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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

Herfsttheater GEITenBULT gaat weer als vanouds door de wijk struinen
Het Herfsttheater gaat dit jaar gelukkig weer door zoals we dat in de wijk sinds 2013 gewend waren: drie dagen lang, van 18 tot en met 20 november, worden er op verschillende 
locaties in de wijk scenes gespeeld door wijkbewoners.  Na een paar moeizame jaren waarin dit vanwege corona niet mogelijk was, kan het eindelijk weer.

Het Herfsttheater begon in 
2013 onder de naam Kamp 
en Geit als een project van 
muziektheater De Plaats. 
De opzet was uniek: drie 
dagen wijkspektakel, op 
toonaangevende locaties in 
de wijk of juist bij de men-
sen thuis, waarbij bewoners 
van de wijk de kans kregen 
hun creatieve talenten op 
het gebied van zang, dans 
of theater te etaleren onder 
deskundige begeleiding van 
theatermakers. Tot en met 
2015 brachten zij drie jaar 
lang wijkspektakel voor en 
door wijkbewoners. 

Omdat stichting Kunst op de 
Bult het jammer vond dat dit 
succesvolle project na drie 
jaar uit de wijk zou verdwij-
nen, namen zij het stokje 
over en herdoopten zij het 
wijkspektakel tot Herfst-
theater GEITenBULT. In-
middels organiseren zij het 
voor de zevende keer (ook 
in de coronajaren waren zij 
druk met voorbereidingen, 
hoewel het herfsttheater 
toen niet op de gewenste 
manier doorgang kon vin-
den). 

Dit jaar wordt het herfst-
theater gehouden op 18, 19 
en 20 november. Er worden 
twee routes gepresenteerd 
met elk vier scenes. Het 
start- en eindpunt is MFC 
de Wetering, waarvandaan 

het publiek in groepjes van 
ca. 12 personen door een 
publieksbegeleider naar 
de verschillende locaties 
wordt geleid. Op vrijdag en 
zaterdag is de starttijd om 
19.30u en op zondag 14.30u. 
De totale speeltijd van  een 
route is max. 2 uur, inclu-
sief verplaatsing. Elke route 
is verrassend en gevariëerd 
dankzij de creativiteit van 
de spelers, geholpen door 
hun regisseur, en de afwis-
seling van de locaties. Som-
mige daarvan zijn wellicht 
al bekend, zoals ‘t Plein 
(op het marktplein), Atelier          
Zeuner, Playground de 
Rommelkist en de Sperwer. 
Anderen zijn nieuw zoals 
het tuinhuisje in de Olm-
straat, Proefwinkel Enjoy & 
Learn, de aula van de mid-
delbare school Guido en het 
flatje van een wijkbewoon-
ster. Het is altijd verrassend 
om te zien hoe de scenes op 
de locatie vorm krijgen.

Rond het verschijnen van de 
wijkkrant vindt ook de flyer-
actie plaats in de wijk. Vanaf 
28 oktober start de kaart-
verkoop via www.kunst-op-
de-bult.nl/winkel

Een kaartje kost zoals altijd 
€ 8,- want daar heeft de in-
flatie gelukkig geen vat op 
gekregen. Wie in het bezit 
van een Gelrepas is betaalt 
€ 4,- (1 kaartje per pas per 

dag). Wie alles wil zien, zal 
beide routes moeten boeken. 
Op de site is te zien welke 
scene in welke route zit.

Uiteraard zijn alle bezoe-
kers welkom om na afloop in 
MFC de Wetering tijdens de 
Meet & Greet de spelers en 
elkaar te ontmoeten onder 
het genot van een drankje.

Dit alles is mogelijk dankzij 
de inzet van veel vrijwil-
ligers uit de wijk en met 
financiële steun van de ge-
meente, Rozet en het Bewo-
nersoverleg Geitenkamp (en 
aanliggende wijken). 
Onder het motto: voor en 
door wijkbewoners wordt 
het vast een geslaagd en ge-
zellig evenement!



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
(vr, za: 10.00u-14.00u)

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, Peter Turkesteen                                       

         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
spreekuur: din 10.00-11.00 uur, De Beijer

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 decembr 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 bij-
drage uit het wijkbudget, wanneer je een activiteit voor de 
wijk wil organiseren. (zie hiernaast voor meer informatie)
In de openbare vergadering krijgen belangstellenden ook 
spreektijd over de onderwerpen waarover zij mee willen 
praten. Vaak zijn er bij de vergaderingen ook vertegenwoor-
digers van het Team Leefomgeving en van de woningcoör-
poraties 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 1 keer bijeen.:

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: 

1 november
6 decmber

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

Spreekuur wijkagenten:
Dinsdag van 18.00-20.00 uur

MFC De Wetering, 
Bonte Wetering 89

D Direct contact:
0900-8844

Spoed:
Bel 112

Nieuwe wijklocatie Vivare 
Vanaf 1 oktober 2022 heeft Vivare een wijklocatie in de 
wijk Geitenkamp.

De wijklocatie is gevestigd op het adres Dr. H. Pierson-
straat 1a. Vivare deelt dit gebouw met huurdersbelangen-
vereniging “De Brug”.

U kunt op de wijklocatie terecht voor vragen. Maar ook als  
u een leuk idee heeft voor de buurt, of als u wat wil verande-
ren in uw buurt of straat, bent u van harte welkom!
De klantconsulenten en de wijkbeheerder van Vivare zijn 
aanwezig op woendag en donderdag van 9.00 tot 16.00 
uur. Bewoners zijn van harte welkom. Het is handig om 
vooraf een afspraak te maken, zodat u zeker weet dat er ie-
mand aanwezig is.

Afspreken kan via het algemene telefoonnummer van 
Vivare: 088 054 11 11 
of per mail via klant@vivare.nl, t.a.v. Lianne van der Poel, 
Clara Pieper of Patrick Donderwinkel.

Bloemen méér dan alleen gezellig
Het Gulden Bloemetje aan het marktplein is al sinds jaar en dag de plek waar je een gezellig bloemetje kunt halen 
voor een verjaardag of jubileum. Maar bloemen zijn niet alleen gezellig, ze hebben ook voordelen voor de gezondheid. 

