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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

Wijkspektakel: Podium van de Wijk op de Geitenkamp
Voor de tweede keer op rij slaan Hoogte80 Festival, Kunst op de Bult, Rozet Arnhem en Gemeente Arnhem op zaterdag 9 juli van 14.00-22.00 uur en zondag 10 juli van 12.00 tot 
17.00 uur de handen ineen voor een Podium van de Wijk in het geliefde Geitenkamp! Verwacht twee dagen met theater, muziek, verhalen, workshops, een open podium voor al 
het wijktalent, een kunst- en rommelmarkt, kinderactiviteiten, een ongedwongen sfeer, en naar verwachting: lekker weer.

Het Podium van de Wijk 
werd ook in 2021 gevierd, 
toen het er op leek dat de co-
ronamaatregelen versoepeld 
werden. Maar de organisatie 
werd gedwongen het toch lo-
kaal en klein te houden. Van 
dit tweede wijkspektakel 
kunnen nu veel meer Bult-
bewoners en andere Arn-
hemmers meegenieten. Dus 
kom langs en laat je verras-
sen door wat de Geitenkamp 
allemaal te bieden heeft aan 
lokaal talent, tijdens een cul-
tureel maar vooral gezellig 
weekend voor jong en oud.

Als tipjes van de sluier: een 
heksenbezem, sport en spel, 
knutselen, circusworkshops 
en meer voor jongeren; 
En... heb je het al gehoord?: 
in Arnhem is een Fakir ge-
land. Het was een noodlan-
ding, want zijn tapijt stond 
in brand. Nu geeft hij tijdens 
het Podium van de Wijk 
vliegles aan wie het maar 
wil. Je haalt een vliegbrevet 
in een pilotenjas met vlie-
geniersbril. Als je niet kan 
zwemmen moet je wel een 
zwemvest mee. Want bij 
harde wind waai je zo weg 
over zee....

Er zijn optredens van leer-
lingen van de Witte Vlinder, 
die verhalen en gedichten 
die ze tijdens de Schrijfclub 
gemaakt hebben, zullen 

voorlezen. De Schatgravers 
gaan verhalen van en over 
Geitenkampers vertellen, er 
is theater en Baba Yaga (be-
staande uit Elsbeth Pieterse 
en Margreet Dijkman, ver-
telt het muzikale sprookjes 
van ‘De nymf van de vijver’: 
Een verhaal van vreugde, 
verlies en liefde. Lukt het de 
nymf om de geliefden voor 
altijd van elkaar te schei-
den? Een muzikale vertel-
ling, naar het gelijknamige 
sprookje van de gebroeders 
Grimm, voor de leeftijd van 
4 tot 104 jaar. Baba Yaga  
leidt je met muziek en dans 
een wondere wereld binnen. 
Zij doen dit met een veel-
heid aan instrumenten: doe-
delzak, trekzak, dwarsfluit, 
diverse blokfluiten en tin 
whistles, cornamuze, frame 
drum en darbuka. Laat je 
betoveren door vreemde 
sferen en verre landen....
die misschien dichter bij je 
staan dan je aanvankelijk 
zelf dacht.

Ook de dansworkshops ont-
breken niet, er is corona-
proof ervaringstheater in 
een labyrint waar een oer-
oud mythisch fabelwezen 
huist (‘Aai mij’ van collectief 
STILTLIFE StreeTTheater)
en er zijn muziekoptredens 
van onder andere Abrazo en 
Easnadh voor alle andere 
leeftijden. 

Het belooft een enorm rijk 
gevuld weekend te worden, 
met uiteraard ook koffie, 
thee, koek en een bar. Switi 
verkoopt tijdens het hele 
weekend voor een vrien-
delijke prijs uit haar Suri-
naamse keuken.

De meeste activiteiten zijn 
gratis, voor sommige wordt 

een euro gevraagd of gaat 
men met de pet rond. Con-
tant geld meenemen is dus 
aan te raden, natuurlijk ook 
voor als je iets wil kopen op 
de rommelmarkt (zaterdag) 
of de kunstmarkt (zondag).

Maar kom vooral langs om 
van de sfeer te genieten, 
want dat is gratis. 

Het Podium van de Wijk 
heeft ondertussen een eigen 
Facebookpagina @podium-
vdwijk en een Instagram ac-
count @podiumvandewijk, 
maar de meeste nadere aan-
kondigingen zullen te vin-
den zijn via de sociale media 
van de organisatoren óf op 
www.hoogte80festival.nl/
pvdw.

Podium van de wijk
Scan de QR-code voor het programma:

Schatgravers

Easnadh De Fakir

Podium van de Wijk

zaterdag 9 juli 
14.00-22.00 uur

zondag 10 juli
12.00-17.00 uur

Park Larikshof



Het Wijk ABC
Bewonersoverleg Geitenkamp, (Nieuw) Monnikenhui-
zen, Arnhemse Allee en Saksen Weimar. Contact: 
bewonersoverleg@geitenkampnet.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 

 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

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

Straatcoaches:
026-2001144

SWOA : 06-11781072

Thuiszorg Midden-Gelderland : 026-3762000

2Switch : 0900-0205

(Stichting) Het Vincentrum (inzameling goederen) :
Rosendaalseweg 758, tel. 026-3512783  
(di, 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 6 september 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.) Ook kun 
je bij het Bewonersoverleg een aanvraag indien voor een 
bijdrage uit het wijkbudget, wanneer je een activiteit voor 
de wijk wil organiseren. In de openbare vergadering mo-
gen 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. 

