuin Geitenkamp :
De Vlindertuin; Contact via de Facebookpagina
Buurtkerk Geitenkamp :
MFC De Wetering; tel: 06-2506 4910
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

Opnieuw Podium van de Wijk!
Vorig jaar werd voor het eerst Podium van de Wijk georganiseerd. Ook dit jaar zal het wijkevenemnt plaatsvinden:
op 9 en 10 juli is er in park Larikshof opnieuw een weekend vol theater, muziek, workshops, activiteiten voor kinderen en natuurlijk een hapje en een drankje.
Het Podium voor de Wijk
ontstond in 2021 uit een samenwerking tussen Kunst
op de Bult, de H80festival
organisatie en Rozet, om het
gat dat door het niet doorgaan van het H80Festival
was ontstaan in te vullen.
Deze samenwerking beviel
goed. Dit jaar is ook Team
Leefomgeving
betrokken
bij het wijkevenement. Opnieuw is gekozen voor het
Larikshof park als locatie.
Daar is voldoende ruimte
om verschillende dingen
naast elkaar te doen.
De bijdrage vanuit de wijk
aan het H80festival met Hemelvaart gaat vanaf nu een
stuk bescheidener worden.
‘We kiezen voor een echt
wijkgericht-festival’,
vertelt Annet Tomasini, ‘we
worden daarbij gesteund
door de organisatie van het
H80Festival, die zo iets voor
de wijk terug wil doen als
waardering voor de jarenlange gastvrijheid.’
Ideeën en bijdrages vanuit
de wijk zijn natuurlijk meer
dan welkom! Er zal ook een
Open podium zijn waar talent zich kan presenteren.
En natuurlijk wordt er een
wijk-theaterstuk opgevoerd,
zie de oproep hiernaast om
mee te doen.

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

Op 29 maart is er een informatiebijeenkomst in ‘t Plein, Geitenkamp 48, vanaf 19.45 uur.
Verdere informatie volgt via wijkkrant, website en facebook

Politie : 0900-8844

Zuinig met je energie: zeker nu!

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)

Iedere laatste donderdag van de maand staat het oranje busje van Energie Aan op het marktplein. Van 10.00 tot 14.00
kunt u vragen stellen over hoe te besparen en een afspraak maken met de energiecoach.
De energiecoach komt bij
u langs om samen met u te
kijken naar uw energieverbruik. U krijgt (duurzame)
bespaartips waarmee u aan
de slag kunt om uw energierekening omlaag te brengen.
Geen overbodige luxe nu
door de oorlog in Oekraïne
de gasprijzen met de dag lijken te stijgen, wat besparen
des te dringender maakt.
Energie Aan
donderdag 31 maart
donderdag 28 april
Marktplein; 10.00 tot 14.00 u.
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

Wijkteam Arnhem Noord-Oost :
Informatie en hulp op het gebied van (jeugd)zorg, welzijn,
werk en inkomen) : 088-2260000 ;
www.wijkteamsarnhem.nl

•

Coop, Geitenkamp 17

•

MFC De Wetering (2 x), Bonte Wetering 89

•

Druckpunt Fysiotherapie, Druckerstraat 16

Zorgboerderij Tokhok :
Beukenlaan 27, 06-44254212, tokhok@live.nl

•

Coop, Schuttersbergplein 13

•

Sportcentrum Valkenhuizen, Beukenlaan 15

De Beijer bruist van activiteit
U heeft het vast al meegekregen: Stichting Kunst op de Bult en bibliotheek Rozet zijn verhuisd van de Beijer naar ‘t
Plein en voeren daar nu hun activiteiten uit. Maar dat betekent niet dat er in de Beijer niets meer te doen is.
Integendeel zelfs, tal van activiteiten vinden er nog plaats in De Beijer. En er is ruimte voor meer!
Koffie-inloop
Op vrijdag en zaterdag is
er van 10.00 tot 14.00 een
koffie-inloop. Onder het genot van een kopje koffie of
thee kun je even ontspannen bijkletsen, een krantje

om al uw vragen over (het
gebruik van) uw computer
te beantwoorden. Bent u
(nog) niet zo handig met uw
computer? Kom gerust even
langs, geen enkele vraag is
gek.

