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Sinds februari 2012 bruist het 
van de burgerinitiatieven op 
de Geitenkamp. De burger 
is aan zet en heeft een wijk-
agenda opgesteld. Wie weten 
er beter wat goed is voor de 
wijk dan de mensen die er 
wonen? Het project Kracht 
op de Bult is een voorbeeld 
voor de stad Arnhem. De bur-
ger zegt wat hij nodig heeft 
en is samen met alle betrok-
ken maatschappelijke orga-
nisaties aan het werk om de 
wensen te realiseren. Dit leidt 
tot een Bult aan activiteiten 
en fantastische initiatieven. 

We zijn trots op onder andere 
de Droomfabriek, De Rom-
melkist, Het Jaarfeest, De 
Geitenkampdag, Kinderwijk-
team, een professioneel steun-
team, Kids in de Wijk,  de 
Seizoensfeesten, Het Brede 
School netwerk, wijkkrant 
Op De Hoogte en vele andere 
mooie producten die er zijn 
dankzij de bewoners van de 
Geitenkamp. Kracht op de 
Bult is een voorbeeld van ul-
tieme burgerkracht voor de 
stad, de provincie en het ko-
ninkrijk en verdient derhalve 
een Kroonappel! 

De Kroonappel is een beeldje 
dat in het jaar van de troons-
wisseling uitgereikt wordt aan 
een organisatie die de sociale 
samenhang bevordert. Hier-
aan is ook een geldbedrag 
verbonden. Ter gelegenheid 
van de aankomende inhuldi-
ging van Willem-Alexander 
organiseert het Oranje Fonds 
de zoektocht naar de Kroon-
appels. 
Er zijn drie categorieën: 
Jeugd, Buurt en Helpende 
Hand. Kracht op de Bult 
doet mee aan deze grote lan-
delijke actie in de categorie 

Buurt. Vanaf maart is deze 
voordracht te bekijken op 
www.kroonappels.nl onder 
gemeente Arnhem.  In het 
stemweekend van 15, 16 en 17 
maart kon iedereen uit deze 
gemeente hierop stemmen en 
zo de aanstaande koning en 
koningin de weg wijzen naar 
dit unieke project.

Bij het ter perse gaan van dit 
nummer was niet bekend of  
het project Kracht op de Bult 
door is naar de volgende ron-
de, maar de uitslag is te vin-
den op www.kroonappels.nl

Kracht op de Bult kandidaat voor Oranje Fonds Kroonappels

Het is aftellen. Nog iets 
meer dan een maand en 
dan is het tijdperk van 
Koningin Beatrix voor-
bij. Het is nog maar 33 
jaar geleden dat ze aan 
haar taak begon. Dit klinkt 
wellicht een beetje raar, 
maar ik zal het uitleggen.

Nu Beatrix haar rol als 
koningn neergelegd heeft, 
komen en voortdurend ge-
dachten bij me op. Gedach-
ten die gevormd worden 
door de herinnering aan het 
aantreden. Ik kan het me na-
melijk herinneren alsof het 
de dag van gisteren was. Dat 
simpele besef, het besef dat 
ik me het kan herinneren, 
doet me beseffen dat ik een 
bepaalde leeftijd toch zeker 
al bereikt heb. Nu heb ik daar 
in de regel geen problemen 

mee, maar toch... je wordt 

maar weer eens met je neus 
op de feiten gedrukt.. Dan 
kun je de clichés wel weer 
tevoorschijn halen,  maar 
iedereen die roept je bent zo 
oud als je je voelt,  weet  ook 
wel dat je zoiets alleen maar 
roept omdat je te oud bent 
om nog écht jong te zijn.

De tijd vliegt ook gewoon 
voorbij. Het ene moment 
speel je met je schepje in het 
zand, het volgende moment 
heb je net  je eerste vakantie 
gemaakt. En dat lijkt dan nog
twee tellen geleden 
gebeurd.    Het hele aantreden, 
optreden en aftreden van 
Koningin Beatrix, ik heb er 
nog geen moment bij stilge-
staan. En ach, laten we eer-
lijk wezen: zo gek lang gele-
den is dat toch niet gebeurd?   
Het is nog maar 33 jaar 
geleden.... 

boerma-arnhem.nl

Wat u ook wenst, 
            wij zijn erop ingericht.
vloeren 
raamdecoratie
muuraankleding 
projectinrichting 
interieuradvies
interieurstyling
slapen
zitten

Boerma neemt alles uit handen als het gaat om woon- en projectinrichting. 

U bent van harte welkom in onze winkel aan de Geitenkamp 1-5 in Arnhem. 

Gratis parkeren. Of bel voor meer informatie: 026-44 24 910.
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Mister Vitesse en The Boss zijn de bijnamen waarmee 
Theo Bos (47) voor altijd in de herinnering zal blij-
ven bestaan. Maar Theo had nog een bijnaam, ééntje 
die hij had overgehouden aan de tijd dat hij in deze 
wijk opgroeide. Slechts weinigen zullen weten dat met 
Rocky van de Geitenkamp óók Theo Bos bedoeld werd.

Theo Bos was niet geboren in 
de Geitenkamp. Hij zag het 
levenslicht in het Radboud-
ziekenhuis te Nijmegen. Toen 
Theo echter twee jaar oud was, 
verhuisden de Bosjes naar de 
Abraham Kuyperstraat 13. 
Al na enkele jaren merkte de 
toenmalige jeugd dat ze in 
Theo en zijn broer Hugo twee 
voetbalvrienden erbij hadden 
gekregen. Het bezorgde hem 
zijn eerste serieuze selectie 
voor een gevaarlijke club: het 
straatelftal ‘De Kuyper’. 

Samen met zijn broer Hugo 
werd Sempre Avanti, de 
club waar  Theo zich later 
bij aanmeldde, verslagen. 
Het was in een tijd dat hij 
nog niet zeker wist of hij 
wel door wilde met voet-
ballen. Hij had zich ook al 
aangemeld bij de fameuze 
boksschool ‘Muscular’. 

Het was hierdoor dat hij al 
snel onder de jongens op de 
Geitenkamp de naam Rocky 
van de Geitenkamp kreeg.

Lang hoefde Theo echter niet 
te twijfelen over de keuze van 
sport. Toen hij nog maar 14 
jaar jong was, wilde Vitesse 
hem hebben. De keuze voor 
Vitesse lag voor de hand, want 
het was lekker dichtbij. Het 
stadion lag op een steenworp 
afstand van het ouderlijk huis. 
Omdat Theo zich Geitenkam-
per voelde met heel zijn hart, 
was dan ook dolgelukkig dat 
hij bij zijn favoriete club kon 
spelen. 

Die liefde bleek langdurig. 
Hij speelde er met mannen als 
Richard Budding, Remco 
Boere, Edward Sturing, 
John van de Brom en Dejan 
Curovic. Marco van Basten 
behoorde tot zijn ploeggenoten, 
maar dit was toen beiden tij-
dens militaire dienst uitkwa-
men voor het Militair Elftal.

Rocky van de Geitenkamp 
bleef - helaas tevergeefs - 
knokken toen er alvleesklier-
kanker werd geconstateerd. 
Hij werd slechts 47 jaar.

Drie maanden geleden 
was oud-ploeggenoot 
van Theo Bos,  Dejan 
Curovic, in Nieuw-
Monnikenhuizen om een 
monument te onthullen.
Op de plaats waar de 
hoofdingang was van 
het voormalige Vitesse-
stadion, waar Theo  Bos 
zo vaak speelde, werd 
een stenen bal onthuld.

Theo Bos speelde liefst 15 jaar voor Vitesse. Hij maakte 
zijn debuut op 31 augustus 1983. Zijn laatste wedstrijd - en 
tevens zijn enige wedstrijd als eredivisiespeler in Gelredo-
me, speelde hij op 25 maart 1998. Hij speelde in totaal 369 
wedstrijden in competitieverband voor Vitesse. Van 1998 tot 
2005 trainde hij de jeugd van Vitesse, en van 3 januari 2009 
tot 21 oktober 2010 had hij de hoofdmacht onder zijn hoede.

Beatrix



Afhaaldata plastic

Activiteitenpagina
SWOA Sportcentrum  Valkenhuizen

(zwembad)
De Droomfabriek

Yoga
Iedere woensdagavond om 18.45 - 19.45 uur
Sjoelen
Iedere donderdag om 13.30 - 15.30 uur
Koffie en thee-uurtje
Iedere donderdag om 10.30 - 11.30 uur
Spelmiddag
Donderdag 21 maart om 14.00 - 16.00 uur
Vrijdag 29 maart om 14.00 - 16.00 uur
Donderdag 4 april om 14.00 - 16.00 uur
Vrijdag 12 april om 14.00 - 16.00 uur
Donderdag 18 april om 14.00 - 16.00 uur
Vrijdag 26 april om 14.00 - 16.00 uur
Bingo
Iedere vrijdag, elke EVEN week om 14.00 - 16.00 uur
Open eettafel (vergoeding á €4,00)
Iedere maandag om 12.00 - 13.00 uur
Iedere woensdag om 12.00 - 13.00 uur
Iedere vrijdag om 12.00 - 13.00 uur
Creatief De Wetering (vergoeding á €2,50)
Iedere maandagmiddag om 14.00 - 16.00 uur (m.u.v. 1 april)
Iedere dinsdagochtend om 10.15 - 11.45 uur (v.a. 26 maart)
Teken/schilderclub De Wetering
Iedere dinsdag om 14.00 - 16.00 uur
Zangkoor 
Iedere maandag om 10.00 - 11.45 uur
Schilderclub
Iedere maandag om 14.00 - 16.00 uur
Klaverjassen 
Iedere maandag om 14.00 - 16.00 uur (m.u.v. 1 april)
Verrassingsmiddag
Woensdag, elke EVEN week om 14.00 - 16.00 uur

Aquarobic dames 18+
Iedere woensdag om 08.30 - 09.15 uur
Dameszwemmen 18+
Iedere woensdag om 08.30 - 10.30 uur
Zwemles A
Iedere woensdag 16.00 - 19.00 uur
Banenzwemmen
Iedere doordeweekse dag om 07.00 - 08.30 uur
Zwem-Fit 50+ Aquagym Trimzwemmen
Iedere vrijdag om 12.00 - 13.00 uur
Zwem-Fit 50+ Vrij Zwemmen
Iedere vrijdag om 15.00 - 16.00 uur
Zwemles AB
Iedere dinsdag om 16.00 - 18.15 uur
Iedere vrijdag om 16.00 - 18.15 uur
Recreatief zwemmen
Iedere zaterdag om 11.30 - 15.00 uur
Iedere zondag om 13.00 - 16.00 uur
Iedere dinsdag om 06.30 - 08.00 uur
Gezinszwemmen
Iedere zondag om 09.00 - 12.00 uur
Ouder en Kind
Iedere dinsdag om 09.00 - 11.30 uur
Aquajoggen 18+
Iedere dinsdag om 08.00 - 08.45 uur
Recreatief zwemmen 18+
Iedere dinsdag om 08.45 - 10.30 uur
Recreatief zwemmen 18+
Iedere dinsdag om 08.45 - 10.30 uur