De notulen van voorgaande vergaderingen staan op www.
geitenkampnet.nl/wijkzaken. Daar komt ook de agenda van 
de eerstvolgende vergadering te staan. Het Bewonersoverleg 
komt dit jaar nog 3 keer bijeen. 

6 september, 
18 oktober en
6 december

Advies over werk (vinden) en zinvolle dagactiviteit
Zit je al enige tijd thuis en wil je weer aan de slag? Maar weet je niet goed hoe je het 

aan moet pakken? Of waar je moet beginnen?

Loop dan de eerste dinsdag van de maand eens binnen in MFC De Wetering. 
Van 13.00 tot 14.00 uur zitten er medewerkers van de vrijwilligerscentrale, 

Activerend Werk, wijkteam Arnhem Noord, gemeente Arnhem en UWV klaar om 
samen met jou te kijken naar wat bij je past. 

Eerstvolgende data: 
5 juli

2 augustus
6 september

Aanvraag wijkbudget

Wil jij een activiteit in én voor de wijk(en) 
Geitenkamp, (Nieuw)-Monnikenhuizen, 

Arnhemse Allee of Saksen Weimar 
organiseren?

En kun je daarbij financiële ondersteuning 
vanuit het wijkbudget gebruiken?

Download dan het aanvraagformulier
via 

www.geitenkampnet.nl/praktische-informatie/

en stuur dit op naar 
bewonersoverleg@geitenkampnet.nl

Let op! 
Uw aanvraag dient 2 weken voorafgaand aan 

de vergadering van het Bewonersoverleg 
verstuurd te zijn!



GRATIS PARKEREN OP HET MOOISTE MARKTPLEIN VAN ARNHEM

Let op! Nieuwe babbeltruc:
controle rookmelders
Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht om op elke etage van je 
woning een rookmelder te hebben.
Criminelen gebruiken dit om bij woningen binnen te komen. 
Met een zelfgemaakte identiteitskaart en komen ze ‘con-
troleren op rookmelders’. Eenmaal binnen worden diverse 
waardevolle goederen en geld weggenomen.
Let op! Laat nooit iemand zomaar in huis! Twijfel je? Laat 
de persoon dan buiten staan, sluit de deur en bel de instantie 
waar de persoon zegt te werken.

Woon je in een huurwoning? 
Installatie of controle is mo-
gelijk vanuit de woningcor-
poratie, dit zal worden aan-
gemeld op de manier waarop 
jouw woningcoöperatie al-
tijd met jou communiceert.
Toch een verdacht persoon 
aan uw deur over dit onder-
werp? Bel direct 112!

Schaken in ‘t Plein

Heb je altijd al willen leren schaken? Of kun je het juist al 
goed, maar ken je niemand tegen wie je kunt schaken? Of 
vind je het zo gezellig dat je altijd wel wil schaken? Kom dan 
op donderdagmiddag van 13.00 tot 14.00 uur naar ‘t Plein 
(Geitenkamp 48). Daar zit John Wilderom voor je klaar om 
tegen je te spelen. Beginnend of gevorderd, dat maakt niet 
uit. Het gaat immers om het plezier van het spel!
Wel graag even aanmelden via:
wilderomjohn@gmail.com of tel: 06 4509 3980

• Bewonersoverleg op zoek naar goede ideeën

Er zit geld in de pot... en het mag eruit!
Ieder jaar krijgt de wijk een budget om te besteden aan wijkactiviteiten. De afgelopen twee jaar echter is er vanwege 
de coronapandemie relatief weinig uitgegeven. Dat geld moet nu opgemaakt worden, anders vloeit het terug naar de 
gemeente. Het Bewonersoverleg Geitenkamp-Monnikenhuizen (waar ook Arnhemse Allee, Nieuw Monnikenhuizen 
en Saksen Weimar toe worden gerekend) wil samen met de wijk bedenken waar dat geld aan uitgegeven kan worden.

Het is een luxe positie die 
de wijk dit jaar heeft: door 
de coronapandemie zijn er 
enkele tienduizenden euro’s 
op de plank blijven liggen. 
Maar dat geld mag daar vol-
gens de regels niet blijven. 
Er moet dit jaar een wijk-
gerichte bestemming voor 
komen. Het Bewonersover-
leg wil daarom weten welke 
ideeën er zijn in de wijk(en).
Maar ook wil het Bewoners-
overleg graag weten wat u 
vindt van de ideeën die al 
aangedragen zijn. We zetten 
ze even op een rijtje:

Menstruatiekastjes
Het is een bekend verhaal: de 
afgelopen periode zijn van 
veel producten de prijzen 
enorm gestegen. Dit geldt 
ook voor materialen voor de 
persoonlijke hygiëne voor 
vrouwen (tampons e.d.). Om 
de met name jonge vrouwen 
die dit treft enigszins tege-
moet te komen, kunnen er 
op strategische plekken in 
de wijk menstruatiekastjes 
geplaats worden: kastjes 
waar gratis de producten die 
nodig zijn gehaald kunnen 
worden. 

Fitnesstoestellen
Bewegen is gezond. Dat 
kan natuurlijk heel eenvou-
dig door te gaan wandelen. 
Maar dan train je alleen je 
beenspieren. Voor de andere 
spiergroepen ben je al snel 
aangewezen op een sport-
school. Maar dat is niet voor 
iedereen betaalbaar.

Om nu mensen toch te be-
wegen om meer aan fitness 
te doen, kunnen er in de 
openbare ruimte fitnesstoe-
stellen geplaatst worden. 
Deze zijn voor iedereen toe-
gankelijk en bieden zo een 
laagdrempelige stimulans 
om in je eigen tempo en op 
het moment waarop het jou 
uitkomt aan je lichamelijke 
conditie te werken. 