Gesine Lange, de uitba-
ter van Het Gulden Bloe-
metje heeft de Flora Vita 
bloemist-training gevolgd. 
In deze training leer je alles 

over de gezondheidsvoorde-
len van bloemen en planten. 
Als je je niet lekker voelt 
bijvoorbeeld, kunnen bloe-
men en planten je helpen om 

je beter te voelen door  de 
combinatie van kleuren en 
vormen en door de zintui-
gen aan te spreken. Bloemen 
kunnen je energie geven 
of juist tot rust brengen en 
zelfs je geheugen aanspre-
ken om herinneringen op 
te halen. Ook planten heb-
ben invloed op ons welzijn, 
succulenten (vetplanten) bij-
voorbeeld zijn heel geschikt 
voor de slaapkamer, omdat 
ze ’s nachts zuurstof produ-
ceren. Wanneer je  Gesine 
uitlegt waarvoor het boeket 
bedoeld is, dan stelt zij de 
bloemen samen. 

Het Gulden Bloemetje biedt 
meer dan alleen maar ver-
koop van bloemen en plan-
ten.Je kunt er ook prachtig 
trouw- en rouwwerk laten 
maken. Wanneer je je wen-
sen bespreekt, wordt ook het 
bloemstuk persoonlijker en 
kan Gesine ideeën en moge-
lijkheden aandragen. 
Afscheidsbloemen bestelt u 
het voordeligst rechtstreeks 
bij Het Gulden Bloemetje – 
ook al bent u verzekerd bij 
een uitvaartondernemer – u 
kunt altijd de factuur indie-
nen bij de ondernemer die de 
uitvaart verzorgt.

De winkel is niet al te groot, 
waardoor niet alle beschik-
blare bloemen direct aan-
wezig zijn. Iets wat niet op 
voorraad is, is door Gesine 
echter wel te bestellen (zoals 
bijvoorbeeld (tuin)planten 
en speciale bloemen). Zeker 
bij grote hoeveelheden is dat 
aan te raden. Het werk kan 
dan voorbereid worden, wat 
teleurstelling aan beide kan-
ten voorkomt. Het Gulden 
Bloemetje bezorgt in heel 
Arnhem bloemstukken en 
arrangementen.

Naast bloemen zijn bij Ge-
sine ook wenskaarten te 
koop. Maar ook cadeautjes 
als puzzels, brillenkokers, 
kunstbloemen, tasjes en de-
coratie zijn er te vinden.
De winkel is open van dins-
dag tot en met vrijdag van 
9.30 – 17.30 uur;  op zater-
dag van 9.00 – 17.00 uur. 
Je bent van harte welkom!

Wil je meer weten over de 
gezondheidsvoordelen van 
bloemen en planten? Gesine 
geeft maandagmiddag 7 no-
vember en donderdagavond 
10 november een workshop 
waar dit thema aan bod 
komt.(zie advertentie onder). 

Gemeente deelt gratis ligusterhagen uit
Evenals vorig jaar deelt de gemeente Arnhem ook dit jaar weer gratis ligusterhagen uit aan geïnteresseerde wijk-
bewoners. Goed voor het klimaat, maar vooral: de ligusterhaag past in het beschermde stadsgezicht van de wijk. 

Léonie Siebelink was een 
van de wijkbewoners die 
vorig jaar meedeed met de 

actie. Haar voortuin bestond 
daarvoor vooral uit steen. 
‘Ik kon er bij wijze van spre-

ken mijn auto parkeren’, 
blikt ze terug. De actie vo-
rig jaar kwam dan ook op 

het juiste moment voor haar. 
En dat het gratis was, was 
zeker een pluspunt. ‘Ik was 
wel even verbaasd toen ik 
ze kreeg. In eerste instantie 
had ik bedacht dat ik kant en 
klare ligusterhagen zou krij-
gen, maar dat bleek niet het 
geval. Jonge plantjes waren 
het, die ik zelf in de grond 
moest planten, en daarna 
ook zelf moest verzorgen. 
Maar dat was uiteindelijk 
ook weer geen probleem’.
Het heeft het aanzien van de 
tuin van Léonie behoorlijk 
verbeterd. De kille stenen 
zijn weg en hebben plaats-
gemaakt voor fris groen 
gras, omringd door de li-
gusterhaagjes. ‘In ongeveer 
drie jaar zijn de ligusters op 
hoogte. Nog een beetje ge-
duld hebben dus.’

Behalve dat het mooi is, is er 
nog een reden om een ligus-
terhaag te willen: je helpt 
er namelijk het klimaat een 
beetje mee doordat de regen 
weer de grond in kan en je 
zorgt er tevens voor dat er 
weer wat meer (dierlijk) le-
ven kan plaatsvinden. Zo is 
er dus voor de mens én voor 
de natuur een win-win situ-
atie gecreëerd. 

Wil je ook een ligusterhaag 
in je voortuin? Geef je dan 
vóór 21 november op via 
noord- oos t @ leefomge-
vingarnhem.nl, 
en vermeld daarbij  je ei-
gen adres en hoeveel meter 
er beplant gaat worden. De 
haagjes worden eind no-
vember bezorgd, via de mail 
wordt de exacte datum door-
gegeven. 



STEUN DE ONDERNEMERS EN DOE UW BOODSCHAPPEN LOKAAL!

Gastvrijheid is het visitekaartje van MFC De Wetering
‘Goedemorgen, waarmee kan ik u helpen?’ Als bezoeker van MFC De Wetering is dit de eerste begroeting die je 
krijgt. Gastvrouwen Gisella en Sil zorgen voor dit hartelijk welkom, daarbij vaak aangevuld door Jan de Bont.

‘Ze zijn onmisbaar. Ze re-
gelen veel en zijn de oren 
en ogen van de wijk. Zon-
der hen zou het hier niet zo 
soepel gaan’,  vertelt Marjon 
Bussink (Rijnstad) wanneer 
haar gevraagd wordt iets 
over de baliemedewerkers te 
zeggen. Zelf zouden ze het 
niet zo omschrijven. 
Gisella werkt alweer 7,5 jaar 
in MFC De Wetering en Sil 
is haar drie jaar geleden als 
collega komen vergezellen. 
Daarbij worden ze aange-
vuld door de immer energie-
ke Jan de Bont, die al vanaf 
de opening van MFC De 
Wetering, nu alweer 10 jaar 
geleden, mede een oogje in 
het zeil houdt. 

