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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

€ 17,50
10.30 - 17.30 u

met 1 gratis saus

4

poutsmafietsen.nl  
Sperwerstraat 67  
Arnhem
0267370190

Enjoy&Learn wil wijkbewoners uit de eenzaamheid halen
Nu de coronamaatregelen verleden tijd zijn, wil Stichting Enjoy&Learn weer meer voor de wijk gaan betekenen. Dit willen zij  doen door een goedkoop 3-gangen diner aan te 
bieden, dat genuttigd kan worden in het Proeflokaal. Speciaal voor mensen uit de Geitenkamp en aanliggende wijken met een kleine portemonnee. Op deze manier hoopt de 
stichting tevens de eenzaamheid in de wijk aan te pakken.

Het wijkdiner is niet nieuw: 
stichting Enjoy&Learn is 
ooit in Klarendal ontstaan. 
Oprichter Kumar Poot is 
daar letterlijk met jongeren 
van de straat gaan koken 
voor de wijk Klarendal. 
Kumar: ‘In de loop der jaren 
is er veel veranderd. Al was 
het alleen maar omdat we nu 
onze eigen keuken hebben 
op de Geitenkamp. En we 
zijn nu een leer-werkbedrijf, 
waar mensen de kneepjes 
van het horecavak kunnen 
leren. Maar we zijn echter 
niet vergeten waarvoor we 
onze stichting hebben opge-
zet. Nu het voor veel men-
sen weer steeds moeilijker 
wordt om geld over te hou-
den voor leuke dingen, wil-
len wij graag onze waarde 
in de wijk vergroten met het 
wijkdiner op donderdag.’

Met het wijkdiner wil de 
stichting mensen met een 
krappe beurs voor een goed-
kope prijs (€10,00 voor een 
3-gangen-diner, voor men-
sen met een Gelrepas €7,50)
een complete restaurantbe-
leving aanbieden. ‘Omdat 
het juist in deze tijd toch erg 
belangrijk is dat wijkbewo-
ners van de Geitenkamp, 
en aanliggende wijken, met 
minder besteedbaar inko-
men ook de mogelijkheid 
hebben om uit eten te kun-
nen, willen wij als Stichting 

Enjoy&Learn graag haar 
steentje bijdragen voor de 
wijk’, licht Kumar toe.

Maar dat is niet het enige. 
‘We hopen op deze manier 
ook mensen een beetje uit 
de eenzaamheid te halen  en 
de sociale contacten in de 
wijk te bevorderen. Dat is 
waarom wij ooit begonnen 
zijn: om mensen via lekker 
eten met elkaar in contact 
te brengen.  En dat geldt 
niet alleen als je een krappe 
beurs hebt. Niet voor ieder-
een is het vanzelfsprekend 
naar een restaurant te gaan.  
Ons restaurant is laagdrem-
pelig, het is dichtbij en er 
is een gezellige sfeer. We 
hebben één grote stamtafel 
waar mensen aan kunnen 
schuiven, maar ook kleinere 
tafels, waar je met twee of 
drie mensen je maaltijd kunt 
nuttigen. en wat ik zeker nog 
even wil melden: mocht u 
slecht ter been zijn en hulp 
nodig hebben om bij ons 
te komen, laat het ons dan 
even weten. Dan kunnen we 
u daarbij helpen.’

De maaltijden zijn voor ie-
dereen toegankelijk, maar 
mensen uit de genoemde 
wijken hebben wel voor-
rang. Iedere week is er een 
vast menu, maar dat is dan 
weer wel per week verschil-
lend.. Ook met specifieke 

dieetwensen of  allergieën 
wordt, indien tijdig gemeld, 
rekening gehouden. Het is 
zelfs mogelijk halal te eten.

In deze tijd van inflatie en 
stijgende energieprijzen 
is het aanbieden van een 
goedkope wijkmaaltijd niet 
vanzelfsprekend. De kosten 

overstijgen dan ook de op-
brengsten. Om de maaltijd 
toch mogelijk te maken, is 
er een financiele bijdrage 
aan het Bewonersoverleg 
Geitenkamp e.o. gevraagd. 

Vanwege het sociale aspect 
van dit initiatief is dit ook 
toegekend. 