AED-toestellen
Met een AED defibrilator 
red je levens. Met een AED 
kun je een elektische schok 
toedienen in het geval van 
een harstilstand. Ze zijn 
eenvoudig te bedienen (via 
een telefoonnummer krijg je 
instructies). Het is daarom 
belangrijk dat er een aantal 

in de wijk aanwezig zijn. 

Kerstverlichting
Niets is zo mooi met kerst-
mis als een goed verlichte 
boom. En hoe mooi zou het 
zijn als, naast de traditionele 
kerstbom,  de boom bij het 
marktplein (voor de slijterij) 
in de kerstperiode voorzien 
zou zijn van mooie verlich-
ting? De kerstgedachte zal 

dan ook daar goed te zien 
zijn. Omdat de gemeente 
alleen de verlichting in de 
kerstboom regelt, zou dit 
betekenen dat er voor deze 
boom kerstverlichting moet 
worden aangeschaft...

Zelf een idee?
Tot zover de ideeën die tot 
nu toe zijn verzameld. Als 
u dit goede ideeën vindt, of 
juist niet, dan kunt u dit per 
mail laten weten via 
bewonersoverleg@gei-
tenkampnet.nl
Maar misschien heeft u zelf 
wel een goed idee? Dan kunt 
u dit via hetzelfde mailadres 
laten weten. Niet alle ideeën 
zullen uitgevoerd kunnen 
worden. Het Bewonersover-
leg bekijkt vooral of een 
idee de leefomgeving verbe-
tert en de sociale leefbaar-
heid in de wijk bevordert. 
Een idee dat meerdere keren 
wordt benoemd, heeft - mits 
het financiëel realistisch is - 
een grotere kans om in aan-
merking te komen. 
Dus, stuur uw idee of uw 
mening op! In de eerstvol-
gende vergadering worden 
de ideeën besproken.

Kunstcast Arnhem wandelt door de wijk

Kunstcast Arnhem is een wandelpodcast die kunstenaars-
collectief Wildgewelf in samenwerking met gemeente Arn-
hem heeft ontwikkeld. In deze podcast wordt samen met de 
luisteraar genoten van Arnhem en al haar kunst. Wildgewelf 
hoopt zo Arnhemmers bewuster te maken van kunst in de 
openbare ruimte, zoals zij dat tijdens het opnemen deze pod-
cast zelf ook zijn geworden.

In deze aflevering lopen twee Wildgewelf-leden van Geiten-
kamp naar Monnikenhuizen, langs een viertal kunstwerken. 
Ze beginnen bij de Rustende Vrouw en na een mooie tocht 
eindigen ze op Hoogte 80. 
Je kunt de podcast beluisteren 
op Spotify via de QR code hier-
naast of via onderstaande link. 

Veel loop- en luisterplezier! 

website: www.wildgewelf.nl

Instagram: @wildgewelf

• Desiree van der Linden stapt na 12 jaar uit het Bewonersoverleg

‘Het is mooi geweest’
Een dubbeldikke editie 
van deze wijkkrant zou 
nog niet genoeg zijn om 
te beschrijven wat Desi-
ree van der Linden alle-
maal heeft gedaan in de 
jaren dat zij in het Bewo-
nersoverleg zat. Ze zette 
zich onder meer in voor 
mensen met taalachter-
stand, voor de wijkkrant, 
voor problemen van huur-
ders en wat al niet meer...

Maar wat zeker niet on-
vermeld mag blijven 
is haar bijdrage aan de 
totstandkoming van het 
boek Bultbewoners, het 
boek door én over Geiten-
kampers dat samen met 
Theo van der Kroon, Ad 
Bodenstaff en Abel Brou-
wer is vervaardigd. 

Na 12 jaar stopt Desiree 
nu met het Bewoners-
overleg.

Bij haar afscheid ontving Desiree (rechts) onder andere een bos bloemen uit handen van 
Hannie Verheyen



STEUN DE ONDERNEMERS EN DOE UW BOODSCHAPPEN LOKAAL!

‘Eigen-Wijs’ laat zien dat iedereen een talent heeft
In de wijk Geitenkamp is de derde editie van Eigen-Wijs van start gegaan, een gratis opleiding basisvaardigheden voor mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt. 
Initiatiefnemer Marjon Bussink, bewonersondersteuner bij Stichting Rijnstad: ‘Tot nu toe is nog geen enkele training hetzelfde. Dat is ook de bedoeling: met de cursus willen we 
maatwerk leveren.’

Marjon Bussink is een ver-
binder pur sang. Ruim 42 
jaar werkt ze bij welzijns-
organisatie Rijnstad. De 
laatste jaren is Geitenkamp 
haar vaste stek. Daar houdt 
ze zich vooral bezig met 
het activeren van bewoners, 
onder andere bij Het Acti-
veringsteam. De groep, die 
bestaat uit buurtbewoners 
zonder werk, organiseert 
activiteiten in en voor de 
wijk. Door zelf initiatieven 
te ontwikkelen en mee te 
doen, (her)ontdekken team-
leden hun kwaliteiten en ta-
lenten en doen zij ervaring 
op in werksituaties. Vanuit 
Het Activeringsteam kun-
nen ze vervolgens doorstro-
men naar vrijwilligerswerk 
of een betaalde baan. Goed 
geregeld, zou je zeggen, en 
vaak is dat ook zo. Toch valt 
er volgens Marjon geregeld 
iemand buiten de boot: ‘Ik 
merkte dat het weleens las-
tig is mensen te plaatsen 
omdat ze soms bepaalde ba-
sisvaardigheden missen. En 
of het nou om taal gaat of 
om kennis op sociaal vlak, 
eigenlijk was er in Arnhem 
nergens een plek waar ze 
die vaardigheden alsnog 
konden leren.’