Activeringsteam
Dinsdag 10.00 - 12.00 uur
Bewoners die zich samen inzetten voor de wijk en daardoor 
bezig zijn hun eigen leven leuker en beter te maken. 
Loop binnen of bel Marjon Bussink 06-52698190
Open inloop
Woensdag 9.30 - 11.30 uur
Tijd voor koffie, ontspanning en een praatje. Gastvrouw is 
Ramza Pekaric. Zij zet zich in vóór en mét moeders in de 
wijk.
Breek van de week
Woensdag 19.30 - 21.00 uur
Gastvrouw is Diana Vos. De open inloop is voor (werkende) 
mensen die zin hebben in nieuwe contacten. Eens per maand 
een themabijeenkomst.
Open inloop STIP ggz
Donderdag 13.00 - 16.00 uur
Tijd voor koffie, ontspanning en een praatje. Gastvrouw is 
Janite Brands. Zij geeft o.a. informatie over Geestelijke Ge-
zondheidszorg. 
Vertouwenspersonen Huiselijk geweld
Donderdag 13.00 - 16.00 uur
Gastvrouw/heer zijn vertrouwenspersonen uit de wijk.  
Je kunt bij hen terecht voor een luisterend oor en vragen die 
je hebt over huiselijk geweld.

Circus voor kinderen van 4 t/m 13 jaar

Iedere vrijdagmiddag verzorgt Circus op de bult 
circuslessen in de gymzaal aan de Reigerstraat 11 

Van 15.30 tot 16.45 voor de 4-8 jarigen 
Van 16.45 tot 18.00 voor de 8-14 jarigen

groenten en fruit
levensmiddelen

exotische producten
Turks brood

Köşem Market

groenten en fruit
levensmiddelen

exotische producten
Turks brood

Schuttersbergweg 26
Geitenkamp - Arnhem

REYA LEDER
De goedkoopste tassenwinkel
Iedere week nieuwe tassen, 

portemonnees, riemen of koffers

Een modieuze tas koop je al voor
€ 5,00 of € 7,00

Fred en Truus Hartemink
Schuttersbergweg 8

De kosten zijn € 1,50 per les 
(€ 0,50 voor houders van een Gelre Pas)

Voor meer info: www.circusopdebult.nl 

Openingstijden
 Playground 

De Rommelkist
Maandag t/m Zaterdag 

11.00 -18.00 uur 

De Bakfiets
Dinsdag (behalve schoolvakan-

ties) 15.00 - 17.00 uur.
Schoolplein ‘De Vlindertuin’

4 t/m 12 jaar Gratis 
Donderdag (behalve school- 
vakanties) 15.15 - 17.00 uur.

Grasveld Helsdingenstr./ 
Larikshof. 4 t/m 12 jaar. Gratis

Klachten
Ook voor al uw vragen en/of 
klachten over bijvoorbeeld 
parkeer- of verkeersoverlast 
verkeersonveilige situaties, 
straatverlichting, zwerfvuil, 
groenonderhoud, gaten in 
asfalt, losliggende stoepte-
gels, verstopte straatkolken, 
kapotte speeltoestellen of 
drugsoverlast, bel:

0900 -1809

Afvalwijzer
Er zijn binnen onze wijken 
verschillende data voor het 
afhalen van de diverse soor-
ten afval. Wij raden u aan de 
afvalwijzer van de gemeente 
Arnhem te raadplegen.
www.afvalwijzer-arnhem.nl
Of bel de gemeente Arnhem: 

0900 -1809

Telefoon 0900-1809

Voor al uw vragen en/of klachten over bijvoorbeeld parkeer- 
of geluidsoverlast, verkeersonveilige situaties, straatverlich-
ting, zwerfvuil, groenonderhoud, gaten in het asfalt, loslig-
gende stoeptegels etcetera kunt U ook de gemeente bellen.

Vragen en klachten

Er zijn binnen onze wijken verschillende data voor het 
afhalen van de diverse soorten afval. Wij raden U aan 
de afvalwijzer van de gemeente Arnhem te Raadplegen: 
www.afvalwijzer-arnhem.nl. U kunt natuurlijk ook bellen.

Afvalwijzer

Kids in de wijk verhuisd
De jeugdactiviteiten staan op de achterkant van deze krant.

OPROEP

Geeft het door!

 Meld je activiteit

Stuur een mail naar:

redactie@geitenkampnet.nl

Vraag de digitale nieuws-
brief aan die 3x per jaar

verschijnt: Stuur een 
mailtje naar de 
cultuurscout. 
bram.kluen@

kunstbedrijfarnhem.nl 
(Ook voor vragen en om 
je op te geven voor één 

van de projecten)

25 maart
22 april

VIVARE & PORTAAL
Spreekuur beheerder Vivare en Portaal

voor bewoners van beide corporaties

Woensdagochtend 8.30 - 10.00
MFC De Wetering, vergaderruimte 0.17

Bonte Wetering 89
026-3772020

U kunt bij hen terecht met vragen
over uw huis en achterpad
of overlast in uw omgeving

Sociale Raadslieden 
& Maatschappelijk Werk

Voor vragen en hulp 
bij maatschappelijke problemen

Spreekuur
*NIEUW* Dinsdag 14.30-16.00

(vanaf 2 april)

Donderdag 9.00-10.30

Telefoon 026-3127999
E-mail mwsr@rijnstad.nl

MFC De Wetering 026-3772020

SWOA 026-3772025

Politie 0900-8844

Vertrouwenspersoon Huiselijk Geweld
06-16717596

De Sperwer 026-4456603

Gildenhuis60  026-3510735

Deze lijst kan en mag nog groeien.  Mochten er personen of 
organisaties zijn die hier tussen willen staan (vast wel!), laat het 
ons dan weten.: redactie@geitenkampnet.nl

WIJKNUMMERS
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Het is allemaal begonnen met 
de onophoudelijke strijd van 
Marinus van der Ende (93). 
Hij vooral bleef het verhaal 
vertellen van Slag om de Gei-
tenkamp. Op 12 en 13 april 
1945 hebben hier 19 mensen 
het leven gelaten door het 

oorlogsgeweld. Het geweld 
kwam dit keer echter niet van 
de vijand, maar het waren 
de geällieerden die verant-
woordelijk waren voor deze 
zwarte dag. Dankzij dhr. van 
der Ende, die onvermoeibaar 
bleef herinneren aan de ge-
beurtenissen, wordt het lang 
onderbelicht gebleven stukje 
geschiedenis nu alweer voor 
de derde keer herdacht.

Specaal tintje
Evenals voorgaande jaren 
organiseert ook nu weer de 
Stichting Herdenking Geiten-
kamp deze gedenkwaardige 
dag. Uiteraard zal dhr. van der 
Ende ook aanwezig zijn. Hij 
heeft immers onder bijzonder 
zware omstandigheden hulp 
verleend aan de slachtoffers 
van de destijds zwaar getrof-
fen wijk. Nog maar enkele 

maanden geleden was hij ook 
in het bijzijn van burgermees-
ter Pauline Krikke present bij 
de onthulling van het monu-
ment ter nagedachtenis aan de 
slachtoffers. Deze ‘Kring der 
Herinnering’, zoals het ont-
werp van Janske Hombergen 
gedoopt is, dient nu voor het 
eerst als decor bij de jaarlijkse 
herdenking. En dat geeft deze 
editie toch een speciaal tintje. 
Marinus van der Ende is er 
dan ook zeer verguld mee dat 
er nu een blijvende herinne-
ring is aan deze dramatische 
dag.

Adoptie
Bij de herdenking zullen de 
kinderen van De Vlindertuin 
en van De Witte School acte 
de presence geven. De twee 
scholen willen samen ook het 
monument adopteren, en dit 
stukje geschiedenis jaarlijks  
laten terugkomen in de lessen 
over de bevrijding. 

Daarmee wordt het wel dui-
delijk dat ook de jongste ge-
neratie zeer betrokken is bij 
de gebeurtenissen die 68 jaar 
geleden plaatsvonden. En ook 
dat spreekt Marinus van der 
Ende  uiteraard zeer aan, want 
nu zullen deze gebeurtenissen 
niet snel in de vergetelheid 
raken.

Larikshof
Een ieder die stil wil staan bij 
de gevallen Geitenkampers 
van die tijd, is natuurijk wel-
kom bij deze herdenking, die 
zoals ieder jaar ook dit jaar bij 
de vijver in het Larikshof ge-
houden wordt.  Maar ook als 
je meer wilt horen over wat 
er die oorlogsdag gebeurd is, 
is het zeker de moeite waard 
om zaterdag 13 april de wan-
deling naar het Larikshof te 
maken. 

De herdenking zal beginnen 
om 14.30 uur.

De ‘Kring Der Herinnering’, naar een ontwerp van Janske Hombergen

dhr. Marinus van der Ende

De gemeente Arnhem heeft 
als beleidsspeerpunten vast-
gesteld dat iedereen zo veel 
mogelijk mee doet in de maat-
schappij. Het mooiste is na-
tuurlijk betaald werk, maar 
als dat niet lukt, kun je je 
ook inzetten als vrijwilliger. 

Vrijwilligerswerk kan natuur-
lijk ook een opstap zijn naar 
betaald werk. Met vrijwilli-
gerswerk doe je immers weer 
nieuwe ervaringen op, kun je
(weer) in een werkritme ko-
men en wordt je sociale net-
werk vergroot. Bij SWOA 
werken er nu al meer vrijwil-
ligers dan in het verleden. 
Voor hen is het opdoen van 
werkervaring en het weer 
deelnemen zeer belangrijk.

Deze vrijwilligers vragen 
vaak een andere begelei-
ding. Als deze vrijwilligers 
instromen op de arbeids-
markt kunnen ze natuur-
lijk ook als vrijwilliger bij 
SWOA blijven werken.  Dat 
zien we ook in de praktijk! 
In 2013 bekijken wij hoe we 
onze rol voor deze vrijwil-
ligers verder kunnen ver-
sterken. Hoe geven we hun 
goede begeleiding? Op wel-
ke werkplekken is dit mo-
gelijk? Wat zijn wensen en 
talenten van mensen zelf? 

Het is heel belangrijk dat 
mensen dat doen waar ze en-
thousiast over zijn en waar ze 
energie van krijgen. Dat geldt 
voor ons allemaal, maar in 

het bijzonder ook voor deze 
mensen. De grens tussen 
betaald en onbetaald werk 
verschuift. Mensen doen nu 
onbetaald datgene wat in het 
verleden soms door betaalde
krachten werd gedaan. 

