
46e jaargang, nummer 6 - september 2022, oplage 4300 ex.

HEB JE LICHAMELIJKE KLACHTEN?

Wacht dan niet langer met behandelen!

Onze
Fysiotherapeut 

helpt jou.
Maak direct een

afspraak

www.formupgrade.nl      026 38 23 334

Onder de Linden 21a, Arnhem

Bezoekadres:
MFC De Wetering
Bonte Wetering 89

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

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

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

€ 17,50
10.30 - 17.30 u

met 1 gratis saus
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Open Dag en oogstfeest in De Vlindertuin
Voor de derde keer wordt op 17 september van 13:00-17:00 in- en om de Vlindertuin, aan de Sperwerstraat 97, een open dag en oogstfeest gehouden. De open dag 
is een initiatief van de huurders van het pand zitten en het oogstfeest wordt georganiseerd de moestuin en kindermoestuin.

Verbouwing
De Vlindertuin is in het af-
gelopen half jaar verbouwd 
door Verhoeven Vastgoed 
Verbeteraars.
Op de zolder zijn drie nieuwe 
ateliers gerealiseerd en op 
de kopse kant is een beheer-
derswoning. Verhoeven gaat 

op 17 september een schildje 
onthullen voor de vrijwil-
ligers en buurtbewoners die 
hebben meegewerkt aan de 
verbouwing. 
Rond 15:00 uur zal Mark 
Lauriks, wethouder Wij-
ken en Wijkgericht werken, 
het gebouw officiëel komen 
openen. 

Oogstfeest en Open Dag
De wethouder mag dan pas 
om 15.00 uur. komen, het 
oogstfeest daarentegen start 
vanaf 13.00 uur, mogelijk 
gemaakt door de vrijwilli-
gers van de buurtmoestuin 
en kindermoestuin
In de moestuin en kinder-
moestuin wordt wekelijks 
gewerkt met een grote groep 
vrijwilligers. Er is veel rijp 
om te oogsten: palmkool, 
mais, tomaten. De buurt-
moestuin is een bewonersi-

nitiatief om wijkgenoten 
bij elkaar te brengen. Op 
woensdagmiddag (of avond) 
en vrijdagochtend zijn ze sa-
men in de tuin aan het werk. 
Op de Open Dag bent je 
welkom om eens te kijken of 
het ook iets is voor jou! In de 
moestuin is een kleine proe-
verij van geteelde produc-
ten. In de kindermoestuin is 
voor de kleintjes van alles te 
beleven.

Ondernemingen
De verschillende onderne-
mers die in De Vlindertuin 
gehuisvest zijn, hebben 
weer allerlei leuke dingen 
bedacht. Vorig jaar verraste 
Juuls Atelier al met zelf-
ontworpen kimono’s in een 
spetterende modeshow en 
ook dit jaar is er weer van 
alles te zien en te beleven. 
De deelnemers van Juuls 
atelier zullen weer vol trots 
hun kunstzinnige werk la-
ten zien in een expositie op 
de eerste verdieping van 
De Vlindertuin.  Dit jaar 
was het gezamenlijk pro-
ject hoofdeksels ontwerpen, 
geen gewone hoeden maar 
rare wezens en creaties die u 
nog nooit eerder gezien hebt

Stichting Recap laat zien 
wat er met gerecycled 
hout wordt gemaakt. Ron 
Steemers laat zien hoe zijn 
nieuwe studio ‘Hal 21’ eruit-
ziet en Channa Wijmans van 

Knalgoed Producties werkt 
met loodzetsel en drukper-
sen. Misschien wil je ook 
iets drukken op papier of 
stof? 

Rachel Lourens van SeeFeel
maakt duurzame kleding 
voor mensen met een vi-
suele beperking: voor een 
schone en toegankelijke 
mode-industrie! Stap in de 
wereld van mensen met een 
visuele beperking:hoe zien 
zij de wereld? Hoe zoeken 
zij kleding uit? Kom kijken 
in het open atelier en beleef 
het zelf!

Cindy Vermeulen beheert 
de Vlindertuin en maakt 

kunst. Op de Open dag kun-
nen kinderen schilderen in 
haar werkplaats buiten.

Nyte: Maarten is edelsmid 
en laat je zijn extraordinaire 
sieraden zien.  Studio 2V, 
Verbinding en Verdieping

Hester Macrander en Hel-
mie Willems zijn allebei 
theaterdocent. Hester geeft 
daarnaast ook cursussen 
creatief schrijven en Helmie 
werkt ook met beweging en 

schilderen. Beide zijn tevens 
gecertificeerd trainer in Ver-
bindende Communicatie en 
geven daar vele trainingen 
in. Ook verzorgen ze coa-
ching en mediation. Sinds 
1 september zijn zij aan het 
werk in de Vlindertuin.

Open Dag/Oogstfeest
zaterdag 17 september
13.00-17.00 uur
Facebook: /vlindertuin-
geitenkamp
www.geitenkampnet.nl



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
spreekuur: din 18.00-20.00 uur, MFC De Wetering

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

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 18 oktober 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 mogen 
belangstellenden ook meepraten over de onderwerpen die 
aan bod komen. Vaak zijn er bij de vergaderingen ook ver-
tegenwoordigers van het Team Leefomgeving en van de wo-
ningcoörporaties aanwezig. Ook de wijkagenten schuiven 
regelmatig aan met informatie over de veiligheid in de wijk.

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 2 keer bijeen.:

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: 

4 oktober
1 november

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!

Wil je meepraten en meedenken over de wijk(en)?

Meld je dan aan als lid Bewoners Overleg 
door een mail te sturen naar 

bewonersoverleg@geitenkampnet.nl



GRATIS PARKEREN OP HET MOOISTE MARKTPLEIN VAN ARNHEM

Oproep

Vlindertuin zoekt ondernemers
De Vlindertuin heeft nog ruimte voor een drietal onder-
nemingen Lijkt het je leuk om met je sociale onderneming 
naar de Vlindertuin te komen?

Er wordt gezocht naar sociaal maatschappelijk geënga-
geerde werkplaatsen, waar mensen uit de buurt aan de 
slag kunnen. Kom erbij! 

Voor het aanbod kijk je op www.slak.nl.