Wijkdiner (3-gangen menu)
Proeflokaal Enjoy & Learn

Geitenkamp 45
donderdag 17.00 uur

aanmelden via de website
of via mail: info@enjoy&learn

€10,00, met Gelrepas €7,50
check de Facebookpagina voor het 

menu van de week

Het team van Enjoy& Learn. 
Van links naar rechts: Sander Meijer, Menno Aalbers, Johan Klaassen, Thomas Kiezebrink en Kumar Poot



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’

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

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

Bewonersoverleg
Op dinsdagavond 7 juni 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 het Bewonersoverleg worden zaken besproken die de wijk 
aangaan. Dat kan gaan om activiteiten die wijkbewoners 
willen organiseren, maar ook over de openbare ruimte (zo-
als bv de bouwplannen in de omgeving van de Beukenlaan) 
of de plannen voor de toekomst van de wijken. In de open-
bare vergadering mogen belangstellenden ook meepraten 
over de onderwerpen die aan bod komen. Vaak zijn er bij de 
vergaderingen ook vertegenwoordigers van het Team Leef-
omgeving en van de woningcoörporaties aanwezig. 

Het Bewonersoverleg komt dit jaar nog 4 keer bijeen. 
Behalve op 7 juni zijn er nog openbare vergaderingen op 

6 september, 

18 oktober en 

6 december

Buurtwoning
Nieuwe Aanleg 30

ma t/m do, van 10.00 tot 16.00 uur

Wie is er aanwezig?

maandagmiddag: 
Rijnstad Opbouwwerk en Participatie

dinsdagochtend: 
Buurtconcierge’s en Volkshuisvesting

dinsdagmiddag (even weken): 
Goed Geregeld Arnhem

woensdagochtend: 
Wijkteam Leefomgeving

woensdagmiddag: 
Portaal

donderdagochtend: 
Sociaal Wijkteam

donderdagmiddag: 
Kinderwerk Rijnstad en Vivare

Taalcafé biedt hulp 
Heb je problemen met Nederlands? Wil je ook leren 
hoe je beter met anderen kan communiceren?
Leer bij het taalcafe op een ontspannen manier door 
middel van taalspelletjes en het voeren van gesprek-
ken beter Nederlands spreken. Deelname is gratis, elke 
vrijdagmiddag van 13:30 tot 14:30.

Do you have trouble with Dutch? Do you want to learn 
how you can communicate better with others? 
Learn how to speak dutch at the “Taalcafe” in a relaxed 
way by playing games and having conversations with 
eachother. You can join for free, every friday afternoon 
from 13:30 till 14:30

Waar?/Where?
Geitenkamp 48
in ‘t Plein

Vragen?/Questions?
Bel/Call Maria de Haan op/at
06-51806981

Geef je op voor
Podium van de Wijk

Kun jij zingen? Of dansen?
Of acteren? Maak je leuke muziek?

Of heb je een ander talent dat 
je met de wijk wilt delen? 
Geef je dan op voor het 

Podium van de Wijk

Het Podium van de Wijk wordt op 9 en 10 juli 
georganiseerd op het grasveld bij Park Larikshof. 

Aanmelden of meer informatie: 
theater@kunst-op-de-bult.nl



GRATIS PARKEREN OP HET MOOISTE MARKTPLEIN VAN ARNHEM

Open dag 14 en 15 mei kunstateliers Saksen Weimar kazerne
Heb je altijd al willen striptekenen, ben je nieuwsgierig naar hoe ecologische kinderkleding voelt of ben je op zoek naar duurzame kerstbomen? Kom dan naar de open ateliers 
op de Saksen Weimar kazerne en bewonder vele prachtige kunstwerken of doe mee met een workshop. 
Een gesprek met de initators Irene Companjen en Karolien van Mensvoort en deelnemer Daniëlle Töre.

Irene Companjen (67) is 
beeldend kunstenaar. Ze 
maakt gestempelde wand-
doeken. ‘We zijn blij dat er 
eindelijk weer een open dag 
mogelijk is na een paar ja-
ren uitstel door corona. Het 
leuke van zo’n open dag is 
dat er veel verscheidenheid 
is. Niet alleen kunnen bezoe-
kers genieten van beeldende 
kunst, maar ook onder an-
deren van akoestische fo-
toprints, grafische vormge-
vers en product design. Je 
kunt zelfs tijdens een work-
shop buttons maken. Er is 
een grote diversiteit’, vertelt 
Irene.

Karolien van Mensvoort (56) 
is textielontwerper. Ze heeft 
lange tijd in de mode geze-
ten. Tegenwoordig maakt 
ze prints voor op shawls, 
wandkleden en gordijnen. 
Ook weeft ze wandkleden. 
Die verkoopt ze via haar 
webshop. ‘De open dagen 
ervaar ik altijd als een grote 
happening. Mijn huis is dan 
mijn winkel. Overal liggen 
en hangen mijn shawls en 
wandkleden precies zoals ik 
het wil. Ik hou vaker expo-
sities elders, maar een ten-
toonstelling in je eigen huis 
werkt inspirerend en maakt 
het voor mij bijzonder’.