SWOA maakt hierin keuzes 
en dat is niet altijd makkelijk. 

SWOA doet dit zo zorgvuldig 
mogelijk en het motto hierbij 
is: “Vrijwillig waar het kan,
betaald waar het moet”. 

Vindt u het leuk om mee te 
denken over dit onderwerp?

Mail  naar ahuisman@swoa.nl

                       Anita Huisman

Kunst als boodschappentas
Afgelopen tijd hebben zeven wijkbewoners een prachtige 
boodschappentas ontworpen. Het ontwerp is  nu klaar, de 
tassen kunnen geproduceerd worden. 

Vanaf maart worden op jon-
gerencentrum De Sperwer de 
tassen in werkateliers gemaakt 
door meiden van de Sperwer 
en andere wijkbewoners, die 
dit onder deskundige leiding 
willen leren. Ook worden ge-
durende de ateliers uitstapjes 
gemaakt naar het tassenmu-
seum in Amsterdam en di-
verse tassenontwerpers in het 
Modekwartier in Klarendal.

Op festival Hoogte 80 wordt 
de enige echte Geitenkampse 
boodschappentas gepresen-
teerd en vanaf dat moment is 
de tas ook  te koop. Met de op-
brengst zal een kunstactiviteit 
voor volgend jaar mogelijk 
gemaakt worden. 

Heb je interesse om mee te 
doen?  Neem  contact op met de 
cultuurscout, Bram Kluen.

De historische Arnhemse arbeiderswijk Geitenkamp krijgt op 1 juni dit jaar voor het eerst 
sinds 2009 weer een grote braderie. De vorige edities waren buitengewoon gezellig en wer-
den altijd druk bezocht.

Door gebrek aan vrijwilligers 
bleef de Geitenkamp vier jaar 
verstoken van een zomerfeest, 
maar nu heeft organisator 
Theo Leenders de draad weer 
opgepakt en al ruim veertig 
vrijwilligers verzameld om 
het Geitenkampse zomerfeest 
tot een succes te maken.
Verdeeld over het Marktplein, 
de Druckerstraat, de Bonte 

Wetering en de Fazantenweg 
zullen er in ruim 200 kramen 
allerlei waren aangeboden 
worden. Hapjes en drankjes 
zijn er in overvloed, diverse 
artiesten zullen optredens ver-
zorgen op twee verschillende 
podia. Ook voor de kinderen 
zal er van alles te doen zijn, 
zoals een draaimolen, mini-
cars, springkussen, spellen-

wagen, bunji-trampoline, car 
crash en spelletjes voor Villa 
Pardoes. Wethouder Henk 
Kok zal de braderie openen. 

Belangstellenden kunnen 
contact opnemen met 
Theo Leenders, 06-48711532 
of geitenzomer@gmail.com.
Bezoek ook de website: 
www.geitenkampzomerfeest.nl

Vrijwilligers organiseren grote braderie

Theo Leenders (3e van links) met een deel van de vrijwilligers

Medi@trefpunt de Geitenkamp verzorgt samen met Seniorweb Leercentrum Sym-
fonie ’t Broek, beide onderdelen van de Stichting SeniorWeb Arnhem, computer-
cursussen en workshops voor beginners en/of gevorderden.

Er worden diverse cursussen 
aangeboden: de basiscursus 
Windows XP,  Windows 7 en 
Windows 8, de vervolgcursus 
1 en 2 Windows XP en Win-
dows 7, internet en e-mail, 
fotobewerking met het gratis 
programma Picasa, digitale 
fotografie, videobewerking, 
MS Office (Word, Excel, Po-
werpoint), gebruik tablet en-
zovoort. Cursussen bestaan 
uit 5 tot 10 wekelijkse lessen 
van 2 uur.

Verder zijn de volgende work-
shops beschikbaar: Brieven 
maken met Wordpad, virus-
beveiliging, mappen maken 
en beheer, gratis telefoneren 
via internet met Skype en in-

ternetbankieren. 
Workshops bestaan uit twee 
of drie lessen van twee uur. 

De kosten bedragen per les 
en/of workshop van 2 uur        
€ 5,-- exclusief cursusboek/
materiaal.
De lessen worden gegeven 
in MFC De Wetering en in 
Wijkcentrum Symfonie aan 

de Valckenierstraat nr. 1, in 
de wijk Het Broek. Heeft u 
interesse in een van de 
cursussen of workshops, neem 
dan contact op met de  coör-
dinatrice, mev. G. van Toor, 
telefoon: 026-3610587,  of 
kijk op onze website :
www.seniorwebarnhem.nl.

Het Seniorweb Leercentrum 
beschikt ook over een mo-
biel leercentrum, speciaal 
bestemd voor groepen en or-
ganisaties die over een eigen 
ruimte willen beschikken 
met een internetaansluiting 
en daar computerlessen en/of 
computeractiviteiten willen 
volgen. Ook hierover kan de 
coördinatrice u inlichten.

Computercursussen en workshops bij Stichting Seniorweb

Droomfabriek houdt Ostara-feest op 23 maart
De vrouwen van de Droomfa-
briek zijn verhuisd. Na bijna 
een jaar gebruik gemaakt te 
hebben van het winkelpand 
Geitenkamp 51, hebben de 
dames nu hun intrek genomen 
in het souterrain van  MFC 
De Wetering. En hoewel er nu 
vooral uitgepakt en heringe-
richt wordt, liggen de activi-
teiten niet stil. 

Op zaterdag 23 maart wordt 
er een Ostara feest georgani-
seerd. Ostara is van oorsprong 
een keltisch lentefeest waarbij 
het aantreden van de lente – 
na de donkere dagen van de 

winter – gevierd     wordt.. 
Ostara zou de godin van le-
ven en vruchtbaarheid zijn 
geweest. Tijdens het Ostara 
lentefeest, dat van 12.00 tot 
16.00 gehouden wordt, is er 
een leuke koopjesmarkt. Ook 
worden er verhalen verteld 
en  workshops gehouden voor 
volwassenen en kinderen. 

Gastvrouwen Diana Vos, Lida 
van Schaik en José Knoops 
nodigen iedereen uit om een 
kijkje te komen nemen op 
deze feestelijke dag. 

De entree is gratis, voor de 
workshops wordt een kleine 
bijdrage gevraagd.

Derde herdenking oorlogsslachtoffers
Op zaterdag 13 april vindt alweer de derde herdenking plaats van de oor-
logsslachtoffers op de Geitenkamp. Het bijzondere dit jaar is dat er voor het 
eerst bij het nieuwe monument op de Larikshof herdacht wordt. 

Betaald werk en vrijwilligerswerk



Pantonekleuren:
Pantone 268 U
Pantone Process Cyan U
Pantone Process Magenta U

CMYK:
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Voor al uw vragen over  
opgroeien en opvoeden!

T  088 355 50 00
W  www.cjgarnhem.nl
E  info@cjgregioarnhem.nl

Familie Leeflang viert briljanten huwelijk
Het echtpaar Bep en Gerrit Leeflang vierde onlangs hun 65-jarig huwelijk. Dat 
komt niet zo vaak voor; daarom weten niet veel mensen dat dit het “briljanten hu-
welijk” wordt genoemd.

Toen Gerrit in 1925 drie maan-
den oud was, kwam hij met 
zijn ouders aan de Drucker- 
straat wonen. De familie 
woonde met 5 personen in 
het huisje. En daar woont hij 

nu met Bep nog steeds, dus al  
meer dan 75 jaar.  Er was ech-
ter wel een periode dat Gerrit 
niet op de Geitenkamp ver-
bleef. Zijn ouders gingen na 
de oorlog scheiden en Gerrit, 
die in Amersfoort wacht-
meester van de huzaren was, 
ging in de weekends naar zijn 
vader, die in Amsterdam was 
gaan wonen. Daar ontmoette 
hij Bep, een echte Amster-
damse. “Ze viel letterlijk en 
figuurlijk in mijn armen”, ver-
telt hij. “Ze struikelde van een 
trapje af in een danstent aan 
de Kalverstraat en daar kon ik 
haar opvangen!”

Vliegbasis
Gerrits moeder was aan de 
Druckerstraat blijven wo-
nen met een broer en er was 
ook nog een ander gezin in 
huis, want na de oorlog was 
er woningnood. Al snel kon 
Gerrit met Bep trouwen en 
in het huis van zijn moeder 
gaan wonen. Toen het echt-
paar terug in Arnhem was, 
kreeg Gerrit een baan bij een 
machinefabriek en later werd 
hij machinebankwerker op 
de vliegbasis Deelen. “Daar 
ging ik eerst helemaal op de 
fiets naartoe. Dat werd later 
een brommer, dat was al een 
vooruitgang voor mij ; toen 
kocht ik een scooter, daarna 
een motor en aan het einde 
van mijn loopbaan kon ik 
zelfs met de auto naar mijn 
werk gaan!”, zegt hij. “Het le-
ven werd gemakkelijker.”

Een rijk leven
Zij kregen vier kinderen, twee 
meisjes en twee2 jongens. Er 
zijn inmiddels al 7 kleinkin-
deren en zelfs al een achter-
kleinkind van 2 jaar. Bep en 
Gerrit vinden het fijn dat de 
kinderen in de buurt wonen: 
twee in Arnhem, de andere 
twee in Duiven en Zevenaar. 

Amsterdamse Bep had aan-
vankelijk wel wat moeite om 
te wennen op de Geitenkamp, 
maar na 65 jaar voelt zij zich 
er helemaal thuis.

Zij zingt bij het koor van 
“De Late Stem” en ook nog 
bij “Vivace” in Westervoort. 
Zingen is haar lust en haar 
leven. Gerrit vist graag, soms 
met zijn zoons, en hij spelt 
de krant elke dag helemaal. 
Beiden houden ook erg van 
puzzelen. Zij hebben er geen 
moeite mee om de dag door 
te komen nu ze al 87 zijn. Op 
een paar ongemakken na voe-
len zij zich nog heel goed.

Felicitaties
Naast een felicitatie van Hare 
Majesteit de Koningin en een 
brief van de commissaris van 
de koningin van de provincie 
Gelderland, de heer Cornielje, 
ontvingen Bep en Gerrit ook 
bloemen van de gemeente 
Arnhem. Hierbij voegt de re-
dactie van Op de Hoogte haar 
hartelijke gelukwensen bij 
het bereiken van de briljanten 
mijlpaal en wij hopen dat het 
echtpaar in goede gezondheid 
het platina huwelijk zal gaan 
halen!