De baliemedewerkers zijn 
het aanspreekpunt voor de 
bezoekers van het MFC. Ze 
houden de reserveringen 
bij, nemen de telefoon op 
en zijn de gastvrouwen van 
het MFC. Door de vele soci-
ale contacten met bewoners 
dragen ze bij aan een gezel-
lige sfeer. Het werk verveelt 
nooit, want iedere dag is 
weer anders.

Het trio vult en voelt elkaar 
goed aan. ‘Gisella is lief, 
aardig en is altijd bereid om 
mensen te helpen’, vertelt Sil 
over haar collega. ‘Ze doet 
het werk met veel enthousi-
asme en heeft voor iedereen 
een vriendelijk woord’. 

Maar ook Sil heeft zeker 
haar kwaliteiten. Jan de 
Bont: ‘Sil is altijd bereid 
om mee te denken als er 
zich problemen voordoen, 
ze zorgt ervoor dat alles in 
goede orde verloopt’. 

Jan de Bont is het verleng-
stuk van de beheerder. Niet 
zelden wordt hij s’avonds 
gebeld omdat iemand ver-
geten heeft een lamp uit te 
doen. ‘Jan is aardig, lief en 
behulpzaam’, vertelt Gisella. 
‘hij neemt veel werk uit han-
den, heeft een goed over-
zicht en is eigenlijk een ma-
nusje van alles. Hij vervangt 
ons soms ook, als we een 
keer niet kunnen of ziek zijn’. 

Soms werken er ook stagi-
ares mee met de medewer-
kers. ‘Wij willen voor hen 
een veilige werkplek bieden, 
waar iedereen zich thuis-
voelt’, vertelt Sil. ‘Stagiares 
krijgen bij ons niet alleen de 
vervelende klusjes te doen, 
ze worden juist in het geheel 
betrokken’. De aanwezige 
stagiare beaamt dat: ‘Er is 
veel onderling respect en we 
laten elkaar in onze waarde. 
Het voelt écht als een thuis’.  
Gisella, Sil en Jan bevesti-
gen dat. Ze besluiten: ‘Wer-
ken bij het MFC voelt een 
beetje als bij familie op be-
zoek gaan. En de hele wijk 
mag meedelen in dát fami-
liegevoel’. 

• vlnr: Gisella, Jan de Bont en Sil

In memoriam

Theo van Baal
13-11-1942          17-9-2022

Op zaterdag 17 september is op 79-jarige leeftijd slijter 
Theo van Baal onverwachts overleden. 

Theo van Baal was tot 1984 loodgieter en gasfitter van 
beroep maar omdat er in zijn vakgebied op dat moment 
weinig werk te vinden was, werd hij geïnspireerd door 
een zwager en schoonzuster, die in Twello een slijterij aan 
huis hadden, om zelf een slijterij te beginnen. Hij begon 
hiermee in 1986 aan de Rosendaalsestraat in Arnhem. In 
1999 verhuisde hij de slijterij naar het hoekpand van de 
Creutzbergstraat aan het marktplein. Op dat moment was 
de slijterij al een een begrip in Arnhem en omstreken. 
Dochter Marjolein, ooit nog begonnen als weekendhulp 
in de zaak van haar vader, werd enkele jaren nadien de 
bedrijfsleider van de slijterij. 

De pensioengerechtigde leeftijd bereikte hij in 2007, 
maar Theo bleef in de slijterij werken. De samenwerking 
met zijn dochter was altijd fijn geweest en thuis had hij 
toch weinig te doen (zijn vrouw was inmiddels al overle-
den). Dus bleef Theo betrokken bij de slijterij en was hij 
op alle vlakken inzetbaar: hij kende de zaak immers als 
geen ander. In 2016 verhuisde Slijterij van Baal van de 
Creutzbergstraat naar het tegenovergelegen pand van de 
voormalige boekhandel(s) Brackenhoff en De Poort. Ook 
hier bleef Theo van Baal actief, tot op de dag van zijn 
onverwachte overlijden.

Grote belangstelling voor geitenkaas proeverij
Zowel buurt- als bewoners uit andere wijken kwamen op 1 oktober in groten getale af op de geitenkaas proeverij in 
de winkel van de stichting Enjoy en Learn op de Geitenkamp. De tafel was uitgestald met onder anderen 10 verschil-
lende soorten geitenkazen. Het gros uit Nederland, maar er zaten ook Franse kaasjes bij.

‘Wat valt me dit mee,’ zegt 
mevrouw Zwartkruis die al 
40 jaar in de buurt woont. ‘Ik 
dacht altijd dat geitenkaas 
flauw smaakte. Normaal eet 
ik alleen gewone kaas, maar 
ik vind de smaak juist pit-
tig en hartig. Vooral op een 
toastje zal dit heel lekker 
zijn.’ Mevrouw van Alfen 
is nog aan het uitproberen: 
‘Ik vond het in het begin een 
beetje eng, maar ik heb nu 
toch de smaak te pakken.’

Dieneke Heinen, de gast-
vrouw die de kazen aan-
snijdt, vertelt: ‘We kijken 
naar wat de mensen willen. 
Je weet nu nog niet welke 
kazen ze lekker vinden. 
Sommigen proeven voor het 

eerst de geitenkaas. Het zijn 
allemaal wel kazen met een 
speciale smaak die je niet 
gauw in een supermarkt 
aantreft. Daarom laten we 
iedereen verschillende hap-
jes proeven van kaas die je 
hier kunt kopen of bestellen. 
Liefhebbers van andere ka-
zen kunnen ook bij ons te-
recht.’ Dieneke doet het niet 
voor het eerst. Ze had eer-
der al een kaaswinkel in de 
Steenstraat. ‘Ik vind het leuk 
en belangrijk eraan bij te 
dragen dat deze winkel een 
succes wordt in de wijk. Dat 
is ook mijn insteek. Afwach-
ten nu af of er veel kaas ver-
kocht gaat worden. Tot nu 
toe reageren de bewoners 
allemaal enthousiast.’