Daniëlle Töre (31) is mode-
ontwerper: ‘Ik kreeg kleding 
maken van huis uit mee. 
Mijn vader was kleermaker. 
Wat zo bijzonder aan mijn 
ecologische kinderkleding 
is, dat het high end design 
op ambachtelijke wijze is 
gemaakt’.

Zo’n dertig kunstenaars 
openen dit jaar voor de vijf-
de keer hun deuren. Zowel 
in het trappenhuis, de woon-
kamers en de ateliers van de 
gebouwen kan iedereen het 
werk van de kunstenaars 
zien en bewonderen. 
De flyers en posters voor de 
open dagen komen van gra-
fisch ontwerper en bewoner 
Suseela Gorter. Zij maakt 
van elke kunstenaar die 
meedoet een bord met daar-
op een portretfoto en een af-
beelding van het werk. Deze 
zullen uit elke deur steken, 
zodat bezoekers weten wel-
ke kunstenaar meedoet en 
wat er te zien of te doen is.

Volgens Irene, Karolien en 
Daniëlle vullen de bewoners 
elkaar goed aan, omdat ze 
regelmatig brainstormen en 
ook feedback geven op el-
kaars werk. ‘De samenwer-
king zorgt er ook voor dat 
de onderlinge sfeer goed is 

en het prettig wonen is op 
deze plek. We versterken én 
inspireren elkaar en we zijn 
trots op ons werk. 

Met de open dagen willen 
we onze broedplaats graag 
aan de buitenwereld laten 
zien’, aldus drie enthousiaste 
deelnemers.

Saks Open

14 en 15 mei
Infanteriestraat Arnhem

12.00 - 17.00 uur

koffie, thee, fantastische taart 
(geen pin aanwezig)

saksopen.wordpress.com

van links naar rechts: Karolien van Mensvoort, Daniëlle Töre, Irene Companjen
Foto: Rinus Baak

‘Laat er nooit meer oorlog zijn’
De herdenking op 13 april van de slachtoffers die 77 jaar geleden 
zijn gevallen tijdens het bombardement vond dit jaar plaats tegen de 
achtergrond van de oorlog in Oekraïne.

Ondanks de bescheiden opkomst was de herdenking ook dit jaar de moeite 
waard. Ceremoniemeester Abel Brouwer refereerde in zijn toespraak aan 
de huidige oorlog in Oekraïne. Leerlingen van De Witte Vlinder droegen 
gedichten voor, waarin ze de hoop op vrede uitspraken en steun vroegen 
voor de slachtoffers van de oorlog die elders in Europa woedt. En ook 
burgemeester Marcouch haalde in zijn toespraak het geweldsconflict 
tussen Rusland en Oekraïne aan. 

Toch was er nog genoeg ruimte om stil te staan bij de gebeurtenissen 
op de Geitenkamp 77 jaar geleden tijdens deze 10e herdenkening (en de 
eerste die niet door Stichting Herdenking Geitenkamp is georganiseerd). 
En al was Elias Hossevoort, de voormalig voorzitter van de stichting, niet 
aanwezig, de burgemeester liet het niet na om ook hem even te noemen 
voor de inzet die hij de afgelopen jaren heeft getoond om deze dag blij-
vend op de kalender van de Geitenkamp te zetten. 

Voor de aanwezigen was het een mooie herdenking, die - bijna traditio-
neel - werd afgesloten met het leggen van bloemen door Marcouch, leer-
lingen van de Witte Vlinder en Guido!, het Bewonersoverleg Geitenkamp 
en de aanwezige wijkbewoners. 



STEUN DE ONDERNEMERS EN DOE UW BOODSCHAPPEN LOKAAL!

In memoriam Ida Brackenhoff

‘Ze mocht er zijn’
Op 7 maart overleed Ietje (Ida) Brackenhoff op 87-ja-
rige leeftijd. Veel (oudere) wijkbewoners kennen haar 
nog van boekhandel Brackenhoff, die zie samen met 
haar man Leo draaiende hield.

Ietje werd op 3 mei 1934 geboren als Ida Griffioen in 
Apeldoorn. Van 1 januari 1970 tot maart 2007 had zij 
samen met haar man Leo Brackenhoff de gelijknamige 
kantoorboekhandel, waarin later ook nog een postagent-
schap werd gevestigd. Dat leverde de boekhandel veel 
aanloop op.

Ietje was een geliefde, zorgzame vrouw, die altijd voor 
anderen klaar stond. Ook tijdens haar werk, hoe druk het 
ook was. Toen er een keer een klant met vreselijke hoofd-
pijn de winkel binnenkwam, nam Ietje deze even apart, 
de lange rij van mensen in de winkel negerend. De zorg 
voor een medemens was even belangrijker.