65 jaar bij elkaar, het 
is een hele tijd. Maar het is 
nog geen record. Het langst 
durende huwelijk ter wereld 
staat officieel op naam van 
Herbert en Zelmyra Fisher. 
Zij trouwden op 13 mei 
1924.  Toen Herbert op 27 
februari 2011 als 105-jarige 
stierf, was hij 86 jaar en 290 
dagen getrouwd geweest. 
Zijn weduwe was toen 103 
jaar. Eerder in de geschiede-
nis, in 1865, overleed Daniel 
Bakeman in aanwezigheid 
van zijn vrouw na een huwe-
lijk van 91 jaar en 12 dagen, 
maar dit record wordt niet 
officieel erkend.

Het langst durende huwelijk 
in Nederland staat op naam 
van Pieter Ably en zjin 
vrouw Henriëtte.
Zij vierden hun ‘eiken’ hu-
welijk op 23 juni 2008. Me-
vrouw Ably overleed 287 
dagen later op 102-jarige 
leeftijd.

Het kortste huwelijk ooit 
vond ook plaats in Amerika. 
In 2005 overleed een vrouw 
exact een uur nadat ze het ja-
woord had gegeven, terwijl 
ze aan het dansen was. Ze 
overleed aan hartfalen.

 1 jr = katoen
      5 jr = hout
    10 jr = tin
 12,5 jr = koper

20 jr = porselein
25 jr = zilver
30 jr = parel
40 jr = robijn

50 jr = goud
55 jr = smaragd
60 jr = diamant
65 jr = briljant

70 jr = platina
75 jr = albast
80 jr = eik
90 jr = graniet

Huwelijksjubilea:

Elkaar op een ontspannen manier leren kennen. Het is een van de redenen waarom een groep vrijwilligers van de Koepelkerk iedere eerste zaterdag van 
de maand op MFC De Wetering een maaltijd bereidt. Jeanette Geurkink en Nieki van der Kroon hebben daar dankbaar gebruik van gemaakt. En wij zijn 
weer dankbaar dat zij hun beleving hiervan met het nu volgende verhaal hebben willen delen.

Samen met Nieki ben ik, 
Jeanette, wezen eten bij De 
Wetering. Heerlijk is dat als 
je niet hoeft te koken, af te 
ruimen of af te wassen. We 
konden zo aanschuiven! In 
het begin kijken we elkaar 
nog wat onwennig aan. Ja, ik 
vind het ook eng als ik ergens 
ben en ik  niemand ken. Ik 
had hierin wel het voordeel 
dat ik al een keer eerder was 
geweest, dus niet alle gezich-

ten waren onbekend. Nieki 
had mij en daardoor was het 
voor haar minder eng. 

De eerste vraag die er dan 
vaak gesteld wordt is ‘Goh, 
waar woon jij dan?’. Ver-
rassend als dan blijkt dat de 
ander nog geen straat verder 
woont. Daarmee is ineens 
het ijs gebroken terwijl de 
soep wordt opgediend . Een 
heerlijke zelfgemaakte soep. 
Ik neem geen tweede portie, 
en dat lag niet aan de smaak, 
maar ik weet dat er nog twee 
gangen komen. Daar wil ik 
dan ook nog wel ruimte voor 
hebben. 
Iedereen praat met elkaar 
over hoe ze hier terecht ge-

komen zijn of  over wat er 
zoal in het dagelijks leven 
gedaan wordt.. Langzaam-
aan verdwijnt de verlegenheid 
en de tweede gang wordt op-
gediend, een prutje met rijst 
,zoals ik dat dan zelf noem. 
Ook weer erg lekker. Het lijkt 
wel of eten altijd lekkerder is 
als er iemand anders gekookt 
heeft.

Door met anderen te eten heb 
ik het idee dat het ook beter 
smaakt. Als ik alleen ben dan 
heb ik mijn bordje op schoot 
en kijk naar de ellende die het 
journaal weer tentoonspreidt. 
Daarom kies ik er steeds va-
ker voor om af te stemmen 
op het jeugdjournaal. Het 

nieuws is dan ook niet altijd 
leuk maar het wordt wel wat 
‘vriendelijker’ gebracht, en 
daarnaast ook beter begrijp-
baar. 

Als toetje was er taart,  door 
één van de vrijwilligers van 
de Koepelkerk zelf gebakken. 
Alles wordt netjes afgeruimd 
en daarna wordt een kopje 

koffie geserveerd. Heerlijk 
nog even natafelen en uitbui-
ken. Ik vond het erg gezellig 
en erg lekker, hartstikke be-
dankt daarvoor!! De volgende 
keer is op zaterdag 6 april en 
ik ben er weer bij. Kom jij dan 
ook? 

Het is elke eerste zaterdag 
van de maand. Voor de koks 
en inkopers is het handig om 
te weten hoeveel mensen er 
komen. Geef je op via 
eten@alpha80.nl.

Tot dan!

‘Als de soep wordt opgediend, is het ijs gebroken’

De voorbereiding...

Gezellig met zijn allen aan tafel

for the record

Krokussen

Krokussen in de sneeuw
Het was een vreemd gezicht voor wie begin maart 
langs de Roosendaalsestraat een wandeling maakte.

Ze stonden er toch echt, kro-
kussen die boven een laagje 
sneeuw uitkwamen. Een soort 
van lente-afspraak met de 
sneeuw. De winter bleef dit 
jaar dan ook erg lang door-
gaan. Dat leverde zowel bij 
jong en oud veel plezier op.

Maar niet bij iedereen. Zo 
vielen regelmatig de reno-
vatiewerkzaamheden stil, 
omdat het voor de schilders 
niet te doen was om met 
de  vrieskou te gaan schil-
deren. Dit leidde dan he-
laas weer tot vertragingen. 
Niet alle bewoners zijn daar 
even blij mee, maar ze begrij-
pen wel dat de schilders er ook 
niets aan kunnen doen. En als 
ze het niet begrepen hebben, 
dan wordt het  gewoon nog 
een keer uitgelegd.

De winter heeft meer on-
gemakken met zich meege-
bracht.Dikke lagen sneeuw 
noopten tot voorzichtug wan-
delen. En ook de smurrie die 
ontstond nadat de sneeuw 
gesmolten was, bleef vaak nog 
dagenlang in verschillende 
woonkamers liggen. En wat 
te denken van auto’s die niet 
meer startten, of, erger nog, 
een ongeluk hadden gehad.  

Gelukkig lijkt het nu in ieder 
geval toch wel echt voorbij te 
zijn. De krokussen gaan nog 
een keer de kans krijgen om te 
bloeien, en de schilders gaan 
weer gewoon door, alsof er 
niets aan de hand is.

De lente heeft dan toch zijn 
intrede gedaan in deze door-
gaans toch al zonnige wijk.



Ken uw 
De  Dr. Schaepmanlaan (ge-
noemd naar dichter, priester, 
theoloog en politicus Herman 
Schaepman, die leefde van 
1844 tot 1903) is de steilste 
weg van de Geitenkamp. Als 
we vanaf de Rozendaalseweg 
naar boven lopen, komen we 
aan de rechterkant eerst langs 
de Abraham Kuyperstraat. 

Abraham Kuyper was een 
veelzijdig man. Hij was theo-
loog, predikant, journalist en 
staatsman. Hij werd geboren 
in Maassluis in 1837 en over-
leed in Den Haag in 1920. In 
1874 was Kuyper predikant, 
maar werd toen gekozen in de 
Tweede Kamer. Hij bleef daar 
tot 1877. In 1879 richtte hij 
de eerste politieke partij van 
Nederland op, de ARP. Deze 
protestants christelijke partij 
streed o.a. voor gelijkstelling 
van het openbaar en bijzon-
der onderwijs. De achterban 
bestond uit “kleine luyden” 
(eenvoudige mensen). Van 
1901 tot 1905 was Kuyper 
minister-president van Ne-
derland. In 1880 heeft Abra-
ham Kuyper de door hem 
gestichte Vrije Universiteit in 
Amsterdam geopend. 

Vervolgens komen we aan bij 
de Creutzbergstraat. Hendrik 
Willem Creutzberg werd in 
1875 geboren in Arnhem. De 
Arnhemse predikant Talma, 
die een realistische en een 
sociale visie had, had grote 
invloed op hem.  Creutzberg 
was o.a. predikant in Wijk 
aan Zee, IJmuiden en Velsen. 
In Scheveningen was hij aan-
vankelijk voorganger, later 
werd hij ook daar predikant 
van de Hervormde Kerk. Hij 
voerde vernieuwingen door 
in de kerk, zoals kleinere col-
lectezakjes en versieringen 
in de kerk op hoogtijdagen. 
Ook richtte hij een zendings-
post op in Nieuw Guinea. 
Creutzberg vond dat de leden 
van de Hervormde Kerk drie 
maal per jaar wel een gulden 
voor de zending konden ge-
ven. Zijn preken hadden een 
warme, persoonlijke inslag, 
mede doordat Creutzberg 

ook psycholoog en gerespec-
teerd mensenkenner was.  In 
1940 stierf Hendrik Willem 
Creutzberg te Den Haag.

De volgende straat waar we 
langs komen, is de Sint Jo-
sephstraat. Deze straat is 
uiteraard vernoemd naar de 
Jozefkerk en die heeft haar 
naam natuurlijk te danken 
aan Jozef, bijgenaamd de 
timmerman, de (pleeg)vader 
van Jezus Christus. Jozef 
was verloofd met Maria, aan 
wie Gabriel berichtte dat zij 
een zoon ter wereld zou gaan 
brengen zonder dat zij ge-
meenschap met Jozef heeft 
gehad. De Jozefkerk is een 
grote parochiekerk, ontwor-
pen door de architect H.van 
Beers. De kerk werd gebouwd 
van 1924 tot 1928 en in 1929 
in gebruik genomen. Jozef is 
de patroonheilige van de tim-
merlieden in het bijzonder en 
van de arbeiders in het alge-
meen. Het gebouw is sinds 
enige jaren niet meer als kerk 
in gebruik.

De herkomst van de naam van 
Dr. Wagenaarstraat is niet 
duidelijk. Zelfs het Gelders 
Archief kon geen uitkomst 
brengen! Er zijn er drie moge-
lijkheden van vernoeming: 1. 
Johan Wagenaar, componist, 
muziek pedagoog, organist 
en dirigent, leefde van 1862 
tot 1941; 2. Johannes Wage-
naar, een verzetsstrijder, ge-
boren in 1906, overleden in 
1944; 3. Jan Wagenaar, een 
beroemde geschiedschrijver 
in de 18e eeuw (1709-1773). 
Kan iemand de wijkkrant én 
de wijkbewoners meer vertel-
len over de naam Wagenaar-
straat? 

De laatste straat die we onder 
de loep nemen, is de Victor 
de Stuerslaan. Dit was een 
advocaat en politicus uit een 
adellijk geslacht, die leefde 
van 1843 tot 1916. Tevens was 
hij oprichter van de Neder-
landse Monumentenzorg. Hij 
zag kunst als mogelijkheid 
om het volk “op te voeden”. 