Overigens hoef je voor de Vlindertuin geen kunstenaar te 
zijn, maar wel sociaal ondernemer . 

Kom kijken op de Open Dag van 17 september!

Wil jij beter leren lezen, schrijven, spreken, rekenen of wer-
ken met de computer? Dat kan! Vanaf donderdag 22 sep-
tember houdt het Taalhuis iedere week op donderdagoch-
tend van 9.00-11.00 u. inloopspreekuur in de Geitenkamp. 
Lekker dichtbij in je eigen wijk! Bij het inloopspreekuur kun 
je binnenlopen voor informatie en advies over waar jij kunt 
leren. Het inloopspreekuur is in: 
MFC De Wetering, Bonte Wetering 89.

Feestelijke opening
Op donderdag 15 september wordt het Taalhuis Geiten-
kamp feestelijk geopend. Wijkbewoners uit de Geitenkamp 
zijn van harte uitgenodigd om bij de opening aanwezig te 
zijn. Er is een leuk openingsprogramma met om 11.00 u. 
koffie met kletskoppen, om 12.00 een letterlunch en rond 
12.30 u. de opening. Vanaf 13.00 u. spelen we de enige echte 
‘Ernem Bingo’; een doldwaze bingo met veel letterpret en 
leuke prijzen.
Als je mee wilt doen met de lunch of de bingo meld je dan 
even aan; ingrid.sieljes@taalhuisarnhem.nl/0638915169

Meer informatie over het Taalhuis kun je vinden op 
www.taalhuisarnhem.nl

Er komt weer vaak kaas op de Bult
Op zaterdag 1 oktober wordt in de Proefwinkel van stichting Enjoy & Learn het startschot gegeven voor de verkoop 
van diverse soorten kaas. Van 14.00 tot 18.00 uur zal Dieneke Heinen u verwelkomen in de winkel om de heerlijke 
kazen te komen proeven.

Het lijkt misschien een 
vreemde gedachte: 
Dieneke Heinen, die met 
Voet In Zicht als pedicure 
werkzaam is in de wijk, 
gaat als gastvrouw de kazen 
aansijden bij de Proefwin-
kel. Maar wie Dieneke kent, 
weet ook dat zij meer dan 
10 jaar kaasspecialist is ge-
weest bij Kaasvaak, de alom 
bekende kaaswinkel in de 
Steenstraat. Toen zij zag dat 
er in de Proefwinkel kazen 
verkocht werden, bleek de 
oude liefde nog niet verroest 
te zijn.

De komst van de Proefwin-
kel, waar behalve kazen 
ook vele andere producten 
te koop zijn, deed Dieneke 
hardop dromen: hoe mooi 
zou het zijn als er diverse 
geitenkazen verkocht zou-
den worden op de bult? Zij 
zocht contact met Kumar 
Poot van stichting Enjoy & 
Learn en kreeg groen licht 
om haar ideeën uit te wer-
ken. Ze kende door haar 
vroegere beroep de wereld 
van de kazen nog goed. 

Dit resulteert nu in een Open 
Dag op zaterdag 1 oktober, 
van 14.00 tot 18.00 uur.

Dieneke vertelt: ‘Ik ga als 
gastvrouw zijnde die dag 
de kazen afsnijden, waar de 
mensen van kunnen proe-
ven. Het is natuurlijk niet 

bezwaarlijk om ook een 
kaas te kopen, als je iets 
hebt geproefd wat je lekker 
vindt.

Stichting Enjoy & Learn 
zorgt voor aanvullende ge-
rechten en drankjes. We 
gaan natuurlijk zorgen dat 

er verschillende geitenkazen 
zijn. Maar ook liefhebbers 
van andere kazen kunnen 
bij ons terecht. Niet alles is 
op voorraad, daarvoor is 
de winkel te klein. Laat dus 
vooral weten wat je lekker 
vindt, dan kan het besteld 
worden!’

• Dieneke Heinen in vroegere tijden in de kaaswinkel Kaasvaak

Zorg; dat je erbij bent!
Veel organisaties in de wijk bieden zorg en ondersteuning aan wijkgenoten. Soms zie je door de bomen het bos niet 
meer. Daarom geven RIBW-AVV, Vitale Verbindingen, Stichting Rijnstad én Fysiotherapie Locus op donderdag-
middag 22 september (exacte tijd wordt nog bekend gemaakt) een gezamenlijke presentatie van hun activiteiten in 
de wijk. Dit alles zal voorzien zijn van lekkernijen die door het Activeringsteam bereid zullen worden.

De RIBW-AVV (Regionale 
Instelling Begeleid Wonen 
Arnhem en Veluwe Vallei) is 
al jaren actief in de wijk met 
het individueel begeleiden 
van mensen met een ggz-
problematiek. Ook organise-
ren zij een Buurtcirkel voor 
hun cliënten, die bedoeld is 
om het netwerk te vergroten. 
Daarnaast heeft de RIBW-
AVV sinds mei een knut-
selinloop in ‘t Plein, iedere 
vrijdagochtend van 10.00 
tot 12.00 uur. Deze inloop 
is niet alleen voor cliënten, 
ook andere wijkbewoners 
mogen hieraan meedoen. 

Natuurlijk kun je ook ge-
woon binnenlopen voor een 
kopje koffie of thee en gezel-
lig een praatje maken met je 
buurtgenoten.

Stichting Rijnstad is wel-
licht de meest bekende or-
ganisatie die actief is in de 
wijk. Al jaren helpen ze 
wijkbewoners op allerlei ge-
bied, van financiële proble-
men tot een goed gesprek, 
hulp bij de opvang van de 
kinderen of scholing. De 
wijkschool is daarvan wel-
licht het bekendste voor-
beeld: laagdrempelig, en 
leerzaam met betrekking tot 
allerlei praktische zaken.

Het Activeringsteam is een 
ander speerpunt. Zij onder-
steunt samen met partici-
patiemedewerker Marion 
Bussink allerlei activiteiten 
in de wijk, vaak door de 
catering te verzorgen, maar 
ook met andere hand- en 
spandiensten. 