De Wandelgroep
Een nieuwe activiteit die
op de donderdag vanuit de
Beijer plaatsvindt is De
Wandelgroep. Iedere week
vanaf 7 april wordt er een
wandeling door of rondom

Beijer. Vitale Verbindingen
richt zich op de ‘bijzondere’
mens; mensen voor wie het
leven net even iets anders is
ingekleurd. Wil jij de Vitale
Inloop van je eigen kleur
voorzien? Kom dan eens ge-

Sinds oktober oktober 2021 is de Nieuwe Aanleg 30 een zogeheten hopwoning. Een hopwoning is een normale woning
die tijdelijk (meestal een jaar lang) beschikbaar is gesteld als
centraal punt in de wijk waar bewoners terecht kunnen voor
allerlei vragen.
Vier dagen per week, van 10.00 tot 16.00 uur, is er iemand
aanwezig in de hopwoning. Op maandag is dat Rijnstad Opbouwwerk en Participatie, op dinsdagochtend de Buurtconciërges en Volkshuisvesting (en ‘s-middags in de even weken
Goed Geregeld). Op woensdagochtend is (iemand van) het
Team Leefomgeving de tijdelijke bewoner, terwijl s-middags
Portaal de honneurs waarneemt. Op donderdag tenslotte is
in de ochtend het Sociaal Wijkteam aanwezig, terwijl in de
middag Rijnstad Kinderwerk en Vivare aanwezig zijn.

lezen of een puzzel maken.
Deze inloop wordt verzorgd
door Nel, die al jarenlang
het vertrouwd gezicht is van
de Beijer. Er zijn puzzels
en spellen aanwezig, die
je kunt lenen. Nieuw is de
fraai ingerichte boeken-ruil
kast, waar je in ruil voer een
boek een ander boek kunt
meenemen. Zo blijf je niet
de enige lezer van je favoriete (?) boek.
Op zaterdag is er tijdens de
inloop ook nog een broodverdeling voor mensen met
een laag inkomen. Naar
gelang de voorraad strekt,
want niet iedere week is er
evenveel brood aanwezig.
Seniorweb
Op dinsdagochtend van
10.00 tot 12.00 uur is Senior
Web aanwezig in de Beijer

Creatief bezig zijn
Dinsdagavond is de avond
van de Crea-club. Deze club
van gezellige en creatieve
mensen is al jaren een vaste
waarde op de dinsdagavond.
Wil je ook eens meedoen?
Kom gerust langs om kennis
te maken en verdere info te
krijgen.
Yoga
Ook voor yoga kun je in
de Beijer terecht, twee keer
zelfs! Op woensdagavond
van 20.00 tot 21.30 uur
geeft Madelon van Kempen
van Yoga Nova haar lessen
en de vroege vogels kunnen
op donderdagochtend van
9.15 tot 10.15 uur teregt bij
de yogalessen van Irene Antoniesen. Let op: aan beide
groepen zijn kosten verbonden. Informeer vooraf over
de prijs!

de wijk gemaakt. Er wordt
rekening gehouden met elkaars tempo, niemand wordt
achtergelaten. Voor iedereen
die op een eenvoudige manier (weer) in beweging wil
komen.
Na afloop wordt er even nagepraat met een kopje koffie
of thee. Verzamelen vanaf
14.00 uur in De Beijer, vertrek is om 14.15 uur.
Ouderengym
Op vrijdag wordt er van 9.00
tot 10.00 uur Ouderengym
gegeven in de Beijer. Laagdrempelig, en er wordt rekening gehouden met wat je
kan (of niet kan),
Vitale Inloop
Elke eerste vrijdag van de
maand houdt Vitale Verbindingen van 10.00 tot
12.00 uur haar inloop in De

zellig binnenlopen en meedoen.
Bingo
De vertrouwde maandelijkse
Bingo blijft ook iedere laatste zaterdag van de maand
in De Beijer gehouden worden. Voor weinig geld heb je
van 14.00 tot 17.00 uur een
gezellige middag. En misschien neem je ook nog een
leuke prijs mee naar huis!
Al met al, genoeg te doen
in De Beijer. En er gaat nog
meer bijkomen!
Wil jij ook gebruik maken
van De Beijer voor jouw
activiteit? Of wil je meer
informatie over één van de
activiteiten die in De Beijer
gegeven wordt?
Neem dan contact op via
beheerdebeijer@gmail.com of
bel Nel: 06 42715182.

Maak je je zorgen over veiligheid in de buurt? Wil je hulp
bij het zoeken naar een baan? Heb je hulp nodig bij omgaan
met geld? Of wil je gewoon iets kwijt of heb je een leuk idee?
Kom gerust eens langs voor een praatje met een kopje koffie
of thee.