Als hoogste ambtenaar voor 
de kunsten gaf hij in 1885 
opdracht tot de bouw van het 
Rijksmuseum in Amsterdam. 
Hij benoemde de Limburgse 
architect Pierre Cuypers om 
het gebouw te ontwerpen, in 
plaats van een Delfts ingeni-
eur, wat in die tijd normaal 
was. De toenmalige koning 
Willem III was het hier he-
lemaal niet mee eens en wei-
gerde de opening te verrich-
ten. Tegenwoordig vallen de 
kosten van grote projecten 
altijd tegen, maar ook ruim 
100 jaar geleden was dat al 
het geval: het Rijksmuseum 
was begroot op 750.000 gul-
den, maar kostte uiteindelijk 
ruim 2 miljoen gulden!!

Abraham Kuyper

Hendrik Willem Creutzberg

Victor de Stuers

Heeft U aanvullende informatie over bovengenoemde straatnamen? Neem dan contact op met de redactie van Op De Hoogte!

Een nieuwe naam, maar een vertrouwd gezicht
Sinds enige tijd is er een andere naam waar te nemen in het winkelbestand op het Marktplein. Waar voorheen Trijntje’s 
Dierenwereld te lezen stond, staat nu John’s Dierenwereld te lezen.  Een nieuwe naam, maar wel met een vertrouwd gezicht.

Voor trouwe klanten was het 
even wennen toen vlak na de 
jaarwisseling op het raam de 
naam John’s Dierenwereld te 
lezen stond. Wie echter het 
winkeltje binnenliep, trof 
daar dezelfde knusse inrich-
ting aan als voorheen. En ook 
dezelfde verkoper. De nieuwe 
eigenaar John heeft het ver-
haal al meermalen verteld, 
maar hij legt het graag nog 
een keer uit. 

‘’Voorheen was ik in dienst 
van Trijntje’s Dierenwereld, 
maar de vorige eigenaar, 
Trijntje, had besloten dat het 
tijd werd voor iets anders. 

Daardoor ontstond voor mij 
de mogelijkheid om de zaak 
over te nemen. Omdat ik dit 
werk met veel  plezier doe, én 
omdat ik van de Geitenkamp 
en haar bewoners ben gaan 
houden, hoefde ik daar niet 
lang over na te denken.’’ 

De sympathieke Achterhoeker 
heeft ondanks de heersende 
economische crisis met veel 
vertrouwen de overstap naar 
een eigen zaak gemaakt. 
‘’Huisdieren moeten toch te 
eten krijgen en hebben ver-
zorging nodig. Daarnaast wil 
ik me richten op het speciaal-
voer, zoals biologisch samen-

gestelde producten. Ik ver-
koop geen voer dat ook in de 
supermarkt te halen is.’’

Ook tijdens het visseizoen 
verkoopt John speciaal daar-
voor bestemde producten, 
zoals hengels en netten, maar 
ook maden, zelfs vanaf 50 
cent. Naast de vele producten 
voor dieren heeft John nog 
een extra service. Er kunnen 
namelijk ook pakketjes via 
DHL verstuurd en opgehaald 
worden. 

Klantvriendelijkheid staat 
dan ook hoog in het vaandel 
bij John. Want, zo luidt het 
motto: liever een tevreden 
klant die vaker terugkomt, 
dan een ontevreden klant die 
wegblijft.

Langer thuis wonen met hulp
Thuiszorg en fysiotherapie gaan samenwerking aan

In de jaren zestig was het de 
gewoonste zaak van de we-
reld voor sommige senioren  
om op een gegeven moment 
naar een bejaardenhuis te 
gaan. Ze meldden zich bij 
een bejaardenhuis aan en zo 
gauw er een kamer vrij was, 
was je welkom. Dat gaat
tegenwoordig anders. Een in-
dicatiecommissie beoordeelt 
of iemand voor een verzor-
gingshuis -of verpleeghuis-
plaats in aanmerking komt.

In de nabije toekomst ver-
andert het nog eens. Staats- 
secretaris Martin van Rijn liet 
deze week nog weten dat we 
in de toekomst voor langere 
tijd en voor meer situaties 
afhankelijk zullen worden 
van familie, vrienden en bu-
ren. Met andere woorden, het 
wordt steeds moeilijker om 
voor een verzorgingsplaats 
in aanmerking te komen en 
we zullen steeds langer thuis 
(moeten) blijven wonen. Dit 
alles met hulp van anderen.

Deze verandering was voor 
de fysiotherapeuten van het 
gezondheidscentrum op de 
hoek van de Raapopseweg 
en de Velperweg (fysiothe-
rapie en manuele therapie 
Velperweg) en de medewerk-
sters van Stichting Thuiszorg 
Midden-Gelderland de reden 
om samen aan tafel te gaan 
zitten en te kijken wat we 

gezamelijk voor deze men-
sen kunnen betekenen. De 
verwachting is dat door een 
goede samenwerking tussen 
de senior, arts, thuiszorg, er-
gotherapeut  en fysiothera-
peut het mogelijk moet zijn 
om op een kwalitatief goede 
manier langer thuis te wonen. 
De fysiotherapeut  kan daarbij 
helpen door aandacht te beste-
den aan onder andere veilig 
bewegen in en rond het huis.  
Ook  kan er hulp worden ge-
boden  bij het revalideren na 
bijvoorbeeld heup– en knie-
operaties en andere operaties 
of bij het behandelen van chro-
nische aandoeningen.  Vaak 
wordt er gedacht dat fysio-
therapeutische behandeling 
alleen op de praktijk mogelijk 
is. Dat is niet zo. Indien nodig 
kunt u gewoon in uw eigen 
woning worden behandeld.

Wie denkt dat het één en an-
der voor hem/haar van toe-
passing is, kan contact op-
nemen met de fysiotherapie. 
Er  komt dan iemand langs 
voor een persoonlijk gesprek.

Fysiotherapie ‘Velperweg’
Telefoon: 026-4453719
Mail: fysiovelperweg@telfort.nl

G. Limbeek, fysiotherapeut 
Telefoon:06-22178410 

Meer informatie: 
www.fysiovelperweg.nl

John, die zijn achternaam liever blanco 
laat, met zijn trouwe viervoeter

Donderdag 11 april wordt er in het Gildenhuis60 wederom 
een ondernemersavond gehouden. Op deze avond zal in een 
ontspannen sfeer onder meer ingegaan worden op het thema 
Het geld ligt op straat. De win-win situatie van een locale 
economische Kringloop. 

Iedere tweede donderdag-
avond van de maand  organi-
seert de Ondernemersvereni-
ging Geitenkamp Gildenwijk 

voor leden en niet-leden een 
ondernemersavond. Onder 
het genot van een (zelf mee 
te nemen) drankje is er voor 
ondernemers de mogelijkheid 
om nieuwe contacten te leg-
gen, of gewoon om bij te pra-
ten. Dit gebeurt rondom een 
bepaald thema. Dit keer is ge-
kozen voor een thema waar-
voor je graag de deur uitgaat: 
Het geld ligt op straat. De 
mogelijkheden van een op de 
omgeving gerichte economie 
worden belicht, waarbij ge-
bruik gemaakt wordt van on-
dernemers uit de eigen buurt.

10 Minutes Of Fame
De avond begint om half 8 met 
de 10 Minutes Of Fame. Een 
startende ondernemer krijgt 
dan gedurende 10 minuten 
de gelegenheid zichzelf en 
haar (of zijn) onderneming te 
presenteren aan de collega-
ondernemers. Na deze korte 
introductie zal een deskundige 
vragen beantwoorden over het 
onderwerp van die avond.

Kunst
Tijdens de netwerkborrel, 
waarmee afgesloten wordt, 
zullen niet alleen de hapjes 
lekker smaken, maar zal er 
ongetwijfeld ook met veel 
plezier gekeken worden 
naar de vele kunst die er in 
het Gildenhuis60 te zien is.               
Elders in deze krant valt meer 
te lezen over de collectie die 
tot eind maart te zien is. 

Wil je ook eens kijken? 
Het Gildenhuis 60 is geopend 
op werkdagen: 9.00 tot 16.30.
 
Wil je ook eens meedoen met 
10 Minutes Of Fame? 
Laat dan weten wanneer  via 
info@geitenkampgildenwijk.nl. 

Niet iedereen heeft vanzelfsprekend een goed sociaal netwerk. Bij sommige mensen is de kring van sociale 
contacten gekrompen of weggevallen. Om dit weer op te pakken kunnen zij een steuntje in de rug goed gebruiken.

Project ‘Verbreed uw netwerk’ helpt sociale contacten te vergroten

Het Meldpunt Vrijwillige 
Thuishulp en Steunpunt 
Mantelzorg (MVT) regelt 
deze aangeboden ondersteu-
ning. Door middel van 10 
stappen helpt een vrijwillige 
netwerkcoach mensen om 
in de directe omgevig ken-
nis te maken met anderen, 
die verder kunnen helpen. 
De netwerkcoach komt ie-

dere 14 dagen langs voor be-
geleiding en ondersteuning 
hierbij. Doel van het project 
is om mensen weer zelfstan-
diger te maken en om de so-
ciale contacten uit te breiden. 

Bij het MVT kunnen mensen 
hulpvragen stellen die door 
vrijwilligers worden opge-
lost. Dit kunnen praktische 

vragen zijn, zoals boodschap-
pen doen, kleine klusjes in 
en om het huis en vervoer of 
begeleiding naar arts of zie-
kenhuis. Het kan echter ook 
gaan om mantelzorgonder-
steuning, een maatje of een 
buddy. Het MVT wil daar-
mee mensen helpen zolang 
mogelijk thuis te kunnen blij-
ven wonen en functioneren. 

Mocht u geïnteresseerd zijn in 
begeleidng van een netwerk-
coach of wilt u meer informa-
tie hierover of over het Meld-
punt Vrijwillige Thuiszorg,
dan is er natuurlijk altijd de 
mogelijkheid om contact op 
nemen met MVT Arnhem,
telefoon 026-3707855. Mailen 
kan natuurlijk ook: 
h.wijma@mvtarnhem.nl

Het geld ligt op straat



Schemerlampen voor de Wijk
Komende maanden gaan jon-
geren op De Sperwer onder 
leiding van de timmerman 
William Vleeming mooie 
buitenzitjes maken van stevig 
hout. Voor deze zitjes maken 
bewoners van een straat of 
plein een prachtige schemer-
lamp, die de huiskamer op 
straat extra sfeer geeft.