Ook in praktische zaken was ze behulpzaam. Ze had een 
lijst met pincode’s van de oudere klanten, die zelf niet 
altijd meer hun pincode wisten te onthouden. Dat mocht 
eigenlijk niet, maar de oudere klanten waren er blij mee. 
Zo konden ze toch de winkel blijven bezoeken zonder dat 
er iemand mee hoefde om te helpen.

Na hun pensionering zijn Iet en Leo Brackenhoff boven 
hun voormalige zaak, waar nu slijterij van Baal zit, blij-
ven wonen. Het echtpaar ging genieten van een welver-
diend pensioen en bleven boven hun voormalige zaak 
(waar nu slijterij van Baal is gevestigd) wonen. 

Voor haar man, kinderen en kleinkinderen bleef ze een 
geweldige steun. Zoals Leo Brackenhoff het zelf kort en 
krachtig samenvat: ‘ze mocht er zijn’.

Vitale Verbindingen verhuist
De (nu nog) tweewekelijkse inloop van Vitale Verbindingen op vrijdagochtend van 
10.00 tot 12.00 uur verhuist. De bijeenkomsten gaan vanaf 6 mei plaatsvinden in de 
ontmoetingsruimte van MFC De Wetering.

Met de verhuizing wil Vitale Verbindingen 
meer duidelijkheid creëren. In de afgelo-
pen periode werd de inloop op twee loca-
tie’s gehouden, afwisselend in De Beijer en 
in ‘t Plein. Dit bleek verwarrend te werken.
Op 6 mei zal de eerste inloop in de ont-
moetingsruimte van MFC De Wetering 
plaatsvinden. Tijdens deze Vitale Inloop is 
iedereen welkom. In de eerste maand staat 
kennismaking en ontmoeting centraal. 
Later in het jaar gaan er ook voorlichtin-
gen en creatieve dagen plaatsvinden. Ook 
de Stamtafel, waarmee Vitale Verbindin-
gen ooit in de wijk begon, gaat weer in een 
nieuw jasje terugkomen.

Vertrek
Zelf wilde John Wijnbergen 
(TLO) het liefst met stille 
trom vertrekken uit de wijk. 
Maar daar was niet iedereen 
het mee eens en een beschei-
den afscheidsfeestje werd 
spontaan georganiseerd. 
John gaat nu zijn functie el-
ders uitvoeren: vanaf 1 mei 
werkt hij in de wijk St. Mar-
ten-Sonsbeekkwartier.

De redactie van de wijk-
krant heeft de samenwer-
king met John als zeer pret-
tig ervaren. 

Bedankt hiervoor en veel 
succes in je nieuwe functie!

Muziek
Muzikale klanken waren 
te horen op het marktplein 
tijdens de Paasmarkt in ‘t 
Plein op 16 april.  
Met een sfeervol optreden 
van de band Abrazo op het 
terras voor ‘t Plein werd 
de aftrap gegeven van een 
maandelijks terugkerende 
muzikale middag

Iedere derde zaterdag van 
de maand gaat een lokale 
groep of artiest een gratis 
optreden verzorgen voor be-
langstellende wijkbewoners. 

De optredens beginnen om 
12.00 uur en gaan door tot 
13.30 uur. Komt dat horen!

Paasfeest
Voor het eerst in drie jaar 
kon het weer: in de ontmoe-
tingsruimte van MFC De 
Wetering werd op 13 april 
traditionele paasbrunch ge-
houden. De Schatgravers 
zorgden voor de muzikale 
omlijsting en de Stadskok 
bereidde het heerlijke eten.
En natuurlijk mogen ook de 
paaspakketten die Stichting 
Riki beschikbaar had ge-
steld en door Jan Lareman 
en Ans Speklé  (Stevig) wer-
den uitgereikt niet onver-
meld blijven. Het was dan 
ook een vrolijk paasfeest 
voor de aanwezigen.



Wat gebeurt er toch allemaal??!!
Op deze pagina zijn - voor zover bekend bij de redactie - activiteiten tot aan  4 juni - terug te lezen.