Eenmaal trek je de conclusie
Vriendschap is geen illusie

Dit bewijzen Janite en Judith 
al 30 jaar lang

en geven hiermee Atelier Zeuner in 
November een nieuw behang

In woord en beeld, 
trots als een pauw,

maken ze hun rouw samen 
minder rauw

Eén verloor als Kind de Moeder.
Eén verloor als Moeder het Kind

Beiden vonden ze in de ander
een goede zus en een trouwe vrind

Houd de facebookpagina van Geiten-
kampnet in de gaten voor meer informa-

tie over de komende expositie

• Dieneke Heinen



Griezelen op de Geitenkamp met no-budget-speelfilm ‘De Rombkekomber’
Enkele maanden geleden bracht Geitenkamper Ricardo van den Bragt op zijn YouTubekanaal de griezelfilm De Rombkekomber uit. Sindsdien is het hard gegaan: de film is al 
enkele duizenden keren bekeken, beleefde een premiere in jongerencentrum Willemeen en in het het filmmagazine De Nachtvlinder verscheen een interview met de maker van 
deze horrorfilm, die zich voor een groot deel op de Geitenkamp afspeelt. Tijd dus voor een nadere kennismaking met Ricardo én zijn Rombkekomber.

‘Verwacht geen Hollywood-
film’, is de eerste opmerking 
die Ricardo van den Bragt 
maakt (33) maakt. ‘De film 
is gemaakt met 0.0 budget’.
Het is een overbodige waar-
schuwing, want de liefde 
voor het horrorgenre spat 
van het scherm.

Deze liefde begon al op jon-
ge leeftijd. ‘Als jochie van 
een jaar of 7 zag ik eigenlijk 
per ongeluk Halloween 5 op 
video. Daar heb ik nog wel 
even wat nachtmerries van 
gehad, maar het zaadje was 
geplant. Ik was ook al gek 
op ‘Jaws’ en later keek ik 
alle bekende horror films als 
‘Nightmare on Elm Street’, 
‘Child’s Play’ en de ‘Hal-
loween’-films. Ik wilde ook 
zelf films gaan maken. Toen 
ik 14 werd kreeg ik mijn eer-
ste videocamera en ging ik 
de bossen van Arnhem in om 
mijn eigen ‘Blair Witch’ pro-
ject te maken’. 

Het was het begin van een 
reeks zelfgemaakte films: In 
2006 kwam Dark Horizon 
uit, een parodie en ode aan 
Jaws. In 2008 volgde de  
sciencefiction-comedy De 
Vreemdeling, een jaar later 

gevolgd door De SuperNerd, 
een parodie op de superhel-
denfilm. Vervolgens begon 
Ricardo aan zijn eerste hor-
rorfilm, Bloedmaan.

Maar toen sloeg het noodlot 
toe...’’Bloedmaan’ was zo 
goed als af toen mijn com-
puter crashte. En ik had 
geen backup gemaakt. Ver-
volgens overleed ook mijn 
moeder, toen ik 23 was. 
Toen ben ik gestopt. Ik kon 
het niet meer opbrengen om 
een film te maken.’

In 2019 begon het toch weer 
te kriebelen en kwamen er 
twee korte films uit: Hotel 
Dullemond en Het Moord-
kanaal, een ode aan Stephen 
King’s It. In 2020 kwamen 
er uiteindelijk weer plan-
nen voor een lange film. De 
lange film werd uiteindelijk 
De Rombkekomber. 

‘De naam is voortgekomen 
uit een droom’, vertelt Ri-
cardo. ‘Ik had een nachtmer-
rie dat ik achtervolgd werd 
door iets of iemand. Ik heb 
altijd geleerd dat als je een 
nachtmerrie of droom hebt 
gehad en wakker schrikt het 
meteen op moet schrijven, 

omdat dat juist een inspira-
tiebron kan zijn. Ik dacht de 
volgende ochtend dat ik een 
heel verhaal had opgeschre-
ven. Maar er stond maar 
een woord: Rombkekomber. 
Dat woord is me sindsdien 
bijgebleven. 

Vervolgens kwam ik op het 
idee om een horrorfilm te 
maken over een bezeten 
muziekdoosje. Ik wou geen 
standaard muziekdoosje 
met zo’n ballerina die danst 
op de muziek als je hem 
opent. Ik wou een muziek-
doosje dat in eerste instan-
tie niet op een muziekdoosje 
leek. En dat vond ik na lang 
zoeken op marktplaats. Ik 
ben daarna aan het script 
begonnen. En toen vielen de 
puzzelstukjes langzaam op 
zijn plaats.

Ik ben begonnen met filmen 
in juni 2021 en de laatste 
scène is gefilmd in maart 
2022. Uiteindelijk, met de 
voorbereiding erbij, dus bij-
na een jaar aan de film ge-
werkt en zonder het geduld 
en tijd van mijn vrienden, 
die natuurlijk de acteurs 
waren, had ik de film nooit 
kunnen maken.’

De Rombkekomber gaat 
over een demon die huist in 
een oude muziekdoos en te-
voorschijn komt wanneer de 
muziekdoos bespeelt wordt. 
Door een ongelukkig toeval 
komt de muziekdoos terecht 
op de Geitenkamp, als een 
erfstuk voor het hoofdperso-
nage Pamela. En natuurlijk 
wordt ook dan de demon 
weer opgeroepen doordat 
haar vrienden de muziek-
doos laten spelen. Met aller-
lei gevolgen van dien.

De film is een hommage 
aan het werk van bekende 
horrorregisseurs als John 
Carpenter (The Fog) en 
Wes Craven (A Nightmare 
on Elm Street). Dat er geen 
budget voor de film was, 
wordt ruimschoots gecom-
penseerd door de creativiteit 
waarmee de spanning in het 
verhaal opgebouwd wordt 
en in beeld wordt gebracht. 
Het mag dan geen Holly-
woodfilm zijn, zoals Ricar-
do in het begin opmerkte, 
maar als dit al het resultaat 
is van een no-budgetmovie, 
dan is er nog veel te ver-
wachten wanneer er een film 
gemaakt wordt waar wél 
budget beschikbaar voor is.