Vitale Verbindingen is al 
een kleine 10 jaar actief in 
de wijk. Zij werken vanuit 
de herstelgedachte en kijken 
daarbij naar de mogelijkhe-
den die iemand heeft en stu-
ren aan op eigen regie. Ooit 
begonnen met een maande-
lijkse Stamtafel in de Beijer, 
daarna met een wekelijkse 
inloop op dezelfde locatie, 
waarbij bezoekers ook na-
drukkelijk de mogelijkheid 
kregen het eigen talent te 
laten zien.
Nu organiseren ze iedere 
twee weken, op vrijdag van 
10.00-12.00 uur een (thema)
inloop in MFC De Wetering, 
die afwisselend door de Ver-
binders en de deelnemers 
worden voorbereid of waar-
bij wordt samengewerkt met 
locale partners.

Het lijkt een vreemde eend 
in de bijt, maar is het niet. 
Want Fysiotherapie Locus 
werkt vanuit de gedachte 
‘een gezond mens zit in een 
gezond lichaam’. Het heeft 
immers alles met elkaar te 
maken. Een behandeling bij 
de fysiotherapeut is niet al-
leen gericht op lichamelijke 
problemen, maar de thera-
peut probeert ook te ach-
terhalen of er mentale pro-
blemen zijn. Deze kunnen 
zich immers ook vertalen in 
lichamelijke klachten!

Voor een behandeling bij de 
fysiotherapeut is een door-
verwijzing van de huisarts 
nodig. De meeste verzeke-
raars vergoeden een aantal 
behandeling per jaar, afhan-
kelijk van de klachten.

Programma Vitale Inloop
Vitale Verbindingen heeft voor haar inloop weer een pro-
gramma opgesteld. Alle bijeenkomsten zijn gratis.

Op 23 september is er een voorlichting ‘Omgaan met wei-
nig geld’. Zeker nu de prijzen met de dag stijgen geen over-
bodige workshop

De week tegen Eenzaamheid 2022 is van 29 september tot 
6 oktober. Maar Vitale Verbindingen plakt er nog een extra 
dagje aan vast met een Stamtafel op 7 oktober die als thema 
Eenzaamheid heeft. Hoe ga je ermee om? Wat helpt je de 
dag door. Bespreek het met elkaar!

21 oktober is een doe-dag bij de Vitale Inloop: De herfst 
gaat creatief aangepakt worden 

Spreekuur wijkagenten:
Dinsdag van 18.00-20.00 uur

MFC De Wetering, 
Bonte Wetering 89

D Direct contact:
0900-8844

Spoed:
Bel 112



STEUN DE ONDERNEMERS EN DOE UW BOODSCHAPPEN LOKAAL!

Padelbanen op Sportcentrum Valkenhuizen
Begin september zijn ze klaar voor gebruik: de 4 nieuwe padelbanen op Sportcentrum Valkenhuizen. Pa-
del is de snelst groeiende sport in Nederland. Overal in Nederland verschijnen padelbanen. Tot voor kort 
kon je in Arnhem alleen padel spelen bij TV Schuytgraaf. Na de vakantie dus ook in Arnhem-Noord. 
Het sportcentrum wordt hiermee steeds meer een volwaardige sport-/recreërplek voor iedereen.

Gelijktijdig met de oplevering van de padelbanen, wordt ook een horecavoorziening gerealiseerd. Centraal gesitueerd op het 
buitenterrein om ook beachvolley, speedsoccer en soft- en honkbal te kunnen bedienen. De padelbanen zijn er voor iedereen 
om te huren. Je hoeft geen lid te zijn of worden van een padelvereniging om een balletje te mogen slaan. Je reserveert je baan 
en kunt gelijk spelen. Ook zullen er toernooien en wedstrijden georganiseerd worden. Heb je nog geen ervaring met padel? 
Er komt ook de mogelijkheid om lessen te volgen. 

De padelbanen op Valkenhuizen komen voort uit een gezamenlijk plan met de gemeente en tennisverenigingen. Alle par-
tijen zetten zich in met als uiteindelijke doel: een goed padelklimaat voor Arnhem realiseren dat voor iedereen toegankelijk 
is en waar sportplezier centraal staat. De banen worden aangelegd door PadelFactory, een Arnhem bedrijf dat al meer dan 
100 padelbanen in binnen- en buitenland heeft aangelegd.

CIOS Arnhem is een belangrijke partner. Vanaf september start een groep van 40 enthousiaste studenten met hun keuzevak 
padelinstructeur. Deze leerlingen kunnen in een hybride leeromgeving leren, stage lopen en padel begeleiden.

Meer informatie over deze padelbanen en de huurmogelijkheden staat ook op www.padelvalkenhuizen.nl.

Padel is een rac-
ket- en balsport, die 
gespeeld wordt in 
een omsloten veld, 
of kooi. Het wordt 
voornamelijk met 
vier spelers gespeeld, 
waarbij een bal, ge-
lijkend op een tennis-
bal, met een racket 
over een net gespeeld 
dient te worden. Het 
lijkt een mix van ten-
nis en squash. Het 
speelveld is ongeveer 
25% kleiner dan een 

tennisveld.

in De Vlindertuin

Stichting Recap

RecaP is een Sociaal Maatschappelijke Onderneming 
voor mensen met “een afstand op de arbeidsmarkt”. 
Mensen kunnen bij RecaP, in de vorm van Activerend 
Werk, stappen maken richting vrijwilligers-, beschut of 
regulier werk. Hout (circulair), humor, rust en respect 
zijn onze middelen. 

Kom ook naar de Open Dag op 17 september!

• Alle Arnhemmers kunnen hun ‘steentje bijdragen’ tegen de gevolgen vanklimaatverandering

Aanmelding laatste ronde gratis Tegelophaalservice geopend
Hitte, droogte en hevige regen: ook dit jaar is klimaatverandering weer duidelijk voelbaar. Met minder tegels en meer beplanting hebben we minder last van deze weersextre-
men. Groen zorgt namelijk voor verkoeling, voorkomt uitdroging én zorgt voor minder wateroverlast. Houd je hoofd koel en je voeten droog door je aan te melden voor de gratis 
Tegelophaalservice en je tuin te vergroenen.