Er zijn nog schemerlampen 
over, die bewoners kunnen 
versieren. In juni worden de 

tijdelijke zitjes geplaatst en 
kan iedereen er een zomer 
lang van genieten. Met de 
winter zetten we het straat-
meubilair binnen, zodat we er 
nog lang plezier van kunnen 
hebben.

Voor meer informatie over 
een prachtig zitje bij je in de 
buurt en het maken van een 
mooie schemerlamp kun je 
contact opnemen met Bram 
Kluen, de cultuurscout.

Radar/Arnhemse Buitenschool krijgt een nieuw gezicht
Het schoolgebouw in de Reigerstraat, voor oudere wijkbewoners bekend 
als School 14, krijgt een grote opknapbeurt. De Radar/ABS is een cluster-4 
school waar 100 kinderen met speciale problemen zoals ADHD en autisme 
naar toe komen. Niet alleen uit de Geitenkamp maar uit de hele regio. 

Al jarenlang stond het prach-
tige gebouw er treurig bij met 
verrotte kozijnen en verveloze 
ramen. Ook de binnenkant 
had te lijden van verwaar-
loosd onderhoud. Omdat de 
gemeente uiteindelijk heeft 
besloten het gebouw aan de 
buitenkant aan te pakken, 
heeft het College van Bestuur 
van de Onderwijsspecialis-
ten, waar de school onder 
valt, gelijk doorgepakt. Sinds 
november is met een groot-
scheepse aanpak begonnen. 
Alles is aan de binnenkant in 
een nieuwe kleur gezet, waar-
bij deze kleuren aansluiten op 
het specifieke van het pand, 
de verlichting is veranderd, de 
klassen hebben een keuken-
blok gekregen, de kapstokken 
en gordijnen zijn vernieuwd, 
je kunt wel spreken van een 
complete metamorfose. En 
het is nog niet klaar.

Er werd  veel gevraagd van 
personeel en leerlingen om-
dat de lessen gewoon door-
gingen: ze werden geplaagd 
door lawaai, steigers, ladders 
en schilders in en om het ge-
bouw. Ook moesten de kinde-
ren uit hun vertrouwde lokalen 
en een paar groepen moes-
ten zelfs tijdelijk verhuizen 
naar een school in Presikhaaf.  
“We hebben ons er met zijn 
goed allen doorheen geslagen 
en het resultaat mag er zijn’’, 

vertelt leidinggevende  Alfred 
van Bergen. “We zijn nu al-
lemaal trots op ons gebouw”. 

Buitenruimte
Maar er gaat nog meer ge-
beuren: Binnenkort gaat de 
schop in het schoolplein. Er 
komt een natuurrijke speel-
plaats. Alle kinderen hebben 
hun wensen opgeschreven 
en daarvan heeft een klein 
groepje een ontwerp gemaakt. 
Heel veel kinderen willen 
groentetuintjes, maar ook een 
rustig plekje, een ‘boosplek’, 
een boomhut, een crossbaan 
en nog veel meer. 
Een ontwerpster heeft met 
deze wensen een plan ge-
maakt voor een speelland-
schap met heuveltjes, hutjes, 
zitjes, bomen, planten, bloe-
men en struiken. Ook wordt 
er bij de speeltoestellen een 
voetbalkooi geplaatst. Op dit 
groene speelplein kunnen de 
kinderen veel meer dan op het 
kale harde tegelveld: rennen, 
crossen, springen en ballen. 
Maar daarnaast kunnen ze 
verstoppertje spelen, bessen 
snoepen, lekker zitten klet-
sen, en kijken naar vlinders 
en andere mooie dingen van 
de natuur. 
Als het schoolplein klaar is, is 
er het plan om aan de zijkant 
van de school groentetuintjes 
aan te leggen, waar behalve 
kinderen van de school ook 

kinderen uit de wijk kunnen 
tuinieren. Ook het grasveld 
voor school wordt omgetoverd 
in een mooie plek waar ook de 
buurtbewoners na schooltijd 
gebruik van kunnen maken. 

Op 16 maart is een start ge-
maakt. Als alles meezit, kan 
op 21 juni het gebouw feeste-
lijk heropend worden en tege-
lijkertijd de opening van het 
groene schoolplein gevierd 
worden. Alle buurtbewoners 
worden hiervoor uitgenodigd.

Hulp en geld nodig
Natuurlijk is er in deze tijd 
van bezuinigingen geld nodig 
om dit plan uit te voeren. Er 
zullen dan ook acties worden 
gehouden door de kinderen.      
Daarnaast zullen sponsoren 
gezocht worden. Tenslotte   
zullen er vrijwilligersdagen 
gehouden  worden, waar met 
elkaar op het plein geklust 
gaat worden. Iedereen is dan 
welkom om een steentje bij  te  
komen dragen. De kinderen 
zullen het zeker waarderen.

Voor informatie kunt u 
contact opnemen met:

Alfred van Bergen
leidinggevende  ABS/Radar
Reigerstraat 11
6823 EA Arnhem
026 4450330
a.vanbergen@radar-abs.nl

Al enige tijd geeft Cuna de 
Vries op de woensdagavond 
Dru yoga les. Zij doet dit in 
de Opstandingskerk aan de 
Rosendaalseweg.

Nu de lente voor de deur 
staat is er een nieuwe serie 
lessen gestart, waarbij het 
thema lente centraal staat. 
De yoga bestaat uit zachte 
strekoefeningen, draaiin-
gen en buigingen die span-
ningen uit de gewrichten en 
spieren laten wegstromen. 
Door de zachte bewegingen 
komt energie in het lichaam 
vrij en kan deze kracht stro-
men. Dru yoga verbetert je 
houding , je wordt soepeler 
en je versterkt je spieren.  
Maar je hoeft niet super fit 
of lenig te zijn; Dru-yoga is 
toegankelijk voor iedereen, 
leuk en boeiend om mee be-
zig te zijn! Je bent van harte 
welkom om dit zelf te komen 
ervaren.

De lessen worden gegeven 
om 18.00 uur en 20.uur Heb 
je zin om mee te doen en te 
kijken of het iets voor je is?
Stuur dan een e-mail naar 
info@zininyoga.com om 
te weten in welk lesuur er 
ruimte is. Meer informatie 
over Dru yoga en over Cuna 
de Vries is te vinden op :
www.zininyoga.com 

Lentekriebels

Cuna de Vries

Steeds meer mensen hebben 
moeite om de eindjes aan el-
kaar te knopen. Alles wordt 
duurder, waardoor er minder 
overblijft. Het kan dan voor-
komen dat het niet meer lukt 
(af)betalingen op tijd te ver-
richten. Als dit dan te vaak 
gebeurt, ontstaat de kans  dat 
er een incassobureau of deur-
waarder op de stoep staat, wat 
ook weer extra kosten met 
zich meebrengt..Gelukkig kan 
er hulp ingeschakeld worden.

Het maatschappelijk werk en 
sociaal raadsliedenwerk  van 
de stichting Rijnstad biedt 
hulp met het op orde brengen 
van de financiën. Ze maken 
samen met u een budgetover-
zicht en geven budgetadvie-
zen, helpen bij het aanvragen 
van regelingen en voorzienin-
gen en ze helpen u bij het op 
een rij zetten van de schulden. 
Is er al beslag op uw inkomen 
gelegd, dan wordt de beslag-
vrije voet (het deel wat over-
blijft om van te leven) gecon-
troleerd en indien nodig wordt 
verzocht om een aanpassing.

Als de schulden te hoog zijn 
om nog af te lossen, is er in 
veel gevallen een schuldre-
geling mogelijk. Het Budget 
Advies Centrum treft dan een 
regeling met alle schuldeisers. 
Voordat een schuldregeling 
mogelijk is dient u echter wel 
aan een aantal voorwaarden 
te voldoen. Zo wordt er o.a. 
verwacht dat u zich maximaal 
inzet om uit de problemen 
te komen en mogen  er geen 
nieuwe schulden gemaakt 
worden. De stichting Rijnstad 
biedt hierbij ondersteuning.  

Helpende hand bij schulden

Meer weten? Neem contact op met het maatschappelijk werk of kom 
langs op het spreekuur. Informatie hierover staat op de activiteitenpagina.

Cursus bloemschikken in De Wetering
Bent u graag creatief bezig 
met bloemen? Dan kunt u 
vanaf 2 april iedere eerste 
dinsdag gezellig samen met 
anderen bloembakjes maken 
of een boeket schikken.

Bloemschikken is niet alleen 
een leuke bezigheid, maar 
ook een mooie gelegenheid 

om sociale contacten op te 
doen en gezellig bij te kletsen.

Wie zelf een leuk bloemstukje 
wil maken is van harte wel-
kom op de dinsdag van 14.00 
tot 16.00 uur. Er wordt een 
eigen bijdrage gevraagd van 
€5,00.per keer. Dat is dan wel 
inclusief lesmateriaal.

Waar is Annie?
In 1962 was een jonge Piet 
Schreurs als soldaat gelegerd 
in militair hospitaal ‘Onder 
de Linden.’ Daar leerde hij 
een jonge verpleegster ken-
nen. Hoewel ze enige tijd 
met elkaar omgingen, ver-
loren ze  elkaar toch uit het 
oog. 

Nu probeert Piet haar weer 
te vinden. ‘‘In het hospitaal 
heb ik de opleiding  voor zie-
kenverzorger algemeen ge-
volgd. In dat zelfde hospitaal 
werkte een moeder  met haar 
dochter Annie in de keuken. 
Zij waren verantwoordelijk 
voor het eten.’’, herinnert 
Piet zich. Hij vervolgt: ‘‘Ik 
weet dat zij woonachtig wa-
ren in de wijk Geitenkamp, 
waar ik diverse keren op 
bezoek ben geweest.   Wij 
waren samen enkele maan-
den verliefd. Annie zal, als 
zij nog leeft,  tussen de 65 
en 68 jaar jong zijn. En haar 
meisjesnaam was, meen ik 
Houtakkers.’’

Als iemand iets weet, of 
wellicht Annie of haar fa-
milie kent, bel dan met Piet 
Schreurs, 06 23765111.

Red-actie voor redactie Op De Hoogte
De wijkkrant is het hart van de communicatie voor de wijk. Het is niet eens een uitspraak 
die door de redactie van deze krant verzonnen is om de wijkkrant aan te prijzen. Nee, deze 
uitspraak verwoordt de gemeente in haar visie over communicatie in de wijk. Maar als dat 
hart wil blijven kloppen, zijn er wel mensen nodig die daarbij helpen. Op allerlei fronten.

Er is door bezuinigingen niet 
veel geld meer te verdelen. 
Daarom worden steeds vaker 
vrijwilligers ingezet die op hun 
manier een steentje bijdragen 
om de gevolgen daarvan te 
beperken. Zo wordt deze 
wijkkrant ook al sinds enkele 
jaren door een kleine groep 
vrijwilligers gemaakt. Maar 
het is wel een té kleine groep. 
Daarom is Op De Hoogte op 
zoek naar mensen die op hun 
eigen wijze een bijdrage wil-
len leveren aan de wijkkrant. 
Dit kan op diverse manieren.