Rock ‘n’ roll zit kunstenaar Marcel Brugman in het bloed
The Rolling Stones en Herman Brood zijn zijn grote helden, maar ook andere rockartiesten genieten zijn warme aandacht: kunstenaar Marcel Brugman, sinds 
twee jaar wonend op de Geitenkamp imponeert met zijn realistisch vervaardigde portretten van rockartiesten. 

Marcel Brugman schildert 
en tekent al zolang hij het 
zich kan herinneren. Hij is 
geboren en getogen in Pan-
nerden. Behalve een liefde 
voor de kunst heeft hij ook 
een passie voor muziek.
Deze passie bracht hem naar 
Groningen, toen zijn grote 
idool Herman Brood daar 
een optreden had. Onder de 
indruk van de stad én omdat 
hij daar een relatie kreeg, 
bleef hij in de stad wonen. 
Hij meldde zich aan bij de 
kunstacademie. Dit bleek 
geen succes: de vrije geest 
van de kunstenaar liet zich 
niet beperken door de in zijn 
ogen strenge regels van de 
academie en hij verliet de 
opleiding. Maar het schilde-
ren bleef. Toen zijn relatie in 
1998 stuk liep, ging hij weer 
even terug naar Pannerden. 
Na een vrij korte tijd in 

Utrecht gewoond te hebben, 
kwam hij in Zevenaar te wo-
nen. Twee jaar geleden werd 
de Geitenkamp zijn verblijf-
plek.

Wie Marcel ontmoet, merkt 
het meteen: deze man ademt 
rock ‘n’ roll. Naast de al eer-
der genoemde Brood zijn 
ook The Rolling Stones gro-
te voorbeelden. Het zijn niet 
toevallig de enfant terribles 
van de rock en roll die zijn 
voorbeelden zijn: hij is, als 
het om het schilderen gaat, 
al even compromisloos als 
zijn voorbeelden zijn in hun 
kunst. 

Het oevre van Marcel, dat 
verkocht wordt onder de 
naam MB Paintart, bestaat 
voor het overgrote deel uit 
portretten van popmuzikan-
ten. The Rolling Stones en 

Herman Brood zijn daarbij 
natuurlijk het meest aanwe-
zig, maar ook andere rock- 
(of pop-)artiesten komen op 
het doek terecht. Portretten 
van Jimi Hendrix, ZZ Top, 
David Bowie en Prince, om 
er zomaar eens een paar te 
noemen, behoren tot Marcels 
omvangrijke en imposante 
oevre. 
‘Het zijn realistische por-
tretten, nageschilderd van 
een foto, vertelt Marcel, 
‘maar ik zet ze er wel in één 
keer op: eenmaal begonnen 
aan een schilderij maak ik 
het af, zonder dat ik iets over 
doe of opnieuw begin.’ 

Maar het zijn niet al-
leen rock ‘n roll artiesten 
die Marcel schildert: oud 
Vitesse-speler Alexander 
Büttner vroeg hem om een 
muurschildering te maken 
in diens woning van de spe-
ler en zijn voormalige trai-
ner Alex Ferguson. (zie foto 
links). Marcel heeft hierdoor 
nog steeds kontakt met de 
voetballer.

Ook heeft Marcel zich de 
stijl van Herman Brood aan-
geleerd en maakt hij schil-
derijen die zo door zijn grote 
voorbeeld zelf zouden kun-
nen zijn gemaakt.

Zijn komst naar de Geiten-
kamp is niet onopgemerkt 
gebleven. Afgelopen zomer 
waren zijn werken - de ico-
nische portretten, zowel op 
doek als op jasjes beschil-
derd, te zien tijdens het Po-
dium van de Wijk. Ook gaf 
hij, in de Coop een work-
shop aan kinderen, waar hij 
hen leerde om werken te ma-
ken op de manier zoals Her-
man Brood dat deed.

‘De workshop was hardstik-
ke leuk om te doen’, vertelt 
hij, ‘de Coop zorgde voor 
drankjes, frietzaak de Mag-
neet kwam met hapjes, dat 

maakte het al heel gezellig. 
Maar bovenal - en dat is 
toch het belangrijkste - heb-
ben de kinderen die er aan 
meededen er veel plezier 
aan gehad’ 

Ondertussen begint zijn 
werk langzaamaan beken-
der te worden. Luxor Live 
overweegt zijn schilderijen 
te exposeren en op dinsdag 
18 oktober nam niemand 
minder dan burgemeester 
Achmed Marcouch op het 
Stadhuis een door Marcel 
vervaardigd portret in ont-
vangst. 

Voor anderen zouden dit 
hoogtepunten zijn, maar 
Marcel zelf staat er niet 
al te lang bij stil. . ‘Want’, 
zoals hij het zelf zegt, ‘er 
wacht altijd weer een vol-
gend schilderij of werkstuk 
waar ik aan wil beginnen. 
De drang om met schilderen 
bezig te zijn houdt niet op’.

• Ricardo van den Bragt
Foto: Peggy Dankers

De Rombkekomber
is te zien op het YouTubekanaal van 

Ricardo van den Bracht

Open YouTube en typ de titel van de film in de zoekbalk

• Marcel Brugman



Een sportieve middag op en rondom de Bult
Woensdag 21 september. Het kruispunt van de Monnikensteeg / Burgermeester Bloemersweg is het decor 
van de grootste wijk gebonden hardloopwedstrijd van Arnhem; de Hoogte 80 Loop. 

Met de zon al schijnend 
over het mooie landschap 
wordt ‘s ochtends vroeg het 
parcours klaargezet. Daar 
waar ‘s middags 600 kinde-
ren het parcours zullen lo-
pen, bult op, bult af. Het is 
de 14e editie van de Hoogte 
80 Loop. De organisatie is 
in handen van Sportbedrijf 
Arnhem i.s.m. Stichting 
Rijnstad. 