Bewonersoverleg
Op dinsdagavond 5 april is er in MFC De Wetering van
20.00 tot 22.00 weer een openbare veragdering van het
Bewonersoverleg Geitenkamp, (Nieuw-)Monnikenhuizen,
Arnhemse Allee en Saksen Weimar.
In een Bewonersoverleg worden zaken besproken die de
wijk aangaan. Dat kan gaan om activiteiten die wijkbewoners willen organiseren, maar ook over de openbare ruimte
(zoals bv de bouwplannen in de omgeving van de Beukenlaan) of de plannen voor de toekomst van de wijken. In de
openbare vergadering mogen belangstellenden ook meepraten over de onderwerpen die aan bod komen. Vaak zijn er
bij de vergaderingen ook vertegenwoordigers van het Team
Leefomgeving en van de woningcoörporaties aanwezig.
Het Bewonersoverleg komt dit jaar nog 5 keer bijeen. Na
de tweede bijeenkomst van dit jaar op 5 april zijn er nog
openbare vergaderingen op 7 juni, 6 september, 18 oktober
en 6 december.

GRATIS PARKEREN OP HET MOOISTE MARKTPLEIN VAN ARNHEM

•

In memoriam: Nelson Adjei Agyemang

‘Ga maar lekker door...’
Op 9 februari 2022 is Nelson Adjei Agyemang overleden. Hij is 66 jaar geworden en heeft ruim 28 jaar met veel
plezier op de Geitenkamp gewoond.
Nelson was een markante Geitenkamper. In de zomer zat hij vaak op het terras van Het Klinkertje en ook in Scala kwam
hij graag. Hij was er altijd bij als er wat te doen was in de wijk en deed boodschappen in alle winkels op en rond het
Marktplein. Nelson viel op door zijn manier van lopen: ondanks zijn handicap en met behulp van zijn stok had hij een
statige houding. Ook zijn hulpvaardigheid, vriendelijkheid, vrolijkheid en zijn bulderende lach kenmerkten Nelson. In
voor een geintje, geïnteresseerd in zijn omgeving. Nelson liet zich niet gek maken. ‘Ga maar lekker door’, zei hij relativerend met een lach, als anderen zich ergens druk om maakten.
Bij zijn begrafenis op Moscowa werd verteld dat
als je met hem door zijn
geboortedorp in Ghana
wandelde, dat lang duurde
doordat hij met iedereen
die hij tegen kwam een
praatje maakte. En datzelfde deed Nelson ook op de
Geitenkamp. Vooral sinds
hij 2 jaar geleden ziek
werd, wandelde hij veel om
nog wat conditie te houden.
Favoriete plekjes om even
uit te rusten en rond te kijken waren een bankje op
de Beukenlaan, Hoogte 80
en de visvijver bij de Dennenweg. En altijd bleef hij
mensen tegenkomen voor
wie hij ook dan nog altijd
een bemoedigend woord
klaar had.
Nelson genoot van zijn
werk op verschillende basisscholen waarvan hij in
december afscheid nam
toen hij met pensioen ging. Hij hield van het leven en vond het dan ook moeilijk om te weten dat hij ongeneeslijk ziek
was. Hij keek terug op een welbesteed leven waarin hij geleerd had om in jezelf te blijven geloven.
Nelson is geheel naar wens thuis op de Geitenkamp overleden.

Sinds jaar en dag wordt wijkkrant Op De Hoogte bezorgd
door vrijwilligers. Een groep van 30 tot 40 mensen gaan telkens als er een editie uitkomt aan de slag om te zorgen dat u
uw wijkkrant thuis krijgt bezorgd.
Helaas zijn er ook altijd bezorgers die na enige tijd de bezorging gedaan te hebben, ermee ophouden. Of die tijdelijk niet
in staat zijn om te bezorgen. En niet altijd lukt het meer om
de opengebleven vacatures op te vangen.
De wijkkrant heeft dan ook dringend behoefte aan extra
handjes: wijkgenoten die het leuk vinden om 8 keer per jaar
een route binnen de wijk te lopen. Er zijn grote routes en
kleine routes. Je kunt in je ééntje lopen, of, in groepjes van
twee. Je kan het zelfs eventueel verdelen over meerdere dagen, want bezorgers hebben één week de tijd om de wijkkrant te bezorgen. En als 8 keer per jaar te veel is, dan kun
je je ook opgeven om op de invallijst van bezorgers te staan,
zodat je wellicht een keer een route kan overnemen van iemand die even niet kan.
Lijkt het je leuk om mee te helpen met de bezorging van de
leukste wijkkrant van Arnhem? Geef je dan op via
redactie@geitenkampnet.nl of bel:
06-24734823

Wat gebeurt er toch allemaal??!!