Praat mee
Elke maandagochtend. Voor iedereen die beter Nederlands 
wil leren en het leuk vindt om andere mensen te ontmoeten. 
maandag 2, 9, 16, 23 en 30 mei 
MFC De Wetering, 10.00 tot 12.00 uur

Vrouwenontmoetingsmiddag
Gezellig vrouwen onder elkaar! Met muziek en spelletjes 
en/of gewoon bijpraten. Met Hulya en Jacqueline
maandag 2, 9, 16, 23 en 30 mei. 
MFC De Wetering, 13.00 tot 15.00 uur

De Speelmorgen
Gezellige ochtend met verschillende activiteiten voor kinde-
ren 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 dezelf-
de 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 3, 10, 17, 24 en 31 mei
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 3, 10, 17, 24 en 31 mei
De Beijer, 19.30 tot 21.30 uur

Oudereninloop 55+

Gezellig een praatje maken onder het genot van een kop kof-
fie of thee, een kaartje leggen, sjoelen. En af en toe eens met 
zijn allen een dagje eropuit! Meer info: Stevig, 06 83028000
woensdag 4, 11, 18 en 25 mei en woensdag 1 juni
MFC De Wetering, 9.30 tot +/- 12.00 uur.

Buurtmoestuin Geitenkamp
Wat is er leuker dan lekker met je handen in de grond wroe-
ten om samen met wijkgenoten heerlijke groenten te kwe-
ken. Je hoeft geen verstand van tuinieren te hebben, er wordt 
van elkaar geleerd!
Meer info op de Facebookpagina.
woensdag 4, 11, 18, 25 mei en woensdag 1 juni
Vlindertuin, 14.00 tot 16.00 uur
vrijdag 6, 13, 20 en 27 mei en vrijdag 3 juni
Vlindertuin, 10.00 tot 12.00 uur.

Klaverjaskaffee
Met andere mensen uit de wijk gezellig klaverjassen: het 
kan in ‘t Plein, waar Henk Dannenberg wekelijks het Kla-
verjaskaffee organiseert. Meedoen of meer info?
tel 06 1349 2205 of henk.dannenberg@outlook.com
woensdag 4, 11, 18 en 25 mei en woensdag 1 juni
‘t Plein, 14.00 tot 16.00 uur

Banjeren vanuit de Beijer
Iedere donderdag om 14.00u wordt er een wandeling door de 
wijk georganiseerd. Heb je zin om mee te lopen en wijkge-
noten te leren kennen? Het vertrek is om 14.15 uur.
donderdag 5, 12, 19 mei en 2 juni
De Beijer, 14.00 tot 15.30 uur

Energiecoaches in de wijk
Tips om zuiniger met je energie om te gaan of een afspraak 
maken met de energiecoach
de exacte datum tijd en locatie wordt bekendgemaakt via 
Facebook en via www.arnhemaan.nl/agenda

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 12 en 26 mei
‘t Plein, 19.45-+/- 22.00 uur

Ouderengym
Laagdrempelig én met een groep samen bewegen, in je ei-
gen tempo. Loop eens binnen voor meer info.
vrijdag 6, 13, 20, 27 mei en 3 juni
De Beijer, 9.00-10.00. uur

Vitale Verbindingen
Twee keer in de maand houdt Vitale Verbindingen inloop in 
de Beijer. Een kopje koffie of thee, een goed gesprek, spel-
letjes, themabijeenkomsten, maar ook intiatieven van wijk-
genoten geven een invulling aan deze gezellige ochtend.
vrijdag 6 en 20 mei
MFC De Wetering, 10.00 tot 12.00 uur

Taalcafé
Rozet is begonnen met het Taalcafé, waar nieuwe Nederlan-
ders op een ontspannen manier met bijvoorbeeld taalspel-
letjes beter Nederlands leren spreken. Wil jij (of ken jij) ie-
mand die Nederlandse taal beter wil leren spreken? Loop 
dan eens binnen.. Voor vragen en info, bel met 
Maria de Haan, tel:  06 51806891
vrijdag 6, 13, 20 en 27 mei en 3 juni
‘t Plein, 13.30 tot 15.00 uur

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. 
vrijdag 6, 13, 20, 27 mei en 3 juni
‘t Plein, 15.00 tot 16.00 uur

Broodvoorziening
Tijdens de koffieinloop kan er brood worden opgehaald door 
mensen met een laag inkomen. Let wel: op = op.
zaterdag 7, 14, 21 en 28 mei en zaterdag 4 juni.
De Beijer; 10.00-14.00 uur

Bingo Geitenkamp
Iedere twee weken in MFC De Wetering, afwisselend met 
geldprijzen of een mandje. Meer informatie bij de balie van 
MFC De Wetering
vrijdag 6 en 20 mei en vrijdag 3 juni
MFC De Wetering, 13.30 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 7 mei en 28 mei
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 8 en 22 mei en zon-
dag 5 juni
MFC De Wetering, 10.00- 
+/-12.30