Ook dit jaar weer doen alle 
peuterspeelzalen en basis-
scholen uit de wijk mee. 
Rond 13.00 uur stromen de 
eerste groepen kinderen en 
ouders binnen om het start-
nummer op te halen. Klaar-
maken voor de start van de 
leeftijd 0-3 jaar met ouders, 
zij lopen 200 meter. Bult 
op, bult af. Een hele knappe 
prestatie voor deze jonge 
deelnemertjes. Ondertus-
sen melden ook de kinderen 
van de andere leeftijdsca-
tegorieën zich. En zij hoe-
ven zich niet te vervelen. 
Want naast meedoen aan de 
Hoogte 80 loop zijn er nog 
veel meer leuke activiteiten 
te doen zoals een spring-
kussen, gezonde voeding 
hapjes en drankjes maken
bijvoorbeeld.

In het vervolg van de mid-
dag waren de kinderen van 

basisschool leeftijd aan de 
beurt om hun afstand te 
lopen, bult op, bult af. Met 
voorafgaand een warming-
up op muziek, om even lek-
ker los te komen. Fanatiek 
en gedreven renden de kin-
deren ook dit jaar weer met 
z’n allen over het parcours 
heen, ieder kind op zijn/
haar eigen tempo. Samen 
sporten, samen hardlopen, 
sportiviteit, daar gaat het 
om. Uiteraard kregen alle 
kinderen, als altijd, weer 
een medaille, flesjes water 

en een stukje
fruit voor de topprestatie 
die zij geleverd hebben.

Net zoals voorgaande jaren 
was er ook weer de sporti-
viteitsprijs. Voor de spor-
tiefste peuterspeelzaal en, 
dit jaar voor het eerst, per 
basisschool de sportiefste 
klas. Dit jaar ging de prijs 
naar peuterspeelzaal Paas-
heuveltje als sportiefste 
peuterspeelzaal. Bij de Juli-
anaschool waren er wonder-
lijk genoeg 3 klassen die er 

met de winst vandoor gin-
gen, namelijk groep 4A, 5B 
en 6B. Bij de Boomhut was 
groep 8B de winnaar en 
bij de Witte Vlinder groep 
4. Zij mogen allemaal de 
sportiviteitsbeker een jaar 
lang in hun klas laten staan!

Tot slot wil de organisate de 
vele vrijwilligers, die ook 
dit jaar van de Hoogte 80 
loop een geslaagde hard-
loopwedstrijd hebben ge-
maakt, bedanken voor hun 
geweldige inzet.

Gastcolumn

Straatcoaches Omar en Wendy
Alweer een tijdje een vertrouwd gezicht in de wijk: 
straatcoach Wendy. Half Antilliaans, half Arnhems. 
Haar vriendin woont op de Geitenkamp, dus de wijk is 
voor Wendy bekend terrein. 

Wendy: ‘In coronatijd zag ik de kloof tussen ouderen en 
jongeren groter worden. Dat wil ik helpen veranderen. Als 
taxichauffeur bij Willemsen-de Koning heb ik veel kinde-
ren en jongeren vervoerd. Denk dat ik wel een klik met ze 
heb. 
Als straatcoach ben ik geen strenge vader zoals Omar, 
maar ook niet per se een grote zus zoals Laura. Ik wil het 
vertrouwen van de jongeren winnen, zodat ze me weten te 
vinden als er iets speelt. We hebben allemaal kattenkwaad 
uitgehaald; niemand hoeft een engeltje te worden. Maar 
respect, discipline, normen en waarden vind ik wel belang-
rijk. 

In de wijk willen we het graag sámen doen met de ouders. 
Een oogje in het zeil houden, voorkómen dat jeugd en jon-
geren zich vervelen en problemen opzoeken. Daarom zou-
den we het toejuichen als in de wijk regelmatig activiteiten 
voor jongeren worden georganiseerd. Kickboksen, zaal-
voetbal, samen koken? Mocht je daaraan op welke manier 
dan ook willen meewerken, laat het ons dan even weten. 
En voor de ouders: probeer de jeugd ook een beetje in de 
gaten te houden. Roep ons gerust erbij als dat nodig is. Wij 
kennen de buurt én de jongeren.

Kom je 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 Wendy

Vitale Verbindingen
Het team van Vitale Verbin-
dingen Geitenkamp heeft 
voor de komende weken 
weer een leuk en leerzaam 
programma samengesteld. 
De voorlichtingen zijn gratis 
en worden telkens op vrij-
dagochtend van 10.00 tot 
12.00 uur gehouden, in de 
ontmoetingsruimte van MFC De Wetering.
Iedereen is welkom!

4 november: Omgaan met weinig geld
Met de snel stijgende kosten wordt het voor steeds meer 
mensen een probleem: hoe ga je om met weinig geld? 
In deze voorlichting wordt aangegeven waar je terecht kunt 
als je financiële problemen hebt, maar ook worden er prakti-
sche tips gegeven waar je zelf mee aan de slag kunt. Ook is 
er gelegenheid om persoonlijke ervaringen uit te wisselen.
Deze voorlichting was al eerder geprogrammeerd, maar 
ging door ziekte van de spreker toen niet door. 

18 november: Herfsttheater
Op 18 november om 19.30 uur begint het jaarlijkse Herfst-
theater. De inloopochtend staat daarom ook in het teken 
hiervan. Wat komt er allemaal kijken bij het maken van 
Herfsttheater? Hoe worden de vrijwilligers voorbereid? En 
speelt theater een rol bij het versterken van je zelfbeeld? 
Manon Lewin, theatermaker bj het Herfsttheater, komt het 
samen met één van de spelers vertellen.

2 december: De wereld van De Wachter
Dirk de Wachter is een hoog aangeschreven Belgisch psy-
chiater, die regelmatig door de vlaamse overheid wordt ge-
consulteerd over zaken aangaande psychische gezondheid. 
Ook in Nederland geniet hij bekendheid door zijn boek 
‘Borderline Times’. Zijn voornaamste boodschap luidt. de 
manier waarop de huidige maatschappij is ingericht, is ziek-
makend. Maar ook: we zouden meer moeten omzien naar 
elkaar. Wijkgenoot Mark Ormel gaat in deze voorlichting 
‘De wereld van de Wachter’ toelichten. 
Interesant voor wijkbewoners én hulpverleners!