Schijf van vijf
Ze kaartte het probleem aan 
bij Team Leefomgeving en 
mocht ermee aan de slag. ‘Ik 
ging kijken in het land: wat is 
er eigenlijk al op dit gebied? 
Zo kwam ik al snel de schijf 
van vijf tegen. Niet die van 
voedsel, maar die van ba-
sisvaardigheden. Ik dacht, 
daar moet ik wat mee!’ 

Voldoende geletterd zijn, 
omgaan met geld, zorgen 
voor een gezond lichaam en 
een gezonde geest, werken 
met computers en weten wat 
je rechten en plichten zijn 
in de samenleving en hoe 
je met anderen samenleeft 
en communiceert: in vier 
maanden tijd komen al deze 
vaardigheden in de cursus 
Eigen-Wijs aan bod.

Familie
Deelnemers werken in klei-
ne groepen. Dat is niet voor 
niets, aldus Marjon: ‘Men-
sen vinden het fijn om iets 
samen in een groep te doen. 
Je kunt leren van elkaar, 
dingen delen, je verhaal ver-
tellen. Het sociale aspect is 
erg belangrijk, dat merk ik 
ook bij Het Activeringsteam. 
Ik hoor regelmatig dat het 
voor de teamleden voelt als-
of ze een soort familie van 
elkaar zijn geworden.’

Gastdocenten
Onder leiding van een do-
cent van RijnIJssel komen 
de cursisten twee dagde-
len in de week samen. Ook 
krijgen ze les van diverse 
gastdocenten. ‘Een leefstijl-
coach bijvoorbeeld die uit-
leg geeft over gezond eten,’ 
licht Marjon toe. ‘of er komt 
iemand vertellen over hoe 
je jezelf in je kracht kunt 
zetten met behulp van ver-
schillende kledingstijlen en 
kleurgebruik. Dit keer heeft 
Pro Persona een training 
gegeven: Blij met mij, over 
zelfinzicht en zelfwaarde-
ring. Voor zo’n training 
moet een groep zeker drie 

tot vier weken bij elkaar 
zijn. Dan ontstaat er ruimte 
en is het heel waardevol. Ze 
leren waar ze goed in zijn en 
waarin niet. Dat werkt door 
in de hele training, aan al-
les merk je dat. Ook laten 
we zien wat er allemaal mo-
gelijk is, want er is best heel 
veel: activerend werk, Het 
Leerwerkloket, Scalabor.’

Iedereen welkom
Tot nu toe maken alleen 
vrouwen van de gratis op-
leiding gebruik, maar ook 
mannen zijn welkom. De 
achtergronden van de deel-
nemers zijn heel divers. ‘Er 
zit iemand bij die altijd voor 
haar moeder gezorgd heeft 
en nooit mocht leren van 
haar vader. Later kreeg ze 
een gezin en pas nu haar 

kinderen een eigen leven 
hebben, kan ze eindelijk zelf 
iets gaan doen. Wie kan je 
in zo’n geval helpen? Nou, 
Eigen-Wijs kan dat dus.’

Succes
De eerste editie van Eigen-
Wijs, de pilotversie, was een 
succes. ‘We hebben acht van 
de twaalf mensen kunnen 
plaatsen. Eentje is begon-
nen als helpende bij Drie 
Gasthuizen, twee zijn er 
gaan werken bij 2Switch. Ik 
doe altijd de nazorg. Als de 
deelnemers klaar zijn met 
de cursus, is het belangrijk 
dat ze meteen erna een stap 
kunnen zetten. Anders dreigt 
er een zwart gat. We hebben 
een heel prettige samenwer-
king met de regisseurs van 
Werk & Inkomen. Ze kijken 

echt wie ze voor zich heb-
ben. Ik kan natuurlijk niet 
bepalen wat ze moeten be-
slissen of doen, maar ik kan 
wel sturen: met deze deelne-
mer kun je beter even wach-
ten, deze kan meteen door. 
We doen het echt samen.’ 

Dubbeltje
Twee trainingen Eigen-Wijs 
per jaar staan er voorals-
nog op de planning. Aan 
inspiratie is alvast geen ge-
brek. ‘Ik vind het fantastisch 
dat ik dit idee heb mogen 
uitwerken van Team Leef-
omgeving. Ik heb zoveel 
ideeën dat ik wel een heel 
jaar kan vullen! Soms word 
ik weleens gek van mezelf, 
maar het is zo leuk als al-
les in elkaar valt. Een van 
de mooiste dingen vind ik 

het om mensen die denken 
voor een dubbeltje geboren 
te zijn te laten zien dat je 
ook een kwartje kan wor-
den, want ieder mens telt, 
alles kan groeien en ieder-
een heeft een talent. Je kunt 
altijd mensen om je heen 
verzamelen die je kunnen 
helpen en ondersteunen.’ 

Meer informatie:
m.bussink@rijnstad.nl
026-3127700

• Marjon Bussink aan het werk met EigenWijs                                                                     Foto: Chris Zeevenhoven

Dit artikel is
 overgenomen van 

www.arnhem-direct.nl 
en geschreven door 

Hilde Wijnen.
Met vriendelijke dank 

aan 
alle rechthebbenden.