Spelregels
Alle particuliere Arnhem-
mers die minimaal 2m2 en 
maximaal 20m2 aan tegels 
gaan vervangen door groen 
kunnen zich tot en met 1 
oktober aanmelden voor de 
gratis Tegelophaalservice. 
De tuintegels moeten op 
zondag 2 oktober na 16.00 
aan de straat worden gezet, 
waarna ze op maandag 3 ok-
tober worden opgehaald. De 
tegels moeten plaats maken 
voor bomen, struiken en/of 
ander groen. Ga naar www.
tegelophaalservice.nl voor 
meer informatie en het aan-
meldformulier.

Het vergeten plantseizoen
De maand oktober staat in 
het teken van  ‘Het Verge-
ten Plantseizoen’. Veel men-
sen weten namelijk niet dat 
het najaar de ideale tijd om 
vaste planten, bomen, strui-
ken en bollen aan te planten. 
Planten die in het najaar 
worden aangeplant slaan 
vaak goed aan omdat de 
grond nog warm is na de zo-
mer en de wortels meer tijd 

hebben om zich te ontwik-
kelen. Planten zijn hierdoor 
vaak beter bestand  tegen 
extreem weer. Zo weet je 
zeker dat je volgend jaar een 

klimaatbestendige en mooie 
tuin hebt. De gratis Tegelop-
haalservice op 3 oktober is 
dan ook het ideale moment 
om de tuin te vergroenen. 

Het Vergeten Plantseizoen is 
daarnaast de sluitingsmaand 
van het NK Tegelwippen. 
Tijdens het NK strijden ruim 
100 Nederlandse gemeenten 

tegen elkaar om zo veel mo-
gelijk tegels te vervangen 
door groen. In deze editie 
zijn er tot nu toe al ruim 1 
miljoen tegels gewipt. Arn-

hem heeft met zo’n 43.000 
gewipte tegels een flinke 
voorsprong in de strijd tegen 
Nijmegen (20.000 gewipte 
tegels). Het doel is echter om 
het Vergeten Plantseizoen 
af te sluiten met minimaal 
100.000 minder Arnhemse 
tegels dan voor de start van 
het NK. De gratis Tegelop-
haalservice zou hier een 
grote bijdrage aan moeten 
leveren. 
De Tegelophaalservice 
wordt georganiseerd door 
platform Arnhem Klimaat-
bestendig en uitgevoerd 
door Tonny van Elferen, 
Van de Haar Groep, Dol-
mans Landscaping, PreZero 
(voorheen Suez) en SIGHT 
Landscaping. Arnhem 
Klimaatbestendig stimu-
leert Arnhemmers om zich 
weerbaar te maken tegen de 
gevolgen van klimaatver-
andering. Minder tegels en 
meer groen zorgt voor een 
klimaatbestendige stad en 
een prettige leefomgeving. 
Kijk voor meer informatie 
en planttips op  www.arn-
hemklimaatbestendig.nl.
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Straatcoaches Omar en Laura
De scholen zijn weer begonnen en ook daar zijn we      
regelmatig aanwezig. In Arnhem zijn alle middelbare 
scholen aangesloten bij VIOS: Veilig In en Om School. 

In dit samenwerkingsverband van scholen speelt veilig-
heid een hoofdrol. Wij als straatcoaches hebben elke 
schooldag VIOS-dienst. Dat betekent dat we tussen tien 
en zes uur in duo’s aanwezig zijn bij een aantal mid-
delbare scholen in Arnhem. We hebben contact met de
conciërges over bijvoorbeeld vermoedens van drugsge-
bruik of zelfs dealen. Daar kunnen wij de betreffende 
leerling(en) dan op aanspreken. We gaan liever een 
goed gesprek met ze aan dan dat we meteen streng op-
treden. Daar is de (wijk)politie voor. Maar als het niet 
anders kan, zoeken we zeker contact met jongerenwerk, 
straathoekwerk, politie of de gemeentelijke teams.

Als straatcoaches willen we natuurlijk vooral voorkó-
men dat jeugd en jongeren zich vervelen en problemen 
opzoeken. Wij zouden het toejuichen als in de wijk re-
gelmatig activiteiten voor jongeren worden georgani-
seerd.

Mocht je daaraan op welke manier dan ook willen mee-
werken, laat het ons dan even weten. Samen met onze 
collega’s zijn we 7 dagen per week, ’s middags en ’s
avonds in de wijk aanwezig. 

Sinds onze aanwezigheid is het stil op de bekende hang-
plekken en rustiger op straat. Kom je toch iets tegen 
dat niet helemaal oké voelt of ervaar je overlast van de 
jeugd en jongeren, bel ons dan even: 

026 200 11 44.
Tot ziens in de wijk!

Omar en Laura

mail naar : redactie@geitenkampnet.nl

Bootcamp is samenwerken en elkaar respecteren
Een bootcamples bij Michiel de Boer van lekkerbuiten.nu is niet zomaar een uurtje sporten. Nee, dat is flink aanpo-
ten met kracht- en conditietraining zoals squats of rondjes rennen. Annette de Bie, Robin Jansen, Sanne van Loon en 
Gerie Kieskamp, fanatieke sporters bij Michiel, vertellen enthousiast wat er leuk aan is om je lichaam iedere week 
zo af te matten.

Sanne van Loon (32): ‘Bij 
bootcamp train je intensief 
je hele lichaam met kracht-
oefeningen zoals push-ups 
(opdrukken) of squats (knie-
buiging). Maar je loopt ook 
hard en wisselt dat af met 
bijvoorbeeld burpees (van 
staan naar squat en plank-
houding en weer met een 
sprong omhoog). Er is veel 
variatie in cardio en kracht. 
Ik krijg er altijd veel energie 
van. Als ik soms moe thuis-
kom van het werk, en ik ga 
sporten, ga ik weer energie-
ker naar huis. En ik vind het 
ook lekker om in de frisse 
lucht én tussen het groen te 
sporten.’

‘In het begin kostte het me 
best moeite om iedereen bij 
te houden’, zegt Robin Jan-
sen (44). ‘Ik had mijn spie-
ren nooit op zo’n manier ge-
traind. Mijn achtergrond is 
boksen en worstelen. Maar 
ik liet me niet kennen tussen 
al die fanatieke dames. Nu 
kom ik graag iedere week 
trouw naar de bootcamp les 
en voel ik me bijna schuldig 
als ik een keer niet kom.’