Wat gebeurt er toch allemaal??!!
Op deze pagina zijn - voor zover bekend bij de redactie - de activiteiten voor de komende periode terug te lezen.

Praat mee
Elke maandagochtend. Voor iedereen die beter Nederlands 
wil leren en het leuk vindt om andere mensen te ontmoeten. 
maandag 31 oktober, 7, 13, 21 en 28 november, 5 december
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 31 oktober, 7, 13, 21 en 28 november, 5 december
MFC De Wetering, 13.00 tot 15.00 uur

Creatief met Riky
dinsdag 1, 8. 15.22 en 29 november, 6 december
MFC De Wetering, 8.00 tot 12.00 uur 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 1, 8. 15.22 en 29 november, 6 december
MFC De Wetering, 9.15 tot 11.15 uur uur

Computercafé
Heeft u vragen over het gebruik van pc, laptop of smart-
phone? Vrijwilligers zitten klaar om u te helpen.
dinsdag 1, 8. 15.22 en 29 november, 6 december
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 1, 8. 15.22 en 29 november, 6 december
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 2, 9. 16. 23 en 30 november, 7 december
MFC De Wetering, 9.00 tot +/- 12.00 uur.

Klaverjaskaffee
Met andere mensen uit de wijk gezellig klaverjassen: het 
kan in ‘t Plein, waar Henk Dannenberg wekelijks het Kla-
verjaskaffee organiseert. Meedoen of meer info?
tel 06 1349 2205 of henk.dannenberg@outlook.com
woensdag 2, 9. 16. 23 en 30 november, 7 december
‘t Plein, 14.00 tot 16.00 uur

Atelier Zeuner
Ateliers, tweedehandskleding en natuurlijk koffie of thee.
Kom gezellig eens binnen kijken! (zie ook de aankondiging 
elders in deze krant)
woensdag 2, 9. 16. 23 en 30 november
Atelier Zeuner, Dr. Schaepmanluin (kruising met Sper-
werstraat); 14.00-17.00 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 2, 9. 16. 23 en 30 november, 7 december
Vlindertuin, 14.00 tot 16.00 uur
vrijdag 4, 11, 18 en 25 november, 2 en 9 december
Vlindertuin, 10.00 tot 12.00 uur.

Buurtcirkel
Wekelijkse bijeenkomst voor en door wijkbewoners met als 
doel sociale contacten te bevorderen en het eigen netwerk te 
verstevigen
woensdag 2, 9. 16. 23 en 30 november, 7 december
De Beijer, 15.30 tot 17.00 uur

Het Taalhuis
Wil jij beter leren lezen, schrijven, spreken, rekenen of 
werken met de computer? Kom dan naar inloopspreekuur 
in de Geitenkamp. Lekker dichtbij in je eigen wijk! Bij het 
inloopspreekuur kun je binnenlopen voor informatie en ad-
vies over waar jij kunt leren. 
Meer info: www.taalhuisarnhem.nl
donderdag 3, 10, 17, en 24 november, 1 en 8 december
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 3, 10, 17, en 24 november, 1 en 8 december
‘t Plein, 10.30 tot 12.30 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 3, 10, 17, en 24 november, 1 en 8 december
‘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 10 en 24 november;  8 december
‘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 4, 11, 18 en 25 november, 2 en 9 december
‘t Plein, 10.00 tot 12.00 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 4 en 18 november en vrijdag 2 december: 
(zie programma hiernaast)
MFC De Wetering, 10.00 tot 12.00 uur

Rozet in ‘t Plein
Digitale én taalvragen kunnen worden gesteld, je kan een 
gezellig taalspel spelen en van 15.00 tot 16.00 wordt er voor-
gelezen voor de allerkleinsten. 
vrijdag 4, 11, 18 en 25 november, 2 en 9 december
‘t Plein, 12.00 tot 16.00 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 4 en 18 november, 2 december
MFC De Wetering, 13.30 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 5, 12, 19 en 26 november, 3 december
De Beijer; 10.00-14.00 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 6 en 20 november, 4 december
MFC De Wetering, 10.00- +/-12.30 uur

Herfsttheater Geit en Bult
Drie dagen theater, muziek en dans verdeeld over 2 routes 
op 8 verschillende locaties. 
Kaartjes €8,00; Gelrepashouders €4,00 per kaartje per dag
vrijdag 18 november, 19.30u
zaterdag 19 november 19/30u
zondag 20 november 14.30u
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 26 november
De Beijer, 14.00-17.00 uur (zaal open 13.30 uur)

Spreekuren in de Wijk
Consultatiebureau
maandag en dinsdag, 8.00-13.00 uur; MFC De Wetering

Jeugdgezondheidszorg
dinsdag 9.00-9.30 uur; MFC De Wetering

Werk & Inkomen
1e dinsdag v.d. maand 13.00-14.00 uur, MFC De Wetering

Wijkconciërge
dinsdag 10.00-11.00 uur; De Beijer

Wijkagenten
dinsdag 18.00-20.00 uur, MFC De Wetering

Goed Geregeld Arnhem
donderdag 9.00-11.00 uur, MFC De Wetering

• De aanwezigen bij de inloop werden onlangs      
verrast met heerlijke pannenkoeken



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.