Kunstcafé 55+ organiseert rondwandeling door Moscowa
Wist u dat begraafplaatsen van oudsher ook bedoeld waren als parken, waar men heerlijk 
wandelde en kon genieten van de mooie natuur? Ook Moscowa heeft deze functie, u kunt er 
heerlijk wandelen en genieten van de kunstwerken die overal te zien zijn. Locatiemanager 
Arjen van Vessem weet hier alles van en gaat u er tijdens een rondwandeling van alles over 
vertellen. Vanuit Theehuis Moscowa (zie foto) geeft hij een rondleiding over de geschiedenis 
van dit gedenkpark. 

De muzikale omlijsting is dit keer afkomstig van Lies Joosten. Zij speelt op de harp ‘Van 
vrolijke noot tot gevoelige snaar’.
 
Praktische informatie:
Datum: donderdag 7 juli 
Tijd: 10.30u – 12.00u
Locatie: Moscowa, 
Waterbergseweg 18
Kosten: Gratis toegang, 
aanmelden noodzakelijk

Let op: I.v.m. beperkt aantal 
deelnemers moet u zich voor 
dit Kunstcafé opgeven. 
Dit kan ook als u niet in staat 
bent om op eigen gelegen-
heid Moscowa te bereiken. 

Aanmelden kan via: 
hetkoffiekaffee@gmail.com 
of kunst55plus@rozet.nl of 
tel. 06-45888801

Han van Burken, teamleider van het Sociale Wijkteam dat in de Geitenkamp actief is, 
vertrekt uit de wijk. En bij een afscheid hoort een kado, dachten zijn collega’s. 
Maar Han (2e van links op de foto)  wilde geen kado voor zichzelf , want, zoals hij  
zelf zei ‘ik heb eigenlijk wel alles wat ik wil hebben’. Dus vroeg hij een kado voor een 
sociaal initiatief in de wijk.
De keuze viel daarbij op de buurtmoestuin, omdat dit een ‘laagdrempelig initiatief is 
wat een nieuwe impuls aan de wijk gegeven heeft.’  En dus gingen er twee pakketjes 
richting de buurtmoestuin, die op een zonnige woensdagmiddag door een blij verraste 
Jan-Willem en Dirk Jan in ontvangst werden genomen.



Jouw Thuis-winkel Arnhem op Schuttersbergplein geopend
In aanwezigheid van wethouder Cathelijne Bouwkamp is maandag 23 mei de Jouw Thuis winkel in Arnhem geopend. 
In deze winkel kunnen bewoners van Portaal in de wijken Geitenkamp en Monnikenhuizen producten bestellen om 
hun woning te verduurzamen. Door samen met de wethouder op de bestelknop te drukken plaatste mevrouw Roelof-
sen uit Arnhem maandag de eerste bestelling. 

Zelf kiezen wat je wil ver-
beteren aan je woning en 
wanneer. Dat is de essentie 
van Jouw Thuis, een nieu-
we aanpak van Portaal. De 
eerste pilot vond plaats in 
Amersfoort en nu kunnen 
ook Portaal bewoners in 
Arnhem deze innovatieve 
manier van woningverbete-
ring ervaren. In de winkel 
van Jouw Thuis liggen pro-
ducten om je huis energie-
zuiniger en comfortabeler te 
maken, zoals spouwmuur- 
en dakisolatie, ventilatie en 
zonnepanelen. 
Bewoners worden uitge-
nodigd om naar de winkel 
te komen, waar ze de pro-
ducten kunnen bekijken en 
bestellen. Op het moment 
dat het de bewoner uitkomt, 
worden de producten in de 
woning geplaatst.
Het afgelopen half jaar 
heeft een aantal bewoners 
in de wijk de producten al 
kunnen uitproberen. Bij de 
opening van de winkel ver-
telde testbewoner Sylvana 
Glas: ‘Door de topventilatie 
is de luchtkwaliteit in mijn 
huis nu zo goed dat ik geen 
medicijnen meer hoef te ge-
bruiken voor mijn astma’. 

‘De schimmel in mijn bad-
kamer? Die heb ik niet meer 
teruggezien’, vertelde Mike 
Bakker. Testbewoner Wim 
Harms: ‘Ik kreeg onlangs 
bericht van mijn energiele-
verancier dat ik mijn voor-
schotnota van 189 euro per 
maand kon verlagen naar 42 
euro per maand.’

Dit zijn nog maar een paar 
voordelen die de testbewo-
ners hebben ervaren dankzij 
de Jouw Thuis-winkel.

‘Voor bewoners is het be-
lang van een energiezui-
nige woning door de hoge 
energieprijzen alleen maar 
toegenomen. Daarom ben ik 
blij dat wij ze nu direct kun-
nen helpen met producten 
uit de Jouw Thuis winkel, 
zodat ze hun woning snel 
kunnen isoleren. Dat is goed 
voor het milieu én voor hun 
portemonnee’, aldus Joost 
Wools, manager volkshuis-
vesting van Portaal in Arn-
hem.

Jouw Thuis bevindt zich nog 
in een pilotfase en wordt 
stapsgewijs uitgebreid naar 
meerdere wijken en regio’s 
van Portaal. Uiteindelijk is 
het doel om Jouw Thuis-pro-
ducten voor alle bewoners 
van Portaal beschikbaar te 
maken. 

De Jouw Thuis winkel in 
Arnhem is gevestigd op het 
Schuttersbergplein 17 en is 
iedere werkdag open voor 
bewoners.

• gastcolumn

Straatcoaches Omar en Laura
Wat leuk dat deze column goed gelezen wordt! Zo hebben 
we al wat meer mensen uit de wijk leren kennen. 

Met twaalf straatcoaches zijn we elke middag en avond 
in Arnhemse wijken en rondom scholen aanwezig. Op de 
Geitenkamp kom je vooral mij en Laura tegen. Laura ver-
telt hieronder iets meer over zichzelf. 