Volgens Gerie Kieskamp 
(50) pas je alles, wat je hier 
traint, eigenlijk toe in je 
dagelijks leven. ‘Naast de 
bootcamp doe ik ook veel 
aan hardlopen. Ik merk dat 

ik veel minder blessures 
oploop doordat ik sterker 
word. Vroeger had ik veel 
last van mijn nek, maar 
sinds ik hier sport is die pijn 
helemaal verdwenen. De 
bootcamp heeft mij in feite 
genezen.’

‘Het is niet alleen conditie-
training, maar ook gezellig-
heid’, vult Annette de Bie 
(58) aan. ‘Er ontstaan zelfs 
vriendschappen. Zonder de 
bootcamp hadden we elkaar 
nooit ontmoet. Het mooie 
van deze sportschool is dat 
iedereen op zijn of haar ei-
gen niveau kan oefenen. Je 
hoeft geen sportachtergrond 

te hebben, want Michiel 
heeft aandacht voor ieder-
een. Doordat we elkaar goed 
kennen en er onderling een 
prettige sfeer heerst, wordt 
elke nieuwe sporter meteen 
opgenomen in onze groep.’ 

‘Een ding is zeker’, zegt 
Annette: ‘Je krijgt er een 
topconditie van, waardoor 
ik nu lekker in mijn vel zit.’ 
‘Natuurlijk lever je in na 
een vakantie of als je ziek 
bent geweest’, merkt Sanne 
op, ‘Maar als je dan weer 
begint, pak je snel je oude 
conditie weer op doordat 
je regelmatig traint.’ Gerie 
en Robin vullen aan: ‘Mede 
dankzij de uitdagende en 
motiverende manier van les-
geven, moedigen we elkaar 
altijd aan tijdens de wed-
strijdjes waardoor je steeds 
beter en ongemerkt ook fit-
ter wordt. Omdat we op het 
veld veel moeten samenwer-
ken, hebben we respect voor 
elkaar en heerst er een goe-
de teamspirit. Iedereen voelt 
zich welkom.’

Meer informatie kun je lezen op www.lekkerbuiten.nu

Gevraagd

Notulist

Tijdens de vergaderingen van het Bewonersoverleg 
Geitenkamp-Arnhemse Allee-(Nieuw-)Monnikhuizen-
Saksen/Weimar wordt veel besproken en afgesproken. 
Omdat dat allemaal niet verloren mag gaan, is het han-
dig dat vast te leggen. Daarom is het Bewonersoverleg 

op zoek naar een

notulist
liefst uit één van de wijken.

Ben jij goed in schrijven? Beheers je de Nederlandse 
taal? Kun je goed luisteren? Ben je in staat snel te wer-
ken? En bovenal, lijkt het je leuk om te doen? Dan is het 

BO op zoek naar jou!

Stuur een mail naar:

bewonersoverleg@geitenkampnet.nl

Er wordt dan een afspraak met je gemaakt. Voor het 
werk wordt een vergoeding beschikbaar gesteld. 

Het Bewonersoverleg komt 7 maal per jaar bijeen.

Bewonersoverleg bericht
Het Bewonersoverleg is op zoek naar nieuwe leden, die mee 
willen praten en denken over wat er in de wijk gebeurt. 

Het bewonersoverleg be-
staat al sinds de jaren 80 van 
de vorige eeuw, al heette het 
toen nog wijkplatform. In 
een Bewonersoverleg wor-
den zaken besproken die 
de wijk(en) aangaan, en het 
bewonersoverleg heeft een 
adviserende rol richting het 
Wijkteam Leefomgeving. 
Dit kan gaan over de inrich-
ting van de wijk, maar ook 
over de wijkeconomie en de 
sociale cohesie in de wijk. 
Over kleine dingen, zoals 
de vraag of de breiclub van 
tante Beppie financiële on-
dersteuning moet krijgen 
tot grote zaken, zoals hoe de 
overlast van jongeren aan-
gepakt kan worden of hoe er 
weer meer reuring komt in 
de wijk. 

Natuurlijk zijn er altijd za-
ken waar een Bewonersover-
leg geen zeggenschap over 
heeft. Als je precies wil we-
ten wat een Bewonersover-
leg wel en niet doet, lees dan 
op www,geitenkampnet.nl 
de Spelregels voor het Be-
wonersoverleg door.

In de loop der jaren zijn er 
leden bijgekomen, maar 
ook leden weggegaan. Om-
dat er nu in korte tijd een 
aantal leden weggegaan 
zijn (of zullen gaan), is het 
Bewonersoverleg Geiten-
kamp en omstreken op zoek 
naar nieuwe leden. Mensen 
die weten wat er in de wijk 
speelt en zich betrokken 
voelen met de wijk. Mensen 
die mee willen denken over 
oplossingen voor problemen 
waar deze wijk mee te ma-
ken heeft. Het Bewoners-
overleg komt 6 keer per jaar 
bij elkaar voor een Open-
bare vergadering. Deze 
wordt telkens een week 
ervoor voorafgegaan door 
een voorbereidend overleg. 
Daarnaast kun je als lid van 
het BO soms ook bepaalde 
taken op je nemen en ge-
vraagd worden de wijken te 
vertegenwoordigen. 

Heb je interesse? Stuur dan 
een mail naar bewoners-
overleg@geitenkampnet.
nl, of kom eens kijken bij 
een vergadering. 



Warme zomervakantie activiteiten Geitenkamp
Ieder jaar organiseren beroepskrachten en vrijwilligers van Playground de Rommelkist, Sportbedrijf Arnhem en kinderwerk Stichting Rijnstad samen leuke 
zomervakantie activiteiten. Bram Moorman heeft een overzicht gemaakt van deze activiteiten. Veel kijk en leesplezier!