Contact:   redactie@geitenkampnet.nl

tel. 06-24734823 (ma t/m vr: 10.00 tot 18.00 uur)

Redactie: Mark Ormel, Monique Grijsen, 
Elaine Smissaert, Jan Lareman (adviseur)
Eindredactie en vormgeving: Mark Ormel

Tekstbijdragen: 
Mark Ormel, Bram Moorman, Elaine Smissaert, 
Annet Tomasini en ingezonden

Fotografie: Mark Ormel en ingezonden

Informatie en vragen over de 

bezorging: 
tel: 06- 2473 4823

adverteren: 
redactie@geitenkampnet.nl

tel: 06- 2473 4823

De volgende 
Op De Hoogte 
verschijnt op 

7 december 2022

inzendingen
uiterlijk 

23 november 2022
(data onder voorbehoud)

Ingezonden brieven en artikelen zijn welkom en vallen onder verantwoordelijkheid 

van de schrijver. De redactie behoudt zich het recht voor stukken te redigeren, in te 

korten of te weigeren zonder opgaaf van redenen. Door toezending aan het redactie-

adres 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 onder-
steuning van het Bewonersoverleg Geitenkamp, (Nieuw)-
Monnikenhuizen, Arnhemse Allee & Saksen Weimar

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

Opvangplekken in het Postillon Hotel
De gemeente heeft ingestemd met extra opvangplekken in 
het Postillion hotel aan de Europaweg. Zoals wethouder Paul 
Smeulders aangeeft is de vreselijke situatie in Ter Apel on-
acceptabel en wil de gemeente hiermee eraan bijdragen dat 
er einde komt aan die situatie. 

Het hele hotel heeft 82 kamers die goed zijn voor zo’n 160 op-
vangplekken. Daarvan zijn 80 plekken bedoeld voor amv’ers 
(alleenstaande minderjarige vreemdelingen) en 80 plekken 
voor statushouders, evident kansrijke en overige asielzoe-
kers. 9 oktober is de eerste groep amv’ers gearriveerd. Me-
dio december worden de laatste bewoners verwacht en zal 
het hotel volledig worden bewoond. 

Er is een verblijfsduur van 1 jaar afgesproken, dus tot 1 ok-
tober 2023. Het COA zorgt voor 24/7 beveiliging en begelei-
ding van alle asielzoekers. Daaronder valt ook het organise-
ren en regelen van zinvolle dagbesteding. In samenwerking 
met de gemeente zorgt het COA voor het vervoer van men-
sen naar het hotel. Daarnaast zorgt het COA ook voor de me-
dische zorg en regelt de gemeente het primair en voortgezet 
onderwijs van de jongeren.

Ook nog even dit...

Team Leefomgeving
Het heeft even geduurd, maar de nieuwe samenstelling van 
het Team Leefomgeving Arnhem-Noord-Oost is bekend.
En daar hoort ook een nieuwe foto bij.

Van links naar rechts zitten:

Peter Turkesteen, tel: 06-15653404
Arno van Geel, tel: 06-18652305
Paulien Toonen, tel: 06-10471091
Marlies Hallingse, tel: 06-54362439
Birgitt Kromkamp, tel: 06-15680135

Rectificatie
In het artikel ‘Zorg; dat je erbij bent!’ in de vorige edi-
tie heeft een kleine fout gestaan. In het artikel over de 
buurtcirkel stond vermeld dat de RIBW een buurtcirkel 
organiseert voor hun cliënten. 
Dit is geen correcte weergave van hoe het bedoeld is.

Fleur de Bruijn, die deze activiteit namens de RIBW bege-
leidt, legt uit: ‘De Buurtcirkel is nadrukkelijk bedoeld voor 
alle wijkbewoners. De gemeente is medefinanciëerder van 
deze activiteit. Het gaat wel om het bevorderen van sociale 
contacten en het versterken van je eigen netwerk, maar dus 
niet alleen voor onze cliënten, al zijn die natuurlijk ook wel-
kom. Het is ook zeker geen therapiegroep. We gaan wel in 
gesprek met elkaar, maar over alledaagse dingen. Er kun-
nen afspraken gemaakt worden om samen te koken, of samen 
eens naar de bioscoop te gaan. Maar er kan ook ter plekke 
een spel worden gespeeld met elkaar en een kop koffie of 
thee gedronken worden. Dus voor alle wijkbewoners geldt:
Voel je welkom!’

De Buurtcirkel wordt iedere woensdag gehouden van
15.30 tot 17.00 uur in:
De Beijer, Willem Beijerstraat 13

Kerstfeest in MFC De Wetering
Wat is er gezelliger dan met Kerstmis samen te zijn? Om die 
reden organiseert stichting Stevig op woensdag 14 december 
van 9.00 tot 13.00 een gezellig kerstfeest voor senioren (55+). 
Er zullen leuke verrassingen op het programma staan.

Heb je zin om mee te doen? 
Aanmelden is verplicht dus stuur dan een mail naar 
info@stevigarnhem.nl of jan@stevigarnhem.nl of bel met 
06 8302 8000 // 06 5389 7497.

Wees er snel bij, want vol is vol!

Goedgekeurd
In het Bewonersoverleg van 18 oktober zijn weer een aantal 
wijkbudget aanvragen goedgekeurd: 
1. Vlindertuin bewegwijzering (gedeeltelijk)
2. bijdrage ten behoeve van Halloween
3. bijdrage aan Eet Mee
4. kosten Buurtpreventiebord
5. kerstattentie wijkkrantbezorgers
6. bijdrage kerstmaaltijd

De volledige notulen van deze vergadering staan eind         
november op www.geitenkampnet.nl.

Samen warm de winter door
Sinds oktober wordt er iedere woensdag in ‘t Plein gratis 
soep geserveerd. De soep wordt elke woensdag vers ge-
maakt van groente van De Blauwe Tomaat en tegen half 1 
met een stukje stokbrood erbij geserveerd in ‘t Plein.

Het is een samenwerking van Rozet, De Blauwe Tomaat en 
‘t Plein. De Coop sponsort het stokbrood en studenten van 
Rijn IJssel helpen mee.

Om hier wat extra aandacht op te vestigen. wordt er op 9 no-
vember samen met De Schatgravers een feestelijk tintje aan 
gegeven. De Schatgravers zijn dan onder dak bij de Blauwe 
Tomaat - die ook iedere woensdag op het marktplein te vin-
den zijn -  en spelen met het publiek een Tombola, waarmee 
kortingen en prijzen rond het marktplein te winnen zijn.

 

Nu de dagen weer korter worden, 
neemt helaas ook de overlast in de wijk weer toe

Heb je last van

overlast?
Melden helpt!

dit kan anoniem:
dat wil zeggen: je naam wordt niet doorgegeven 

aan de overlastplegers.

Bel naar:
0900-8844

Alleen samen houden we het rustig