Handwerkclub Geitenkamp
Studenten van het Rijn Ijssel College beginnen vanaf 12 mei 
een nieuwe activiteit in ‘t Plein: De Handwerkclub Geiten-
kamp. Iedereen is hierbij van harte welkom vanaf 10.30 uur, 
De bijeenkomst duurt tot 12.30 uur. Neem gerust uw eigen 
handwerkje mee en kom die gezellig bij ons afmaken, met 
een kopje koffie of thee!
donderdag 12, 19 en 26 mei en donderdag 2 juni
‘t Plein, 10.30 tot 12.30 uur

Saks Open
De kunstateliers van Saksen Weimar openen de deuren! 
Heb je altijd al willen striptekenen, ben je nieuwsgierig naar 
hoe ecologische kinderkleding voelt of ben je op zoek naar 
duurzame kerstbomen? Kom dan naar de open ateliers op de 
Saksen Weimar kazerne en bewonder vele prachtige kunst-
werken of doe mee met een workshop
zaterdag 14 mei en zondag 15 mei
Infanteriestraat, 12.00-17.00 uur, Toegang gratis
(Lees ook het artikel elders in de krant)

Muziek bij ‘t Plein
Elke 3e zaterdag van de maand is er een live-optreden van 
een lokale band bij ‘t Plein. Iedereen is welkom om mee te 
luisteren. Er zijn geen kosten aan verbonden.
zaterdag 21 mei
‘t Plein; 12.00 tot +/- 13.30 uur

Hoogte80festival 2022
Vier dagen lang genieten van een ongedwongen sfeer, ont-
moetingen, cultuur, het mooiste uitzicht van Arnhem, en 
lekker eten. Hoogte80 keert in het hemelvaartsweekend te-
rug naar de geliefde bult voor een nieuwe editie van Hoog-
te80 Festival. Het volledige programma is nog niet bekend, 
maar dit jaar zijn o.a.  Toneelgroep Oostpool, Prins S en de 
Geit, Penvriend,  Judith Schuur & Pleun de Roode en Wir-
war Producties te gast op de bult. Meer informatie op www.
h80festival.nl
do 26 mei, vr 27 mei, zat 28 mei en zo 29 mei.
Stadspark Hoogte 80, aanvangstijden nog niet bekend.

VOORLEESUUR

W E K E L I J K S

R O Z E T  O P  D E  B U L T  I N
‘ T  P L E I N

15:00 tot 16:00, elke vrijdagmiddag een
voorleesuur voor 4 tot 12 jarigen 

De deelname is gratis, 
we lezen elke week weer een ander leuk verhaal voor!

  
Kom jij binnenkort ook langs? 

Adres:
Geitenkamp 48, ’t Plein 



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 mee-
spelen met je kind!

Meivakantieactiviteiten:

Niet alleen bewegen is belangrijk, maar vooral ook de gezelligheid
In de Beijer komt iedere vrijdag een groepje ouderen bij elkaar in de Beijer. Onder leiding van trainer Wil Gulpen voeren zij met elkaar gym- en turnoefeningen uit. Goed voor 
de motoriek, zoals dat dan heet. Maar daarnaast is het ook héél gezellig.

‘Bewegen is natuurlijk be-
langrijk, maar het gaat ook 
om het plezier. Dat is uitein-
delijk de belangrijkste moti-
vatie om mee te doen.’ Aan 
het woord is Wil Gulpen, 
trainer bij de stichting Gym 
en Turnen Arnhem. 
Namens deze stichting geeft 
hij iedere vrijdagochtend  in 
de Beijer van 9.00 tot 10.00 
uur les aan ouderen onder 
de noemer GymFit MBvO 
(meer bewegen voor oude-
ren). ‘Gymfit MBvO is er 
voor zowel dames als heren 
in de leeftijd 60 jaar en ou-
der. Bij de lessen ligt het ac-
cent op bewegen op muziek 
in combinatie met spiervers-
terkende en conditionele oe-
feningen. Ook is er speciale 
aandacht voor het evenwich-
ten de soepelheid en worden 
er soms concentratie en ge-
heugenoefeningen gedaan. 
Dit alles gebeurt naast of 
vanuit de stoel. Als je wat 
minder mobiel zijn, dan 
kun je toch de les volgen’. 

Tijdens de lessen gaat het er 
gemoedelijk aan toe. ‘Gezel-
ligheid en het meedoen op 
eigen tempo staan vanzelf-
sprekend tijdens de lessen 
centraal. Het zijn soms pit-
tige oefeningen, maar wat 
niet gaat, dat gaat niet. Het 
moet ook leuk blijven’. Het 
laatste kwartier van de les 
wordt er gezellig koffie ge-
dronken.
‘Het sociale aspect is ook 
belangrijk. Na de les even 
met elkaar napraten onder 
het genot van een kop koffie 
versterkt ook de onderlinge 
band. En dat is zeker net zo 
belangrijk!’