Nu de ergste coronaperikelen achter de rug lijken te zijn, vinden er ook langzaam aan steeds meer activiteiten in de wijk plaats. Sommigen nog incidenteel, anderen met een
wekelijkse regelmaat. De activiteiten tot aan 1 mei zijn - voor zover bekend bij de redactie - op deze pagina terug te lezen.

Broodvoorziening

Tijdens de koffieinloop kan er brood worden opgehaald door
mensen met een laag inkomen. Let wel: op = op.
zaterdag 26 maart, 2, 9, 16, 23 en 30 april.
De Beijer; 10.00-14.00 uur

Bingo in de Beijer

Elke laatste zaterdag van de maand organiseert De Vrolijke
Bingonootjes een gezellige bingomiddag in de Beijer. Voor
slecht €4,50 kun je 5 rondes meespelen; de lootjes kosten
€1,00 per 5 lootjes.
zaterdag 26 maart en zaterdag 30 april
De Beijer, 14.00-17.00 uur (zaal open 13.30 uur)

Buurtkerk Geitenkamp.

Iedere twee weken in MFC De Wetering: bijeenkomst voor
en door wijkbewoners. Het maakt niet uit wat je gelooft, het
belangrijkste is respect voor elkaar.
zondag 27 maart, 10 en 24 april
MFC De Wetering, 10.00- +/-12.30

Praat mee

Infobijeenkomst Podium van de Wijk

Wat gaat Kunst op de Bult doen dit jaar met het Podium van
de Wijk? Op deze avond krijg je er meer over te horen.
(lees ook het artikel elders in deze krant)
dinsdag 29 maart
‘t Plein; 19,45-+/-22.00 uur

Oudereninloop 55+

Gezellig een praatje maken
onder het genot van een kop
koffie of thee, een kaartje
leggen, sjoelen. En af en toe
eens met zijn allen een dagje
eropuit! Meer info: Stevig,
06 83028000
woensdag 30 maart, 6, 13,
20 en 27 april
MFC De Wetering, 9.30 tot
+/- 12.00 uur.
woensdag 13 april:
Paasbijeenkomst (zie elders
in deze krant)
MFC De Wetering, 10.00 tot +/- 13.00 uur.

Buurtmoestuin Geitenkamp

Wat is er leuker dan lekker met je handen in de grond wroeten om samen met wijkgenoten heerlijke groenten te kweken. Je hoeft geen verstand van tuinieren te hebben, er wordt
van elkaar geleerd!
Meer info op de Facebookpagina.

Bult, bosrand en bovenleiding. Dit boek met houtsneden van
Arnhem, gemaakt door Edwim Peters, is het onderwerp van
het Kunstcafé 55+ dat Rozet in samenwerking met Kunst op
de bult organiseert. Met een muzikale bijdrage van Abrazo,
vier enthousiaste vrienden die hun vrolijke en soms weemoedige volksmuziek laten horen. Gratis toegang.
donderdag 31 maart
‘t Plein, 10.30 tot 12.00 uur

Filmavond

Samen film kijken, nu in ‘t Plein! Voor deze avonden geldt:
zaal open 19:30, aanvang film 19:45. Entree € 2,00. Maaltijd
vooraf om 18.30, kosten € 5,50, aanmelden uiterlijk dinsdag
via hetkoffiekaffee@gmail.com
donderdag 31 maart, 14 en 28 april
‘t Plein, 19.45-+/- 22.00 uur

Ouderengym

Laagdrempelig én met een groep samen bewegen, in je eigen tempo. Loop eens binnen voor meer info.
vrijdag 1, 8, 15, 22 en 29 april
De Beijer, 9.00-10.00. uur

Vitale Verbindingen

Twee keer in de maand houdt
Vitale Verbindingen inloop,
afwisselend in De Beijer en
in ‘t Plein. Een kopje koffie
of thee, een goed gesprek,
spelletjes, themabijeenkomsten, maar ook intiatieven
van wijkgenoten geven een
invulling aan deze gezellige
ochtend.