Zaterdag 23 en zondag 24 
juli was de grote opening 
van de zomervakantie met de 
Mega Waterdagen. Dit jaar 
speciaal met en door wijk-
bewoners georganiseerd, 
waarvoor dank! Drie grote 
opblaasbare waterattracties 
zorgden voor veel vertier bij 
de kinderen en jongeren uit 
de wijk die meededen. Ook 
was er een klein springkus-
sentje voor de ouders met 
wat jongere kinderen om op 
te spelen. De dj van dienst 
draaide gezellige muziek om 
de sfeer er goed in te hou-
den. De temperaturen op de 
zaterdag waren voldoende 
om met het koude grondwa-
ter te spelen, op de zondag 
was het een stuk warmer en 
was de verkoeling erg wel-
kom. Op de zaterdag werd 
er nog een loterij gehou-
den zodat de kinderen wat 
prijsjes konden winnen. Ook 
waren er lekker snack en 
drinken geregeld voor alle 
deelnemers en begeleiders. 
Een fantastisch begin van 
de zomervakantie, met nog-
maals dank aan iedereen die 

heeft mee geholpen, samen 
hebben we er twee mooie 
dagen van gemaakt voor de 
wijkbewoners!

Maandag 25 juli stond in 
het teken van een hiphop- en 
breakdanceworkshop in sa-
menwerking met Rozet. Er is 
die middag een dansdocente 
naar MFC de Wetering ge-
komen. Voor vijf meiden uit 
de wijk heeft zij die middag 
in de theaterzaal een leuke 
en leerzame dansworkshop 
neer gezet. Eerst op muziek 
stap voor stap een nieuwe 
danspas tot iedereen de 
dansmoves onder controle 
had. Vervolgens op muziek 
de hele dans neergezet. De 
dames hebben super hun 
best gedaan en het was een 
leerzame middag!

Op woensdag 27 juli zijn 
we met 16 kinderen uit de 
wijk op pad gegaan met em-
mertjes, schepnetjes, een 
informatie kaart met wa-
terdiertjes en een bal naar 
het parkje achter de Witte 
Vlinder. Eenmaal aangeko-

men werden er drie groepen 
gemaakt en iedere groep 
kreeg twee schepnetjes, 
een emmertje en een in-
formatie kaart met allerlei 
waterdiertjes. De groepen 
mochten overal in het water 
op zoek naar waterdieren. 
Dit gebeurde met veel en-
thousiasme, passie en soms 
angst door de meiden voor 
de kriebelende beestjes! Als 
ze een waterdiertje hadden 
gevonden, stopten ze deze in 
hun emmertje met water en 
werd er meteen op de kaart 
gezocht naar de naam van 
het diertje, zo werden er on-
der andere schaatsenrijders 
en waterspinnen gevangen. 
Na wat gegeten en gedron-
ken te hebben zijn we verder 
gelopen naar een ander wa-
tertje, op zoek naar kreeftjes 
maar zonder succes. Om de 
middag af te sluiten hebben 
de kinderen in het parkje 
verstoppertje gedaan. Al 
met al een hele leerzame, 
warme en gezellige middag.

Donderdag 28 juli hebben 
we onze sport en spelmate-

rialen van de Rommelkist 
uitgeleend aan kinderen om 
mee te spelen. De sport en 
speluitleen noemen we dat. 
Er was voldoende animo 
van kinderen om samen te 
spelen. Deze activiteit vond 
plaats van 14.00-16.00 uur 
en dit is een activiteit die we 
in de normale schoolweken 
ook vaker doen, bijvoor-
beeld op de woensdag- en 
donderdagmiddag. Dus als 
je het leuk vind, kom dan 
naar de Rommelkist toe, 
deelname hieraan is altijd 
gratis. 

Op dinsdag 2 augustus 
stond er tijdens onze vakan-
tie activiteiten lasergamen 
op het programma. De kin-
deren in de leeftijd 4 t/m 7 
jaar waren als eerste aan de 
beurt op een mooie zonnige 
dag. De inschrijflijst was he-
lemaal vol en met een groep 
van zestien kinderen zijn we 
Playground de Rommelkist 
op gegaan. Hier hebben we 
even een momentje genomen 
om de werking van de laser-
gamepistool uit te leggen en 
om onderlinge afspraken te 
maken met elkaar. De kinde-
ren waren heel enthousiast 
dus we zijn zo snel mogelijk 
begonnen. Allereerst heb-
ben we drie teams gemaakt: 
rood, groen en blauw. Ze 
mochten eerst even wennen 
en als ze af waren geschoten 
mochten ze hun lasergame-
pistool komen herladen bij 
een van de begeleiders. Op 
een mooi stuk in de speel-
tuin, waar veel hoogte ver-
schil was, konden ze overal 
heen rennen, op klimmen, 
schuilen achter doeken etc. 
Na een uur hard te hebben 
gewerkt was het tijd voor 
een korte pauze. Na deze 
pauze werden er twee teams 
gemaakt: rood en blauw. Als 
je af was, moest je uit het 
veld en zo kon er een win-

nend team bepaald worden. 
Een hele geslaagde ochtend 
met veel enthousiaste kinde-
ren!
In de middag waren de ou-
dere kinderen van 8 t/m 12 
jaar aan de beurt. Alweer 
een volle inschrijflijst. Ook 
bij deze groep zijn we be-
gonnen met het uitleggen 
van de werking van de la-
sergamepistolen en zijn er 
onderlinge afspraken ge-
maakt. Bij deze groep zijn 
we meteen gestart met twee 
teams: rood en blauw. De 
groep mocht de pistolen ook 
de eerste rondes komen her-
laden bij de begeleiders. Bij 
deze groep merkte je meteen 
het teamgevoel en had ieder 
team een ‘eigendom’ die ze 
bij elkaar wilden veroveren. 
Door het warme weer en het 
druk bezig zijn was het tijd 
voor een pauze. Na de pauze 
zijn er weer twee teams ge-
maakt, maar nu moest je uit 
het veld als je af was en kon 
ook bij deze groep een win-
nend team worden bepaald.
Ook voor deze groep een 
hele leuk middag!

Woensdag 3 augustus had-
den we ons zomervakantie 
uitje op het programma 
staan. We zijn deze dag naar 
speelparadijs Irrland ge-
weest in Duitsland. 

Om 9.00 uur vertrok een 
bus vol enthousiaste kinde-
ren en ouders om samen een 
leuke dag te gaan beleven. 

Eenmaal aangekomen in het 
park hebben we groepjes ge-
maakt en kon de pret begin-
nen. Irrland is een heel leuk 
en groot speelparadijs, met 
waterattracties, glijbanen, 
skelters, boerderijdieren, 
mega legoblokken, airkus-
sens om op te springen, enz. 
De kinderen hebben deze 
dag vooral veel met water 
gespeeld en van de hoge 
glijbanen gegleden, de tem-
peratuur was ook hoog met 
31 graden. Terug in de bus 
kon edereen terug kijken op 
een superleuk uitje. 