Wil je een gratis proefles 
bijwonen? 
Kom dan eens langs op vrij-
dagochtend van 9.00 tot 
10.00 uur in De Beijer.

Wil je je opgeven voor deel-
name? 
Dat kan via de website www.
gymenturnenarnhem.nl



V  a r    i a

Sudoku

Zoek de 10 verschillen
Iedereen, Iemand en Niemand
Er waren eens drie mensen: Iedereen, Iemand en Nie-
mand. Op een dag moest er een belangrijke opdracht 
worden vervuld. Iedereen dacht dat Iemand die taak wel 
op zich zou nemen. Hoewel Iedereen de opdracht kon 
vervullen, deed Niemand het. 
Daarom werd Iedereen boos op Iemand. Het was zíjn 
taak en nu had Niemand die uitgevoerd! Iedereen dacht 
dat Niemand de opdracht had kunnen doen, maar Nie-
mand had zich gerealiseerd dat Iedereen juist zo graag 
wilde. Aan het einde beschuldigde Iedereen Iemand om-
dat Niemand deed wat Iedereen had kunnen doen.

Is je moeder thuis?

Een meisje zit op de stoep voor een huis. Er komt een 
man voorbij en hij vraagt aan het meisje: ‘Is je moeder 
thuis?’ Antwoordt het meisje: ‘Ja, meneer.’ De man belt 
aan, maar niemand doet open. De man zegt tegen het 
meisje: ‘Je zei toch dat je moeder thuis was?’ ‘Ja, dat 
klopt meneer’, antwoordt het meisje weer. ‘Maar ik woon 
een straat verderop!

* * * * * *

Snelste weg

Luuk wil naar Amsterdam en vraagt aan Lex hoe hij daar 
het snelst kan komen. ‘Ga je met de fiets of met de auto?’ 
vraagt Lex. ‘Met de auto’, zegt Luuk. Antwoordt Lex: 
‘Dat is inderdaad het snelst!’



Het        van uw wijk!

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

Stilte verlicht je levenspad. 
Door niet te spreken,

zie je duidelijker.

Mahatma Gandhi

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, Elaine Smissaert en ingezonden

Fotografie: Rinus Baak, 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 
1 juni 2022

inzendingen
uiterlijk 

18 mei 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 financi-
ele ondersteuning van het Bewonersoverleg Geiten-
kamp, (Nieuw)-Monnikenhuizen, Arnhemse Allee 
& Saksen Weimar

Financiëel beheer: Stichting Playground De Rommelkist
Druk: Ascend Arnhem; oplage: 4.300

Extra geld voor lage inkomens om energiekosten te betalen
De energieprijzen zijn hoger geworden en stijgen mogelijk nog meer. De gemeente krijgt van de Rijksoverheid geld. 
Hiermee kunnen we de extra kosten van inwoners met een laag inkomen voor een deel te vergoeden. Het gaat om een 
éénmalig bedrag van 800 Euro per huishouden, de energietoeslag.

Het geld krijgt u meestal automatisch, 
anders vanaf 1 mei aanvragen

U hoeft niets te doen als u:
• een bijstandsuitkering heeft;
• bijzondere bijstand krijgt;
• een Gelrepas heeft;

Bij een snel besluit van de gemeente-
raad starten we in april met uitbetalen. 
Van een deel van deze inwoners heeft 
de gemeente de bankgegevens niet. U 
wordt benaderd zodat het geld op de 
juiste rekening gestort wordt. Dan kan 
de uitbetaling iets later zijn.

Heeft u geen uitkering of Gelrepas 
maar wel een laag inkomen? Dan kunt 
u de energietoeslag vanaf 1 mei aan-
vragen. Dat kan via www.arnhem.nl/
extra-energietoeslag.
Aanvragen kan het hele jaar. Dus tot en 
met 31 december 2022.

Wie kan de energietoeslag aanvragen?
Niet alle inkomens van onze inwoners 
zijn bij ons bekend. Heeft u een laag 
inkomen? Dan heeft u mogelijk recht 
op de energietoeslag. U betaalt zelf uw 
energiekosten én uw netto inkomen per 
maand is lager dan een bepaald bedrag. 
Dat bedrag is afhankelijk van uw ge-
zinssituatie. 
Op www.arnhem.nl/extra-energietoe-
slag kunt u de bedragen zien. 

Heeft u eigen vermogen zoals spaar-
geld of andere bezittingen? Ook dan 
kunt u de energietoeslag krijgen.