Taalcafé

Vrouwenontmoetingsmiddag

De Speelmorgen

Kunstcafé 55+

vrijdag 1 april
De Beijer, 10.00 tot 12.00 uur
vrijdag 15 april
‘t Plein, 10.00 tot 12.00 uur

Elke maandagochtend. Voor iedereen die beter Nederlands
wil leren en het leuk vindt om andere mensen te ontmoeten.
maandag 28 maart; 4,11,18 en 25 april.
MFC De Wetering, 10.00 tot 12.00 uur
Gezellig vrouwen onder elkaar! Met muziek en spelletjes
en/of gewoon bijpraten. Met Hulya en Jacqueline
maandag 28 maart; 4,11,18 en 25 april.
MFC De Wetering, 13.00 tot 15.00 uur

Marktplein Geitenkamp, 10.00 tot 14.00 uur

woensdag 30 maart, 6,13 en 27 april
Vlindertuin, 14.00 tot 16.00 uur
vrijdag 1,8,15,22 en 29 april
Vlindertuin, 10 tot 12.00 uur.

Klaverjaskaffee

Rozet is begonnen met het Talcafé, waar nieuwe Nederlanders op een ontspannen manier met bijvoorbeeld taalspelletjes beter Nederlands leren spreken. Vrijwilligers die deze
activiteit willen begeleiden zijn welkom. Voor vragen over
de inhoud, bel met Maria de Haan, tel: 06 51806891.of stuur
een mail naar hetkoffiekaffee@gmail.com
vrijdag 1, 8. 15, 22 en 29 april
‘t Plein, 13.30 tot 15.00 uur

Met andere mensen uit de wijk gezellig klaverjassen: het
kan in ‘t Plein, waar Henk Dannenberg wekelijks het Klaverjaskaffee organiseert. Meedoen of meer info?
tel 06 1349 2205 of henkdannenberg@gmail.com
woensdag 30 maart, 6, 13, 20 en 27 april
‘t Plein, 14.00 tot 16.00 uur

Yoga Nova

Gezellige ochtend met verschillende activiteiten voor kinderen van 10 maanden tot 2 jaar én hun ouder(s). Ideaal om je
kind te leren om met anderen te spelen. En voor de ouders
leuk om andere ouders te ontmoeten die kinderen in dezelfde leeftijd hebben. De kosten zijn 1 euro en een stuk fruit om
tijdens de Speelmorgen op te eten.
Meer info: 06 45055060 of speelmorgen@rijnstad.nl
dinsdag 29 maart; 5,12,19 en 26 april.
MFC De Wetering, 9.15 tot 11.15 uur uur

Crea-club

Gezellig cratief bezig zijn met een leuk groepje mensen.Je
betaalt maandelijks een bedrag en incidenteel wat extra’s
voor materiaal.
Meer info, ook over de kosten: sietske710@gmail.com
dinsdag 29 maart, 5, 12, 19 en 26 april
De Beijer, 19.30 tot 21.30 uur

Ben jij toe aan wat tijd en aandacht voor jezelf? Maak een
break in je week en doe mee met de yogales van Yoga Nova
op de woensdagavonden. Een introductieles heb je al voor
€11,00. Meer info: yoganova.madelon@gmail.com
woensdag 30 maart, 6, 13, 20 en 27 april
De Beijer, 20.00-21.15 uur

Yoga

Yoga maakt fit, blij en ontspannen.
De yogagroep uit MFC De Wetering gaat verder in de
Beijer.
Er is plaats voor nieuwe deelnemers.Kosten €8,00 per les;
€4,50 met Gelrepas. Maandelijks op te zeggen
Aanmelden bij: Irene Antoniesen 06-40455995;
i.antoniesen@upcmail.nl
donderdag 1,8,15,22 en 29 april
De Beijer, 9.15 tot 10.15 uur

Energiecoaches in de wijk

Tips om zuiniger met je energie om te gaan of een afspraak
maken met de energiecoach
donderdag 31 maart en donderdag 28 april

Voorleesuur

Taal, je kan er niet vaak genoeg mee bezig zijn. Zeker voor
jonge kinderen is het erg belangrijk. Daarom is er in ‘t Plein
nu een voorleesuur, voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar.
Lijkt het je leuk om als vrijwilliger voor te lezen? Stuur dan
een mail naar hetkoffiekaffee@gmail.com
vrijdag 1, 8. 15. 22 en 29 april
‘t Plein, 15.00 tot 16.00 uur
Tot zover het beknopte overzicht van de wijkactiviteiten
die langzaam aan weer op gang komen. Nog niet alles is
bekend bij de redactie. Wij hopen in de volgende editie
weer het ‘oude, vertrouwde’ activiteitenoverzicht te kunnen plaatsen.
Veel plezier!