Redactieleden
Allereerst wordt naarstig 
gezocht naar nieuwe redactie-
leden, wijkbewoners die het 
schrijven in de vingers hebben 
of in de vingers willen krijgen. 
Een goed schrijver zijn is wel 
belangrijk, maar hart voor 
de wijk hebben is veel meer 
bepalend dan de vraag of dit 
jaar de Pulitzerprijs gewonnen 
gaat worden. Overigens ligt er 
bij voldoende aanmeldingen 
wel een workshop in het ver-
schiet. Renske van de Berg, 
freelance journaliste van 
De Gelderlander,  zal dan 
middels een kleine opgave het 
schrijftalent toetsen van de 
aspirant-redactieleden en tops 
en tips geven over het schrijven 

van een degelijk verhaal. 
Voor nieuws-gierige wijk-
bewoners en mensen die een 
passie voor schrijven hebben 
is dit dé kans om mee te 
werken aan de wijkkrant. 
Van redactieleden wordt 
ook gevraagd deel te nemen 
aan de redactievergadering.

Veel mogelijkheden
Maar redactielid worden 
is uiteraard niet de enige 
manier om mee te werken aan 
de krant. Wie alleen maar wil 
schrijven over een buurvrouw 
die iets interessants heeft 
meegemaakt, een interessante 
hobby van een vriend(in) of 
over de vogeltjes die weer gaan 
fluiten in de lente, die kan zijn 
of haar verslag daarvan altijd 
naar Op De Hoogte opsturen. 
Maar ook degene die graag 
foto’s maakt van de wijk en de 
activiteiten die daarin plaats-
vinden, kan daarmee ook een 
belangrijke bijdrage leveren 
aan de krant.  Tekenaars  die 
op regelmatige basis een strip 
of cartoon willen aanleveren 
zijn ook meer dan welkom. 

Er kan eveneens gewoon 
gereageerd worden op de 
artikelen die in de krant heb-
ben gestaan. Opmerkingen, 
aanvullingen, ideeën en zelfs 

kritiek en weerleggingen: het 
is allemaal welkom en zal met 
grote zorg worden bekeken. 
Ook de jongste generatie mag 
van zich laten horen. Een brief, 
een tekeningetje, een versje 
of gedicht; de reacties van 
kinderen worden ten zeerste 
op prijs gesteld.

Bezorgers
Het aantal redactieleden is 
niet het enige waar de wijk-
krant zich bezorgd over 
maakt, ook de bezorging 
zelf dreigt een zorgenkindje 
te worden.  Voor een aantal 
straten worden nog bezorgers 
gezocht, en van de huidige be-
zorgers geven er enkele aan 
ermee te willen stoppen. Ook 
voor de nieuwe wijk Saksen 
Weimar zullen waarschijnlijk 
nog bezorgers nodig zijn, al 
zal dat laatste op korte termijn 
nog niet van toepassing zijn.

Wil je meer weten over de mo-
gelijkheden van het werken 
voor de wijkkrant? Of wil je 
wat opsturen? Stuur dan een 
mailtje naar 
redactie@geitenkampnet.nl

Heb je zin om mee te helpen 
met de bezorging? Bel dan  
Ilse Lensen (J.C. De Sperwer), 
telefoon 026-4456603.



Dierenleed treft wijkgenoot in het hart
Veel mensen op de Geitenkamp hebben huisdieren. Maar niet elk huisdier blijkt even geliefd bij medebewoners. Dit onder-
vond ook Hans Verhoeven toen zijn kat Kareltje begin januari overleed aan de gevolgen van vergiftiging. Wat dit met hem 
doet, is in onderstaand relaas te lezen. 

!!! WAARSCHUWING !!!

Kareltje 
04-04-2002 / 03-01-2013

 

3 januari 2013 - Vanmiddag 
om +/- 12.30 is Kareltje op de 
leeftijd van  ruim 10 jaar over-
leden aan de gevolgen van een 
zware vergiftiging! Die heeft 
hij op 30 december 2012 ‘s 
ochtends ergens buiten opge-
lopen, want daarna is  hij niet 
meer buiten geweest!  Mijn 
kat is dus doelbewust ver-
moord en heeft een zeer zwa-
re en zeer pijnlijke doodstrijd 
gehad. En ik ben naast intens 
verdrietig ook ontzettend 

kwaad ..... als uw kat dit zelf-
de afschuwelijke lot is  over-
komen laat mij dat dan even 
weten en doe a.u.b. aangifte 
bij de politie!

Bovenstaande is een stukje 
van het aanplakbiljet dat ik 
op verschillende  plekken op 
het marktplein van de Geiten-
kamp heb gehangen. Ik heb 
daar vele hartverwarmende 
en lieve reacties op gehad, 
maar ook veel reacties van 
mensen die boos en verdrie-
tig waren dat iemand zo iets 
kan flikken! Die reacties heb-
ben me heel erg gesteund en 
daardoor kreeg ik het gevoel 
er niet alleen mee te zitten.

Inmiddels zijn we ruim twee 
maanden verder en de scher-
pe kantjes zijn er een beetje 
af aan het slijten, maar ik heb 
een paar afschuwelijk verdrie-
tige weken achter de rug. De 
lange en wrede doodstrijd van 
mijn Kareltje heeft een diep 
gat geslagen in mijn  hart! 

Ik ben al jaren lang alleen en 
door een zware chronische 
ziekte, waardoor ik weinig tot 
geen energie heb, ben ik altijd 
aan huis gekluisterd. Kareltje 
was het enige levende wezen 
om me heen waar ik ontzet-
tend veel liefde en gezellig-
heid van kreeg en waar ik zo 
veel liefde aan kwijt kon en 
waar ik met zo veel plezier 
voor kon zorgen. En sinds hij 
er niet meer is heb ik pas goed 
gemerkt hoe eenzaam ik ben 
en hoe erg de muren op me af 
komen.... ik ben daar heel erg 
van geschrokken!  

Ik hoop dat diegene die de 
dood van Kareltje op zijn ge-
weten heeft dit stukje leest en 
zich realiseert - al is het maar 
heel eventjes - wat  voor el-
lende hij/zij heeft aangericht! 
Want mijn allerliefste en aller 
kostbaarste maatje is op een 
afschuwelijke manier van me 
afgenomen en er is mij een 
zware en ellendig eenzame 
pijn bezorgd!

Veel mensen zullen bij het le-
zen van dit stukje wel denken 
van pfff het was maar een kat, 
stel je niet zo aan! Maar Ka-
reltje was niet zo maar een kat 
..... hij was het die mijn een-
zaamheid een beetje draaglijk 
maakte! Alleen mensen die 
van katten houden en die de 
kattentaal spreken weten wat 
ik bedoel! Ik ga beslist over 
een poosje weer op zoek naar 
2 jonge katjes, want na 32 jaar 
katten over de vloer te heb-
ben gehad is een leven zonder 
voor mij niet meer denkbaar.

Dus nogmaals aan de gif-
strooier BLIJF MET JE PO-
TEN VAN ANDERMANS 
KATTEN AF, JE HEBT 
GEEN IDEE WAT JE AAN-
RICHT! 
En als je last van mijn katten 
hebt laat me dat dan weten of 
gooi er een emmer water over 
heen. Maar ga géén gif strooi-
en, want er lopen ook kinde-
ren hier rond in de wijk!

Vanaf 20 februari 2013 is in Museum Bronbeek de expositie ‘150 jaar Bronbeek. Wonen tussen trofeeën‘ te zien. Aanleiding is de 150ste verjaardag van het 
Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek op 19 februari.

Expositie
Bronbeek is sinds 1863 een 
tehuis voor veteranen met 
daarin een museum. De expo-
sitie brengt het tehuis en zijn 
kleurrijke bewoners in die  
anderhalve eeuw tot leven: 
wie woonden er, hoe leefden 
zij, hoe vierden zij feest, hoe 
gingen zij om met bezoekers? 
Voorts komen onder meer aan 
de orde het ontstaan en de 
ontwikkeling van de museale 
collectie, de moderniserin-
gen, de sluitingsdreiging in 
de jaren 1980 en de verande-
ringen in het toelatingsbeleid. 
Verder kan de bezoeker in de 
expositie nader kennismaken 
met vijftien  bewoners: één uit 
elk decennium sinds de stich-
ting in 1863. Daarbij worden 
hun achtergrond en militaire 
loopbaan, maar vooral ook 
hun dagelijks leven op Bron-
beek duidelijk. Onder meer 
zijn oude foto’s, historische 
filmbeelden en veel voorwer-
pen uit de museale collectie te 
zien. De expositie is opgesteld 
in de gangen waar de vaandels 
en trofeeën van het Konink-
lijk Nederlands Indisch Leger 
(KNIL) hun plek hadden.
De officiele opening vond 
plaats op 19 februari en werd 
door generaal Middendorp 
verricht. De expositie loopt 
door tot het eind van het jaar. 
Parallel zal buiten op het land-

goed Bronbeek vanaf 6 april 
a.s. de expositie ‘Bronbekers 
in beeld’ te zien zijn, waarin 
Bronbekers uit het verleden 
door Gelderse kunstenaars in 
kunst worden verbeeld.

Koninklijk geschenk
Het toenmalige ‘Koloniaal 
Militair Invalidenhuis Bron-
beek’ werd op 19 februari 
1863 geopend op de reeds 
bestaande Arnhemse buiten-
plaats Bronbeek, die koning 
Willem III voor dit doel aan 
de Staat der Nederlanden had 
geschonken, onder de voor-
waarde dat het landgoed nooit 
een andere bestemming mag 
krijgen. Het tehuis was be-
stemd voor oude en gewonde 
militairen (‘invaliden’), die 
gediend hadden in de over-
zeese gebiedsdelen van het 
koninkrijk. Veruit het groot-
ste aantal diende in het kolo-
niale leger in Nederlands-In-
dië, het Oost-Indische Leger, 
later bekend geworden als 
het Koninklijk Nederlands-
Indisch Leger .

Werving voor het leger
Eindverantwoordelijke voor 
het tehuis was het toenma-
lige Ministerie van Koloniën. 
Achterliggende gedachte om 
van staatswege een tehuis 
voor ‘invaliden’ te stichten en 
in stand te houden was, dat de 

werving voor dienst in het ko-
loniale leger op deze wijze be-
vorderd kon worden. De vele 
uit Indië teruggekeerde mi-
litairen, die niet goed in hun 
onderhoud konden voorzien 
en aan de bedelstaf geraakten, 
waren immers een slechte re-
clame voor de krijgsmacht.