Hoe vraagt u de energietoeslag aan?
Vanaf 1 mei tot en met 31 december 
2022 kunt u de toeslag aanvragen. Dat 
kan via een formulier dat dan op onze 
website staat, www.arnhem.nl/extra-
energietoeslag. Als u een aanvraag 
doet, moet u ook een overzicht van 
uw energiekosten en de laatste salaris-
strook of uitkeringsspecificatie indie-
nen. Uw aanvraag wordt getoetst. Bin-
nen acht weken hoort u of u de toeslag 
krijgt. Maar de gemeente doet zijn best 
u eerder duidelijkheid te geven. 
Indien u een digitale aanvraag lastig 
vindt, vraag dan betrouwbare hulp.

‘Het hoeft niet meteen goed te gaan’
Het verhaal is ondertussen bekend: de energiekosten stijgen meer en meer. De overheid compenseert een deel (zie 
hieronder), maar zelf kun je ook veel doen. De energiecoaches van Arnhem Aan helpen je daar gratis bij. 
Maar wat doet een energiecoach dan?

Alexandra Winters de Groen 
woont al jaren met plezier op 
de Geitenkamp. Doordat ze 
tijdens haar opleiding al in 
aanraking kwam met de mi-
lieuproblematiek, is ze altijd 
al heel bewust omgegaan 
met haar energieverbruik. 
Toch besloot ze een traject 
aan te gaan met een energie-
coach.

Vanwaar deze stap?
‘Ik was door mijn betrokken-
heid met het milieu altijd al 
heel bewust: als ik het koud 
had, deed ik een extra trui of 
vest aan en voor het slapen 
gaan zette ik de thermostaat 
uit. Maar ik wilde ook weten 
wat ik nog meer kon doen, 
zeker nu de prijzen zo snel 
stijgen. Je kan immers altijd 
bijleren’.

En, wat kwam daaruit?
‘Een groot verschil merk ik 
doordat de cv-ketel lager 
is ingesteld. In de meeste 
woningen staat de cv-ketel 
standaard ingesteld op 100 
graden. De energiecoach 
wees erop dat dit ook lager 
ingesteld kan worden, op 80 
graden. Dat levert al een 
forse besparing op, zonder 
dat je er in praktisch opzicht 
iets van merkt. Ook wordt 
het gebruik van radiator-
folie achter de verwarming 
aangeraden om zo de warm-
te niet verloren te laten 
gaan. Of om je lampen (op 

termijn) te vervangen voor 
led-lampen. Verder kijken 
de energiecoaches mee naar 
de jaarafrekening en helpen 
ze je om de verschillende 
overzichten die daarop 
staan goed te begrijpen. Dat 
geeft meer inzicht in je ver-
bruik. Dat krijg je ook door-
dat je gevraagd wordt om je 
energieverbruik wekelijks 
op te schrijven. Zo word je 
je bewust van je verbruik’

Dat klinkt logisch...
‘Ja, zo voelt het ook. Deels 
is het ook een beetje terug-
halen uit de herinnering wat 
ik vroeger als kind al had 
aangeleerd, zoals de ver-
warming niet te hoog zetten, 
of de deuren van de verschil-
lende kamers dichthouden. 
Of de verwarming uitzetten 
in de ruimtes waar je niet 
bent. Allemaal dingen die 
ik vroeger als kind al eens 
gehoord had, maar die nu 
door de energiecoach weer 
naar voren worden gehaald’

Wat helpt je het meest?
‘De bewustwording. Het we-
kelijks bijhouden van mijn 
energieverbruik daagt me 
uit het verbruik omlaag te 
brengen. Dan zie je wat je 
zelf kunt doen. Dat hoeft ook 
niet meteen goed te gaan., 
dat gaat het bij mij ook niet. 
Soms lig ik al in bed en denk 
er ineens aan dat ik vergeten 
ben de verwarming lager te 

zetten. Eerder bleef ik dan 
liggen, maar nu ga ik er toch 
uit om hem op 15 graden te 
zetten, omdat ik nu meer be-
wust ben van wat het  bete-
kent voor het verbruik. En 
het kost niet veel moeite, 
sterker nog, op een gegeven 
moment wordt het vanzelf-
sprekend om consequenter 

met je energieverbruik om 
te gaan’

Heb je zelf nog een tip?
(na enig nadenken): ‘Als ik 
eten kook, kook ik het water 
eerst voor in de waterkoker 
in plaats van te wachten op 
heet water uit de kraan. 
Dat scheelt water én gas.’

Energiecoaching
Wil je gratis tips hulp 

krijgen van een 
energiecoach?
Meld je aan via

www.arnhemaan.nl