Maar eerst even dit. De afgelopen maanden hadden we 
onder andere onze handen vol aan onrust in de Willem 
Beijerstraat. Daar werden bouwwerkzaamheden uitge-
voerd en stond bouwmateriaal opgeslagen. Er was spra-
ke van brandstichting, lawaai, vandalisme en overlast 
door jongeren. Door extra vaak op het plein aanwezig te 
zijn en de jongeren stevig op hun gedrag aan te spreken, 
is de rust gelukkig weergekeerd. 

We blijven jongeren uitleggen welke consequenties hun 
gedrag heeft. En dat het respectloos is om zo met ander-
mans spullen om te gaan. Iedereen wil wonen in een leef-
bare, veilige buurt. 

Laura: ‘Ik ben opgegroeid in Arnhem en heb een aantal 
foute vriendjes gehad. Daardoor ben ik geïnteresseerd 
geraakt in het gedrag van jongeren. Als straatcoach wil 
ik een soort grote zus zijn voor iedereen die thuis zijn of 
haar hart niet kan luchten. Samen met mijn collega’s wil 
ik ervoor zorgen dat de buurt veiliger en rustiger voelt en 
voorkomen dat jongeren in de problemen komen. 

Spreek ons gerust aan als er iets aan de hand is of als je 
last ervaart van de jeugd en jongeren. 
Of bel ons even: 026 200 11 44. 
Tot ziens in de wijk!’

Omar en Laura

mail naar : redactie@geitenkampnet.nl

Laatste opbouwwerker neemt afscheid van de wijk
Op 16 juni nam opbouwwerker Paul Nuiver in bescheiden kring officiëel afscheid van de wijk. Na 6,5 jaar in de wijk 
te hebben gewerkt, gaat hij nu genieten van zijn pensioen.

Paul Nuiver start in januari 
2016 als opbouwwerker in 
de wijk. Na een inwerktijd 
van enkele maanden presen-
teert de geboren Groninger 
zich aan de wijk. En zoals 
dat gaat met nieuwe profes-
sionals in de wijk is dat voor 
sommigen even wennen. 
Maar dat duurt niet lang; 
zijn sympathieke en oprecht 
geïnteresserde houding naar 
wijkbewoners én collega’s 
zorgt ervoor dat hij al snel 
een gewaardeerde kracht in 
de wijk wordt.

Als opbouwwerker heeft 
Paul verschillende taken, 
van bewonersondersteuner 
(o.a. bij het Bewonersover-
leg, maar ook bij initiatie-
ven van vrijwilligers) tot 
gesprekspartner van o.a. 
gemeente en woningcorpo-
raties. Hij gaat discussies 
niet uit de weg, soms tot 
ongenoegen van betrok-
kenen, maar handelt altijd 
vanuit een onverwoestbaar 
rechtvaardigheidsgevoel en 
een oprechte passie voor de 
wijk. 

Dat laatste blijkt ook uit zijn 
betrokkenheid met het pro-
ject Vreedzame Wijk, een 
project waarin vrijwilligers, 
scholen en professionals met 
elkaar afspraken maken over 
hoe met elkaar om te gaan. 
Mede door de tomeloze in-

zet van Paul voor dit project 
is het een vaste waarde in de 
wijk geworden.

Nadat de twee bassischo-
len de Vlindertuin en De 
Witte School samen verder 
gaan als De Witte Vlinder, 
zet Paul zich er samen met 
Jan Lareman en Dirk Jan 
Riphagen voor in om het 
pand van de Vlindertuin te 
behouden voor de wijk. Met 
succes hebben zij de voor-
malige bassischool getrans-
formeerd tot een plek waar 
sociale ondernemers wijk-
bewoners een eerste stap 

bieden naar werkervaring en 
is het dankzij de aanwezig-
heid van de buurtmoestuin  
uitgegroeid tot een sociale 
ontmoetingsplek.

Maar ook vrijwilligers ver-
geet Paul niet: bij projecten 
in de wijk laat hij het niet na 
om telkens weer de vrijwil-
ligers van het Activerings-
team naar voren te schuiven 
als mogelijke participanten, 
waarmee Paul eens te meer 
laat merken hoe belangrijk 
en bijzonder hij het werk 
van vrijwilligers in de wijk 
vindt.

De genoemde voorbeel-
den zijn slechts een kleine 
greep van wat Paul voor de 
wijk heeft betekend.   Maar 
het zijn wel de voorbeelden 
waarmee Paul zich onsterfe-
lijk heeft gemaakt.

Met het vertrek van Paul 
Nuiver komt er een einde 
aan een lange traditie van 
opbouwwerkers in de wijk. 
Gemeente Arnhem had en-
kele jaren terug al besloten 
dat ze het opbouwwerk in de 
wijken zouden stoppen en er 
wordt dan ook geen opvol-
ger voor Paul aangesteld.

• Bij zijn afscheid ont-
vangt Paul Nuiver de 
traditionele Geit



Mega Waterdag!