Toevlucht
Het tehuisgebouw werd door 
Willem Nicolaas Rose ont-
worpen voor 220 manschap-
pen en onderofficieren; al aan 
het eind van het eerste jaar 
was dit aantal bijna bereikt. 
Omdat ook in het buitenland 
voor het koloniale leger werd 
geworven namen ook Duitsers, 

Zwitsers en oud-militairen 
met andere Europese natio-
naliteiten na in de koloniën 
verrichte krijgsdienst hun 
toevlucht in het tehuis. In 
de praktijk bleek het huis in 
de eerste decennia vooral te 
functioneren als een door-
gangshuis: wie voldoende was 
aangesterkt en zichzelf kon 
redden vertrok weer. In de 
twintigste eeuw ontwikkelde 
het zich tot een geliefd oord 
waar militairen hun laatste 
levensjaren genieten.

Museale collectie
Met Bronbeek wilde de over-
heid de Nederlands bevolking 
tonen dat in de koloniën be-
langrijk werk werd verricht. 
Deze symboolfunctie van 
Bronbeek kreeg inderdaad 
weerklank. Dit kwam onder 
meer tot uiting in een gestage 
stroom geschenken aan het 
tehuis en zijn bewoners. Het 
Koninklijk Huis, het Ministe-
rie, hoge bestuursambtenaren 
en KNIL-officieren schonken 
wapens, uniformen, luxe arti-
kelen en volkenkundige voor-
werpen uit de koloniën. Deze 
werden in de gangen van het 
tehuis tentoongesteld voor be-
zoekers. Door al die geschen-
ken ontstond  geleidelijk een 
rijke verzameling uit de voor-
malige koloniën. De bewoners 
leefden destijds te midden 

van deze voorwerpen, die nog 
steeds de kern vormen van 
de thans aanwezige museale 
collectie.

Anno 2013
In 150 jaar tijd hebben circa 
6150 veteranen in het militair 
tehuis Bronbeek gewoond. 
Anno 2013 staat Bronbeek 
open voor vijftig alleenstaan-
de veteranen (m/v) van alle 
krijgsmachtdelen, beneden 
de rang van officier. Het huis 
biedt hun ouderenzorg op 
maat en is symbool van de 
Nederlandse veteranenzorg. 

Het museum in het tehuis 
beheert thans een collectie 
van 45.000 voorwerpen en 
houdt met tentoonstellingen 
en educatieve activiteiten de 
geschiedenis van de voorma-
lige kolonie Nederlands-Indië 
en het KNIL levend. Verder 
biedt Bronbeek faciliteiten 
voor herdenkingen en reünies. 

Looptijd expositie: 
19 februari t/m 31 december 2013
Openingstijd: 
dinsdag t/m zondag 10.00 – 17.00 uur

Toegangsprijs: 
volwassene € 6,-, kind € 3,-. 

Gratis met Museumkaart, 
Defensiepas, Veteranenpas 
en Donateurspas.

Geachte redactie,

Gaarne wil ik reageren op de naam Purper-
regenstraat, de straat waar we bijna net zo-
lang in wonen als de naam bestaat. Toen we 
het huis kochten, was het huis alleen bekend 
onder een bouwnummer en kregen we op een 
zekere dag te weten hoe de straat genoemd 
zou worden. 

Enige tijd later in 1975 kreeg ik de ambte-
naar aan de lijn die ook betrokken was bij het 
benoemen van de straat. Ik legde hem voor 
dat de purperregen geen boom was. Hij keek 
ervan op en zou het verder navragen bij de 
commissie en ik zou er nog van horen. 

Na enige tijd belde ik zelf maar weer eens en 
hij legde me uit dat de commissie een besluit 
genomen had en daar moest ik het mee doen. 
Als ik me goed herinner, zei hij nog zoiets 
van ‘als het beestje maar een naam heeft’. En 
daarmee basta.

In het volgende voorjaar zag ik dat in ie-
dere straat de bomen gepoot werden die bij 
de naam hoorden en kreeg de Purperregen-
straat goudenregen bomen toegewezen. In-
middels bestaat daar nog één exemplaar 
van. Meerdere bewoners schaften zelf een 
blauwe regenstruik aan maar die zijn alle-
maal gesneuveld zover ik weet. Purperregen-
straat blijft een fancy naam, maar toch wel 
een leuke naam, want er is maar één straat 
in de wereld die zo heet...................

Groet van Ben van den Berg

Bewoners Bronbeek anno 1936

Kunstwerken in het Gildenhuis60
In het Gildenhuis is tot april weer kunst te zien. De beeldhouwgroep van De Helling toont een 
aantal van haar beelden in albast, speksteen, serpentijn, travertin, marmer en kiezel. Johan Rein-
boud schildert landschappen in olieverf waarbij zijn werk vooral in het veld tot stand komt en 
waarbij het binnen en buitenleven wordt  getoond. De beelden worden tentoongesteld op de 
vensterbanken en de schilderijen hangen overal op de begane grond aan de wand. Iedereen die 
belangstelling heeft kan hier vrij binnenlopen. Alle beelden zijn gemaakt door autodidacten.

Bronbeek viert 150-jarig bestaan met jubileumexpositie
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Iedere zondag 
een extra 

spectaculaire 
aanbieding!

Op vrijdag 8 februari was het voor de ouders van de kinderen 
die meedoen aan Circus op de bult een speciale dag. Voor één 
keer mochten zij namelijk ook een keer meedoen met de acti-
viteiten die normaal gesproken alleen door hun kinderen uitge-
voerd worden. Er werd geoefend op het koord, met hoolahoop, 
acrobatiek, jongleren en zelfs in de trapeze waren de ‘oudere 
kinderen’ te vinden. Aan het eind traden de enthousiast ouders 
en kinderen samen op in de circuspiste.

Acrobatische ouders

Je leert er kunsten aan de trapezes en doeken, jongleren, stelt-
lopen, bal lopen, fietsen op een eenwieler, acrobatiek en nog 
veel meer. Regelmatig verzorgen we optredens op verschillen-
de plaatsen in de wijk.

De lessen zijn op vrijdagmiddag: in de gymzaal van de Radar 
aan de Reigerstraat 11
15.30-16.45 voor 4-8 jarigen
16.45-18.00 voor 8-14 jarigen
De kosten zijn €1,50 per les en gratis voor houders van een 
GelrePas

Voor meer informatie; www.circusopdebult.nl of 06-24936113 
(Ilse Beers), 06-42251031 (Lilian Kraus)

Naar het naaicafé
Vrijdag 15 februari, een week later, waren de kinderen en hun 
ouders druk aan het werk. Zij deden dit in het naaicafe aan de 
Roosendaalsestraat. Dat het krokusvakantie was, bleek van geen 
enkele invloed te zijn. Er werd hard gewerkt aan de kostuums 
voor de voorstelling  ‘Andersom’, die tijdens het Hoogte 80 
festival in mei zal worden uitgevoerd. De komende maanden 
wordt er dan ook druk geoefend om van deze voorstelling een 
groot succes te maken.

Gaia en Shakira

Meidenclub ook voor jou!
 
Kinderwerk Rijnstad houdt op dinsdagmiddag van 15.30 tot 
17.00 uur deze fantastische club voor meiden van 8 tot 12 jaar in 
MFC De Wetering. Met vriendinnen onder elkaar sieraden ma-
ken, T-shirts pimpen en andere hartstikke leuke meidendingen, 
terwijl jullie gezellig kunnen kletsen. Voor maar 50 cent kun-
nen jij en je vriendinnen erbij zijn, en dat willen toch alle leuke 
meiden zoals jij. Het enige dat jullie of jullie ouders hoeven te 
doen is aanmelden bij Renske Luijmes, die de meidenclub zal 
begeleiden. Dat kan per e-mail op r.luymes@rijnstad.nl. of via 
telefoonnummer 026-3772012. Hoe meer meiden, hoe gezelli-
ger, dus vertel al je vriendinnen over deze meidenclub. Jullie 
zullen dan samen een fantastische dinsdagmiddag hebben. 
Dus ik zou zeggen: Tot dan, meiden.

Jeugdactiviteiten
maandag
10.30-11.00 Ouder en peutergym; 0-3 jr; MFC De Wetering
18.00-19.00 Breakdance/Hip Hop; 8-12 jr; MFC De Wetering

dinsdag
15.00-16.45 De Bakfiets; 4-12 jr; Schoolplein De Vlindertuin
15.30-17.00 Meidenclub, 8-2 jaar; MFC De Wetering
16.00-17.00 Zaalvoetbal; 9-12 jaar; MFC De Wetering
19.00-20.00 Pilatus; 18 jaar en ouder; MFC De Wetering

woensdag
14.00-16.00 Wijkinstuif; 4-100 jaar; MFC De Wetering
16.00-18.00 Speluitleen; 4-12 jr; Playground De Rommelkist
16.30-17.00 Snackmiddag; 10-12 jaar; J.C. De Sperwer
18.30-21.30 Clubavond; vanaf 12 jaar; J.C. De Sperwer
19.00-20.00 Meiden; 13-16 jaar; J.C. De Sperwer

donderdag
15.00-16.45 De Bakfiets; 4-12 jr; Schoolplein De Witte School
15.30-16.30 Kids Dance; 4-7 jaar; MFC De Wetering
16.00-18.00 Kookclub 13+; vanaf 13 jaar; J.C. De Sperwer
16.30-17.30 Kids Dance; 9-12 jaar; MFC De Wetering
18.30-21.30 Soosavond; vanaf 12 jaar; J.C. De Sperwer

vrijdag
15.30-16.30 Sporty Instuif; 4-7 jaar; MFC De Wetering
15.30-16.45 Circusles, 4-8 jaar; Gymzaal de Radar
15.30-17.00 Girls Only; 10-12 jaar; J.C. De Sperwer
16.45-18.00 Circusles, 8-13 jaar; Gymzaal de Radar

zaterdag
13.00-17.00 Speluitleen; 4-12 jr; Playground De Rommelkist

Openingstijden Playground De Rommelkist:
maandag tot en met zaterdag van 11.00 tot 18.00 uur
* let op: vanaf april ma t/m vr geopend tot  21.00 uur
meer informatie: Dirk Leenders, 06-26114266

Openingstijden J.C. De Sperwer
woensdag tot en met vrijdag van 14.00 tot 17.00 (inloop)
woensdag en donderdag ook van 18.30 tot 21.30

bij sommige activiteiten wordt een kleine bijdrage gevraagd

Jongerencentrum de Sperwer is er voor iedereen in de leeftijd 
van 10 tot 24 jaar. Je kunt er terecht voor vragen, gesprekken, 
informatie en andere zaken die je kwijt wilt. Ook kun je mee-
doen met activiteiten die georganiseerd worden. Voor meer in-
formatie, zie hieronder, of bel: 026-4456603. 