STEUN DE ONDERNEMERS EN DOE UW BOODSCHAPPEN LOKAAL!

Er was eens een voorjaarsvakantie...

Begin maart was het weer tijd voor de voorjaarsvakantie! Zoals elke vakantie hebben Stichting Rijnstad, Sportbedrijf Arnhem, Playground de Rommelkist en de vrijwilligers
van de Rommelkist samen leuke vakantie activiteiten georganiseerd voor de kinderen uit de wijk.
soorten fruit en 2 poffertjes
per spiesje. De resultaten zagen er heerlijk uit!
Ondertussen was de andere
groep druk bezig met klimmen en klauteren in de gymzaal. Hier gingen de kinderen tijgerend onder matten
door, verlegden ze hun grenzen tijdens het klimmen in
een rek, rolden ze over de
lange mat heen en waren ze
aan het slalommen tussen
palen door. Het enthousiasme was af te zien aan hun
koppies.
5x5 voetbaltoernooi
Op dinsdag 1 maart (locatie Sportcentrum Valkenhuizen) hebben 16 kinderen
meegedaan aan een voetbaltoernooi op de 5x5 kunstgras
veldjes. In 4 teams werd er
tegen elkaar gevoetbald. Ieder team kreeg een Champions League naam, waardoor
er een toernooi ontstond tussen Liverpool, Real Madrid,
Bayern Munchen en Paris
Saint Germain. Er werd fanatiek gevoetbald door de
kinderen, waarbij een mix
van jongens en meisjes tussen de 8 en 12 jaar aanwezig
was. Aan het einde van het
toernooi kregen alle kinderen een medaille en het winnende team ontving per kind
een mooie beker! Zo blijven
deze kinderen een mooie
herinnering houden aan dit
voetbaltoernooi.
Zwemmen Valkenhuizen
Op woensdag 2 maart hebben 30 kinderen lekker
kunnen zwemmen in het
vernieuwde zwembad van
Sportcentrum Valkenhuizen. In het water lagen grote
opblaasbare toestellen waarop gespeeld kon worden. De

kinderen, in de leeftijd van
7 t/m 12 jaar en in het bezit
van minimaal diploma A,
vonden het fantastisch om
samen met elkaar te spelen
in het water. Deze activiteit
zal ook in de meivakantie
weer terug komen!

gemaakt. Toen dit klaar
was, konden de kinderen
hun eigen spiesje maken en
kiezen uit de verschillende

Koken &
klimmen-klauteren
Op woensdag 2 maart vond
de vakantie activiteit ‘koken
& klimmen- en klauteren’
plaats. Dit was voor de kinderen uit de wijk in de leeftijd van 4 tot en met 7 jaar. In
totaal waren er 14 enthousiaste kinderen aanwezig deze
middag. De groep werd verdeeld, de eerste groep ging
aan de slag om fruit spiesjes
met poffertjes te maken en
de tweede groep ging in de
gymzaal klimmen en klauteren! Na een uur was er
tijd voor een korte pauze en
daarna zijn de groepen gewisseld van activiteit. In de
keuken zijn de kinderen aan
de slag gegaan met het snijden van verschillende soorten fruit: ananas, watermeloen, frambozen, aardbeien
en appel. Ondertussen werden ook de poffertjes warm

Playground de Rommelkist
Op een heuvel in de wijk Geitenkamp kun je bewegen, sporten en andere fanatiekelingen
ontmoeten op Playground De Rommelkist. Naast een leuke speeltuin beschikt de playground
over sportvelden. Wat dacht je van een potje tennis, basketbal, voetbal of volleybal? Tijdens
de openingstijden is de playground vrij te betreden. Voor het lenen van sportbenodigdheden
kun je terecht bij de beheerder.

Op het terrein bevindt zich een multifunctioneel sportplein: een Kraijcek Playground. Hier
worden veel sportactiviteiten georganiseerd in samenwerking met Krajicek Foundation en
Sportbedrijf Arnhem. Alle sportlocaties zijn binnen en buiten rookvrij. Kinderen tot 4 jaar
mogen alleen onder begeleiding naar binnen. En natuurlijk mag je als ouder gezellig meespelen met je kind!