Donderdag 4 augustus, de 
dag van de rollerdisco. 

Op het sportveld van de 
Rommelkist zijn begeleiders 
bezig om alles te versieren 
en de muziek klaar te zetten 
voor een rollerdisco feestje.
De skeelers zijn geteld, de 
beschermers liggen klaar 
en het is bijna tijd om te be-
ginnen. Helaas worden we 
dan overvallen door de re-
gen. Maar voor de kinderen 
die er zijn mag het de pret 
niet drukken. Zij trekken de 
skeelers aan, doen bescher-
mers om en gaan lekker spe-
len! Lekker rondjes rijden, 
langs de pionnen slalom-
men of over de kleine schans 
heen. Er zijn ook een aantal 
kinderen die nog nooit heb-
ben geskeelerd en dat deze 
middag geleerd hebben! 

Fantastisch toch?!



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

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 11 en 25 september, zondag 9 en 23 oktober
MFC De Wetering, 10.00- +/-12.30 uur

Praat mee
Elke maandagochtend. Voor iedereen die beter Nederlands 
wil leren en het leuk vindt om andere mensen te ontmoeten. 
maandag 12, 19 en 26 september; 3, 10, 17 en 24 oktober
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 12, 19 en 26 september; 3, 10, 17 en 24 oktober
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 13, 20 en 27 september; 4, 11, 18 en 25 oktober
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 13, 20 en 27 september; 4, 11, 18 en 25 oktober
De Beijer, 19.30 tot 21.30 uur

Oudereninloop 55+

Veel ouderen op de Geitenkamp voelen zich alleen. Om dat 
gevoel een beetje weg te nemen, organiseert Stevig Arnhem 
iedere woensdagochtend een inloop voor ouderen. Kom ge-
zellig 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! Misschien ben je niet meer zo 
mobiel? Stevig Arnhem beschikt over een comfortabele wa-
gen waarmee je aan de deur opgehaald wordt en na afloop 
weer thuisgebracht wordt. En wat het kost? Helemaal niets! 
Meer info: Stevig, 06 83028000
woensdag 14, 21 en 28 september; 5, 12, 19 en 26 oktober
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 14, 21 en 28 september; 5, 12, 19 en 26 oktober
‘t Plein, 14.00 tot 16.00 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 14, 21 en 28 september; 5, 12, 19 en 26 oktober
Vlindertuin, 14.00 tot 16.00 uur
vrijdag 16, 23 en 30 september; 7, 14, 21 en 28 oktober
Vlindertuin, 10.00 tot 12.00 uur.

Goed Geregeld Arnhem
Gratis inloopspreekuur. Goed Geregeld Arnhem helpt je 
verder met vragen over geld- en regelzaken.
Meer info? Kijk op www.ggarnhem.nl; bel 026 3127999 of 
mail naar ikwilhulp@ggarnhem.nl
donderdag 15, 22 en 29 september; 6, 13, 20 en 27 oktober
MFC De Wetering, 9.00 tot 11.00 uur

Handwerkclub Geitenkamp
Neem gerust uw eigen handwerkje mee en kom die gezellig 
bij ons afmaken, met een kopje koffie of thee!
donderdag 15, 22 en 29 september; 6, 13, 20 en 27 oktober
‘t Plein, 10.30 tot 12.30 uur

Feestelijke opening Het Taalhuis
Wijkbewoners uit de Geitenkamp zijn van harte uitgenodigd 
om bij de opening aanwezig te zijn. Er is een leuk openings-
programma met om 11.00 u. koffie met kletskoppen, om 
12.00 een letterlunch en rond 12.30 u. de opening. Vanaf 
13.00 u. spelen we de enige echte ‘Ernem Bingo’; een dold-
waze bingo met veel letterpret en leuke prijzen.
Als je mee wilt doen met de lunch of de bingo meld je dan 
even aan; ingrid.sieljes@taalhuisarnhem.nl/0638915169
donderdag 15 september
MFC De Wetering, 11.00 tot +/- 14.00 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 15, 22 en 29 september; 6, 13, 20 en 27 oktober
‘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 15, en 29 september;  13 en 27 oktober
‘t Plein, 19.45-+/- 22.00 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 16, 23 en 30 september; 7, 14, 21 en 28 oktober
‘t Plein, 10.00 tot 12.00 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 17 en 24 september; 1, 8, 15, 22 en 29 oktober
De Beijer; 10.00-14.00 uur

Oogstfeest/Open Dag
Het jaarlijks terugkerende oogstfeest van de buurtmoestuin 
is tevens een open dag waar je kennis kan maken met de on-
dernemers die actief zijn in De Vlindertuin. Ook wordt De 
Vlindertuin na een grondige verbouwing officiëel heropend. 
(lees ook het voorpaginaartikel)
zaterdag 17 september
De Vlindertuin, 13.00-17.00 uur

Hoogte 80-loop
De 3e woensdag in september staat traditioneel in het teken 
van de Hoogte 80-loop.
(lees ook de flyer elders in deze krant)
woensdag 21 september
Stadspark Hoogte 80, vanaf 14.00 uur

Zorg, dat je erbij bent!
Op donderdagmiddag 22 september houden RIBW-AVV, 
Stichting Rijnstad, Vitale Verbindingen en Fysiotherapie 
Locus een presentatie over wat zij doen in de wijk.Onder het 
genot van een hapje en een drank komen de verschillende 
activiteiten aan bod. 
donderdag 21 september
De Beijer, 

Het Taalhuis
Wil jij beter leren lezen, schrijven, spreken, rekenen of wer-
ken met de computer? Dat kan! Vanaf donderdag 22 sep-
tember houdt het Taalhuis iedere week op donderdagoch-
tend van 9.00-11.00 u. inloopspreekuur in de Geitenkamp. 
Lekker dichtbij in je eigen wijk! Bij het inloopspreekuur kun 
je binnenlopen voor informatie en advies over waar jij kunt 
leren. Meer info: www.taalhuisarnhem.nl
donderdag 22 en 29 september; 6, 13, 20 en 27 oktober
MFC De Wetering, 9.00 tot 11.00 uur