Wat gebeurt er toch allemaal??!!
Op deze pagina zijn - voor zover bekend bij de redactie - de activiteiten vanaf 4 juli tot eind augustus - terug te lezen. In verband met de zomervakantie kunnen data afwijken

Praat mee
Elke maandagochtend. Voor iedereen die beter Nederlands 
wil leren en het leuk vindt om andere mensen te ontmoeten. 
maandag 4, 11 18 en 25 juli
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 4, 11 18 en 25 juli
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. 
De kosten zijn 1 euro en een stuk fruit om tijdens de Speel-
morgen op te eten.
Meer info: 06 45055060 of speelmorgen@rijnstad.nl
dinsdag 5, 12, 19 en 26 juli
MFC De Wetering, 9.15 tot 11.15 uur uur

Computercafé voor ouderen
Heb je een probleem met je computer of laptop? Voor een 
kleine eigen bijdrage word je geholpen door Seniorweb
dinsdag 5, 12, 19 en 26 juli
De Beijer, 10.00 tot 12.00 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 5, 12, 19 en 26 juli
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 6, 13, 20 en 27 juli, 3, 10, 17 en 24 augustus
MFC De Wetering, 9.30 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 6, 13, 20 en 27 juli, 3, 10, 17 en 24 augustus
‘t Plein, 14.00 tot 16.00 uur

Atelier Zeuner
De laatste zomer van Zeuner.! Een weggeefhoek, tweede-
hands kleding, kunstcollectie’s kijken, creatieve workshops 
(op afspraak) of gewoon een gezellig bakje koffie of thee met 
wat lekkers. Kom gezellig binnen!
donderdag 7, 14, 21 en 28 juli, 4, 11, 18 en 25 augustus
Zeuner (aan de Schaepmanlaan), 14.00 tot 17.00 uur

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 7, 14, 21 en 28 juli, 4, 11, 18 en 25 augustus
‘t Plein, 10.30 tot 12.30 uur

Kunstcafé 55+
Rondwandeling door Moscowa waar locatiemanager Arjen 
van Vessem vertelt over de kunstwerken die op de begraaf-
plaats te vinden zijn. De toegang is gratis, maar aanmelden  
is verplicht. Dit kan door een mail te sturen naar
hetkoffiekaffee@gmail.com. Let op: vol = vol!
donderdag 7 juli,
Moscowa, Waterbergseweg 18, 10.30 tot 12.00 uur

Schaken
Heb je interesse om te schaken? Iedere donderdag orga-
niseert John Wilderom een schaakuur in ‘t Plein. Zowel 
beginners als gevorderden zijn welkom, het gaat om het 
schaakplezier!  Aanmelden bij John, 06-4509 3980 of via 
wilderomjohn@gmail.com
donderdag 7, 14, 21 en 28 juli, 4, 11, 18 en 25 augustus
‘t Plein, 13.00 - 14.00 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 € 6,50, aanmelden uiterlijk dinsdag 
via  hetkoffiekaffee@gmail.com 
donderdag 7 juli en 21 juli
‘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 8, 15, 22 en 29 juli, 5, 12, 19 en 26 augustus
De Beijer, 9.00-10.00. uur

De Stamtafel
Elke twee weken organiseert Vitale Verbindingen in de ont-
moetingsruimte van MFC De Wetering De Stamtafel. Aan 
de hand van een (actueel) thema gaan wijkgenoten met el-
kaar het gesprek aan. Gratis toegang.
vrijdag 8 en 22 juli
MFC De Wetering, 10.00 tot 12.00 uur

Inloop RIBW
Spelletjes spelen en creatief bezig zijn kan tijdens de inloop 
die RIBW organiseert in ‘t Plein.  Voor iedereen die van 
spelletjes of creatief bezig zijn houdt.
vrijdag 8, 15, 22 en 29 juli, 5, 12, 19 en 26 augustus
‘t Plein, 10.00 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 6, 13, 20 en 27 juli, 3, 10, 17 en 24 augustus
Vlindertuin, 14.00 tot 16.00 uur
vrijdag 8, 15, 22 en 29 juli, 5, 12, 19 en 26 augustus
Vlindertuin, 10.00 tot 12.00 uur.

Taalcafé
In het Taalcafé leren nieuwe Nederlanders op een ontspan-
nen manier beter Nederlands 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 8 juli
‘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 8 juli
‘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.
Kosten: €1,00 per maand
zaterdag 9, 16, 23 en 30 juli, 6, 13, 20 en 27 augustus
De Beijer; 10.00-14.00 uur

Podium van de Wijk

Tweedaags wijkspektakel met verschillende activiteiten en 
optredens van divers pluimage uit de wijk. Op zaterdag is 
er tevens een rommelmarkt en op zondag een Kunstmarkt. 
Komt dat zien! Meedoen kan ook nog, als je snel bent: stuur 
een mail naar info@kunst-op-de-bult.nl
zaterdag 9 juli
Park Larikshof; 14.00-22.00 uur
zondag 10 juli
Park Larikshof; 12.00-17.00 uur

Nationale Diabetes Challenge
Iedere zondag start vanaf fitnesscentrum Physique een wan-
delgroep die meedoet aan de Nationale Diabetes Challenge.
zondag 10, 17, 24 en 31 juli; zondag 7, 14, 21 en 28 augustus
Physique, Beukenlaan 19, 10.00-11.00 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. Prijs per plankje €3,50
vrijdag 15 en 29 juli
MFC De Wetering, 13.30 uur.

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 16 juli
‘t Plein; 12.00 tot +/- 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 17 en 31 juli, zondag 14 en 28 augustus
MFC De Wetering, 10.00- +/-12.30 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
zaterdag 30 juli en zaterdag 27 augustus
De Beijer, 14.00-17.00 uur (zaal open 13.30 uur)

Verrassingsmiddag
Wat staat er te gebeuren op deze zondagmiddag in het voor-
malig garagebedrijf Zeuner?  Als je dat écht wil weten, kom 
dan tussen 14.00 en 18.00 langs in het pand aan de Schaep-
manlaan.
zondag 14 augustus
Zeuner (aan de Schaepmanlaan), 14.00 tot 18.00 uur



Het        van uw wijk!