Koken, knutselen
en sprookjesmusical
Donderdag 4 maart stond
in het teken van het thema

sprookjes. Bij het koken hebben de kinderen lekker paddenstoelenmuffins gemaakt.
Bij het knutselen mochten
de kinderen een hele mooie
wolf inkleuren en in elkaar
zetten, gekoppeld aan een
aantal sprookjes waarin de
wolf voorkomt. Na de pauze
hebben stond de musical Assepoester op het programma. Dat was een fantastische
beleving voor de kinderen!
Er werd veel gelachen, meegedaan, mee beleefd met het
mooie toneelspel en de liederen die er gezonden werden. Het kijken, luisteren en
meedoen met een sprookjesmusical is zeker voor herhaling vatbaar en komt daarom

ook in de zomervakantie
weer terug!
Conclusie:
Het was een geslaagde vakantieweek en de organisatoren kunnen niet wachten
tot de volgende vakantieactiviteiten op de Geitenkamp!
Dit zal de meivakantie zijn.
Via de social media kanalen (facebook en instagram)
van Sportbedrijf Arnhem,
de Rommelkist en Michiel
en Danique van Rijnstad
Kinderwerk en via de basisscholen zal dit met de wijk
gecommuniceerd worden.
En natuurlijk houden wij u
ook via de wijkkrant op de
hoogte!

Buurtbijdrage Vitesse Hattrick laat Geitenkampse harten sneller kloppen
Een Heitje-voor-een-karweitje, wie kent het niet? En wat is er mooier dan op de dag van de liefde iets voor een ander te gaan doen? En dus gingen op Valentijnsdag 14 februari
drie groepjes van in totaal 17 kinderen de wijk in om eenzame en hulpbehoevende ouderen te helpen met klusjes in en rondom het huis. Een initiatief van Vitesse Hattrick,
Sportbedrijf Arnhem en Rijnstad Arnhem.
Bij het Vitesse Hattrick-programma (zie kader) hoort
ook een buurtbijdrage. Dit
jaar kwamen Rijnstad en Vitesse Hattrick op het idee de
buurtbijdrage op Valentijnsdag te doen. De deelnemen-

de kinderen werden actief
betrokken en dachten vooraf
mee over wat ze uit liefde
voor een ander kunnen
doen; belangeloos, zonder
er iets voor terug te hoeven.
Daarbij werden diverse din-

gen genoemd: van een eenvoudig praatje maken of de
hond uitlaten tot opruimen
en stofzuigen of de tuin harken. Natuurlijk werd er niet
zomaar aangebeld bij willekeurige mensen. Michiel
de Boer (Rijnstad) zorgde
voor een andressenlijst van
12 mensen die wel wat hulp
konden gebruiken.
Op Valentijnsdag was het
dan zover: De kinderen werden in drie groepen verdeeld
en onder begeleiding van
Bram Moorman, Annemarie Sluijter en Derk Frieswijk liep ieder zijn eigen
route. Onderweg werd nogmaals besproken wat je voor
een ander kunt doen (en niet
alleen op Valentijnsdag) en
wat je daarvoor terugkrijgt:
de glimlach van de mensen
waar de kinderen aan de
slag zijn gegaan, de dankbare woorden, de warmte.
Dat is zoveel waardevoller
dan geld!
De kinderen hebben veel
werk verricht: van takken

Vitesse Hattrick is ontstaan vanuit een gezamenlijke wens van Sportbedrijf Arnhem,
Rijnstad en Vitesse Betrokken om jeugd en jongeren zowel op sportief als maatschappelijk vlak in beweging te brengen. Het sociaal-maatschappelijke programma richt zich
op kinderen van 8 tot en met 12 jaar, die woonachtig zijn in de Arnhemse wijken: Geitenkamp-Monnikenhuizen, Klarendal-st. Marten, Malburgen-Immerloo, Arnhem-midden en
Presikhaaf.
Wekelijks wordt er getraind in de wijk en een keer per zes weken staat er een toernooi op
het programma waarbij de teams uit alle wijken het opnemen tegen elkaar. Fairplay is
hierin een belangrijke pijler.
Daarnaast kent het Vitesse Hattrick programma een maatschappelijke component. Deelnemers worden positief gestimuleerd op gebied van onderwijs en werk. In de vorm van
een buurtbijdrage doen de deelnemers ook iets terug voor hun wijk.