De Stamtafel/Vitale Inloop
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 23 september: Omgaan met weinig geld
vrijdag 7 oktober: Stamtafel thema Eenzaamheid
vrijdag 21 oktober: Creatief met de herfst
MFC De Wetering, 10.00 tot 12.00 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 23 september; 7 en 14 oktober
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
zaterdag 24 september en zaterdag 29 oktober
De Beijer, 14.00-17.00 uur (zaal open 13.30 uur)

Energiecoaches in de wijk

Nu de temparaturen dalen en de gasprijzen steeds meer stij-
gen, is het handig om te weten wat je zelf kunt doen om je 
energierekening zo laag mogelijk te houden. De energiecoa-
ches staan klaar met praktische tips. 
donderdag 29 september
Marktplein; 14.00 tot 16.30 uur
donderdag 27 oktober
Coop Schuttersbergplein; 14.00-16.30 uur



Het        van uw wijk!

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

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.
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Op De Hoogte wordt mogelijk gemaakt dankzij financiële onder-
steuning van het Bewonersoverleg Geitenkamp, (Nieuw)-
Monnikenhuizen, Arnhemse Allee & Saksen Weimar

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

Allemaal onvoldoende 

De schoenenwinkel. Het restaurant. De supermarkt, we-
kelijks. Iedereen die meent een dienst geleverd te hebben 
aan me en daar een oordeel over wil. Zo nu ook de apo-
theek. Wat ik ervan vond, van het bezoek. Nou, ik kwam 
binnen, onee, ik kwam helemaal niet binnen, mijn man 
heeft mijn medicijnen opgehaald in mijn plaats. Dan zijn 
we snel klaar. 

Ik wilde de mail al wegklikken toen mijn oog viel op het 
volgende zinnetje: een acht beschouwen wij als onvol-
doende. Indien u tevreden bent over uw bezoek stellen 
we het op prijs als u dat beoordeelt met een tien.  Dit heb 
ik even op me laten inwerken. Een acht is onvoldoende? 
Op de universiteit is een acht nog genoeg voor cum laude, 
als ik me niet vergis. Een acht betekent tachtig procent 
jippie, goed, fijn, hoera. Tachtig procenten mensen.. on-
voldoende. Zijn we nu met zijn allen helemaal gek gewor-
den? Wat geeft u voor cijfer als u het allemaal fantastisch 
vindt? Een tien.. dan denk je dat iemand aandelen heeft, 
een negen is voor subliem helemaal het einde kan echt 
niks verzinnen wat beter moet we gaan volgend jaar weer 
en een acht is hartstikke fijn, ik kom er graag, compe-
tent personeel, goede kwaliteit, zoiets. Maar toch niet de 
schimmel staat tot aan het kozijn, het eten was bedorven, 
in plaats van paracetamol kreeg ik groene knolamoniet in 
doordrukstrips, het uitzicht een stenen muur en ik zou 
mijn schoonmoeder er nog niet laten slapen? Dát is on-
voldoende, gekkies van de apotheek, of misschien wel 
van allemaal! Want nu twijfel ik of ik niet al mijn hele 
beoordelende leven alles onvoldoende becijferd heb. Met 
terugwerkende kracht excuses aan mijn leerlingen die ik 
placht te feliciteren met een acht. Ik was onwetend! Ik 
verkeerde in het vacuüm van holle cijfers die ik meende 
te duiden. Hoezeer een nitwit, een niemendal, een vlek op 
het blazoen van alle excellente lieden... hoe kon ik .. Nu 
weet ik: een tevreden mens telt tot tien dus.. 

Het is nog niet te laat, ik zal mijn leven beteren. Om te be-
ginnen door me af te melden bij al die dwazen die iets van 
me willen weten. En in het kader van heppie nog iets nut-
tigs want wat moet ik hier anders mee nog wat hashtags 
voor de liefhebbers 

#Met een acht sta je in je kracht 
#Acht geeft macht
#Acht is pracht 
Geef.....ACHT

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.

in De Vlindertuin

Ron Steemers Fotografie
Ron houdt zich bezig met 
reclame-, mode- en por-
tretfotografie. Sinds de 
verbouwing heeft hij een 
nieuwe studioruimte in 
de Vlindertuin. Naast zijn 
fotografie geeft hij ook les 
op de Ned. Academie Voor 
Beeldcreatie. 
Komend jaar zal hij ver-
schillende workshops ont-
wikkelen, van een basis-
cursus digitale fotografie 
tot Cyanotypie. 

De studioruimte HAL21 biedt hij ook aan aan andere (be-
ginnende) fotografen die een paar uurtjes de studio willen 
gebruiken. 

Kom naar de Open Dag op 17 september

GEITenBULT komt er weer aan!
Het Herfsttheater GEITenBULT beleeft op 18, 19 en 20 november een nieuwe editie. 
Het is de eerste ‘normale’ editie sinds in maart 2020 het coronavirus opdook. 

Voor een evenement als het Herfsttheater was het virus echt 
een spelbreker: de rondgang door de wijk, in huiskamers 
van mensen, groepjes die samengesteld waren uit mensen 
van verschillende wijken, dicht op elkaar zitten op kleine 
knusse locaties, het waren precies die elementen die in 2020 
en 2021 ervoor zorgden dat het Herfsttheater niet door kon 
gaan. Gelukkig is dat allemaal verleden tijd.

Woensdag 7 september was dan ook de informatiebijeen-
komst in MFC De Wetering, waarbij mensen kennis konden 
maken met de gastregisseurs die deze editie vorm gaan ge-
ven. Ook werd er bekend gemaakt welke locaties al gevon-
den zijn voor de uitvoering van de toneelstukjes. 
En natuurlijk hebben de eerste wijkbewoners al laten weten 
mee te willen doen! 

Maar er wordt nog steeds gezocht!

Heb jij zin om mee te doen, voor of achter de schermen?
Wil jij misschien je huiskamer of schuur aanbieden voor een 
voorstelling? 
Geef dit dan voor 14 september (jawel, kort dag) aan via 
een mail naar hetkofffiekaffee@gmail,com, of kijk op 
www.kunst-op-de-bult.nl/herfsttheater.

• Hersttheater 2019, foto Joost Meijer