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

Als je leven een puinhoop is,
ruim dan het puin op,
dan blijft er hoop over

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: 
Zefanja Hoogers, Mark Ormel, Elaine Smissaert, Nanette 
Zwiers, Hilde Wijnen en ingezonden

Fotografie: Zefanja Hoogers, Mark Ormel, Chris Zeeven-
hoven 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 

10 september 2022

inzendingen
uiterlijk 

26 augustus 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: Ascend Arnhem; oplage: 4.300

#instagram
Hallooo lieve instavolgers,

Hier weer even een check-in van mij. Normaal post ik 
echt alleen maar #happylive, maar nu #echteveneerlijk 
#feedbacknodig #spannendmaartochdurven #behonest-
withme

Ik wil iets posten op LinkedIn, maar ja, jullie kennen mij, 
onzeker, bescheiden, is het wel goe-oe-oed? Dus even 
liken graag (pleaseplease) #geenandereopties- no com-
ments

Na een leven lang zwoegen, leren, proberen, vallen, op-
staan en heel veel eindjes aan elkaar knopen, kan ik nu 
met gepaste trots verkondigen dat het me uiteindelijk toch 
gelukt is. Ondanks tegenslagen en tegenwind (#negativi-
tyisnietkoel), mensen die zeiden ‘gaat je niet lukken’ (@
Daneisha87 thnx but no thnx), ‘ je moet niet te hoog mik-
ken’ (@Wesliemthrfckr93), ‘is toch niet meer van deze 
tijd, ‘waarom zou je’, ‘daar heb jij toch niets aan’. Vele 
‘leraren’ die twijfelden aan mijn kunnen (kunne? Neder-
lands, #altijdtwijfeloverdie-n-maarhejebegrijptmezoook-
wel). Maar gelukkig had ik mijn eigen vertrouwen. Mijn 
enorme doorzettingsvermogen, mijn niet aflatende inzet 
en mijn moeder, die ook altijd in me bleef geloven #love-
mama #thebest #allesalleenmaarliefde #geenhaatvoor-
niemand #worldpeace #fuckpoetin.

En ja, dat heeft tot resultaat geleid! Na jaren van wan-
hoop, in de war, in en toch weer uit de knoop, wil ik jul-
lie graag laten delen in mijn succes Het is gelukt!! Waar 
velen de wenkbrauwen fronsten: ík ging door. Waar velen 
opgehouden zouden zijn met proberen: ík ging door. Waar 
velen probeerden me te laten struikelen: ík ging door.

En hier sta ik dan #tranen #believeinyourself..

mijn VETERDIPLOMA

#succesismaakbaar
#mamabedankt
#youcandoanything
#ifyoutryyoumightfailbutintheendyouwillwin
#hetkanduswel

Nannette Zwiers 
woont ruim drie jaar op 

Saksen Weimar met haar ge-
zin en houdt van schrijven. 
Ze is werkzaam als ambte-
naar in de regio Arnhem en 
in haar vrije tijd schrijft ze 

korte of langere stukken, 
vaak met een knipoog naar 

de actualiteit.

De laatste zomer van Zeuner
Atelier Zeuner op de Schaepmanlaan, genoemd naar het voormalig garagebedrijf Zeuner dat daar gehuisvest was, 
sluit in september de deuren. Heidi Muller, die samen met kunstenaars en ondernemers uit de wijk het pand huurt, 
wil deze laatste paar maanden niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Het begon allemaal in 2019. 
toen de stichting Kunst op de 
Bult toestemming kreeg ac-
tiviteiten te ontplooien in de 
voormalige garage. Door de 
coronapandemie kon daar in 
de jaren daarop weinig ge-
bruik van gemaakt worden 
en Kunst op de Bult vertrok 
naar ‘t Plein. Heidi Muller 
nam in november 2021 het 
initiatief, samen met onder-
nemers en kunstenaars uit 
de wijk om het pand open te 
houden.. Op woensdagmid-
dagen van 14.00 tot 17.00 
uur kunnen wijkgenoten 
binnenlopen om te kijken 
of er iets leuks te vinden is 
tussen de spullen die in de 
weggeefhoek staan. Ook is 
er goedkope tweedehands 
kleding te koop. Maar ook 
als je enkel een kopje koffie 
of thee wilt nuttigen met één 
van de zelfgemaakte lekker-
nijen is Zeuner een gezellige 
plek om binnen te komen. 
Het pand is creatief ingericht 
met werken van de daar ge-
huisveste kunstenaars.
Op afspraak is het mogelijk 
de ruimte te gebruiken voor 
een creatieve workshop (tel. 
nr. 06-45359133).

Naast al deze activiteiten 
biedt het pand momenteel 
ook onderdak aan Draad-
loos!, het naaiatelier van 
Katherine Manzke.(zie foto) 
Bij haar kunnen wijkge-
noten die zich willen ont-
wikkelen in het maken en 
verstellen van kleding zich 
melden. Maatwerk, in meer-
dere betekenissen, want je 
leert in je eigen tempo en 
doet ervaring op. Momen-
teel legt zij de laatste hand 
aan de kostuums die tijdens 
het wijkspektakel worden 
gebruikt. 

Op zondag 14 augustus van 
14.00 tot 18.00 uur is er nog 
een verrassingsmiddag, met 
muziek, hapjes en drankjes. 
Vlak daarna zal het in het 
pand van Zeuner afgelopen 
zijn voor het collectief. 
‘Dat is natuurlijk ontzettend 
jammer’, vertelt Heidi, ‘we 
zijn toch een beetje familie 
van elkaar geworden. Het 
zou mooi zijn als we op één 
of andere manier door zou-
den kunnen gaan. Dus, als 
iemand nog een soortgelijke 
ruimte weet, dan horen wij 
dat graag’.