uit de tuin opruimen, tot
dode blaadjes verwijderen,
oude kranten wegbrengen,
de hond uitlaten, de tuin vegen, tot zelfs stofzuigen.
De bewoners vonden de
aandacht van de kinderen
enorm fijn. ‘Wat bijzonder

dat jullie ondanks maar ook
juist tijdens de corona tijd
iets willen doen’, gaf één van
de bewoners terug. ‘Het is
gewoon ontzettend lief’, zei
een ander. Ook de kinderen
waren tevreden ‘Het is fijn
om mensten te kunnen helpen. Ze waren erg blij dat

we kwamen’, was een veelgehoorde reactie.
Bram, Annemarie, Michiel
en Danique (van Dijk; kinderwerker) waren getuige
van een bijzondere dag.
‘Geluk zit in kleine dingen.
Door te geven, krijg je ook
heel veel moois terug’

Het mysterie van de monnik
Paas tip
Paasfeest in MFC
Het is alweer even geleden, maar het
gaat nu écht toch weer gebeuren:
op 13 april van 10.00 tot 13.00 uur
organiseert Stichting Stevig een gezellig paasfeest voor senioren in MFC De
Wetering. Samen eten, samen kletsen,
elkaar weer ontmoeten en een leuk
presentje voor iedereen!

Deelname is gratis, maar:
VOL = VOL
Wees er snel bij en geef je op

uiterlijk 31 maart
via Stichting Stevig,
tel: 06 8302 8000

Velen zullen hem al wel eens gezien hebben: de houten monnik die in Park Klarenbeek staat. Maar hoelang staat die
er al? En wie heeft hem eigenlijk gemaakt?

De vraag had ik mezelf enige tijd geleden al gesteld, maar tot heden toe was ik nog niet achter het antwoord aangegaan.
Maar afgelopen maand werd de vraag weer actueel doordat wijkgenoot Adriaan Slooff de vraag per mail aan de redactie
stelde. Maar nog voordat de redactie de kans had navraag te doen, kwam er een tweede mail: het raadsel was opgelost.
Adriaan had de vraag gesteld aan Birgit Kromkamp van
Team Leefomgeving en deze wist na navraag te vertellen
dat de monnik er sinds 2002 staat.en vervaardigd was door
Dennis Raamsteeboers, tegenwoordig werkzaam bij Treeo-logic, een zelfstandige onderneming uit Harskamp (bij
Otterlo), waar hij boomtechnisch adviseur is. Daar houdt hij
zich bezig met boomtechnisch onderzoek, advies, toezicht
en directievoering.
Dit riep meteen weer nieuwe
vragen op: want hoe komt
een boomtechnisch adviseur
uit Harskamp terecht op
Monnikenhuizen? En wat is
dan precies het verhaal achter de totstandkoming van
de monnik? Het antwoord
op die vragen kan alleen
door Dennis zelf gegeven
worden. Nadat twee eerdere
pogingen om met hem in contact te komen niet waren gelukt, bleek ook nu de derde keer scheepsrecht te zijn en kon,
na enige toelichting, de vraag gesteld worden: wat is het verhaal achter de monnik?
‘Goh, dat is al een tijdje terug, zeg’, was de eerste reactie
van Dennis. ‘Ik liep destijds stage bij de gemeente Arnhem
(Dennis deed de opleiding ‘stedelijk groen’ bij Helicon, red.)
en werkte in die hoedanigheid samen met Jeroen Glisseneer,
beheerder Stadsparken bij de gemeente. In Park Klarenbeek
stond destijds een stam, die eigenlijk geen functie meer had.
Die moest of verwijderd worden, of er moest iets mee gedaan worden. Het leek mij wel een leuk idee om daar een
monnik van te maken, als verwijzing naar Monnikenhuizen
en naar het klooster dat ongeveer op die plek in de middeleeuwen heeft gestaan. Zo blijft toch de historie van de wijk
in zicht’
En dankzij deze gedachte kunnen wandelaars in Park Klarenbeek nu alweer 20 jaar lang genieten van een fraai kunstwerk, dat herinnert aan de lange geschiedenis van de wijk.
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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

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.

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
27 april 2022
inzendingen
uiterlijk
13 april 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
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
& Saksen Weimar
Financiëel beheer: Stichting Playground De Rommelkist
Druk: Ascend Arnhem; oplage: 4.300

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

Het

van uw wijk!

WIE DURFT TE VERDWALEN,
VINDT NIEUWE WEGEN

Erasmus

