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Op De HOOgte 

Bedankt voor de vrijheid

Om de diepere beteke-
nis te verwoorden die 
schuil gaat in die vier 
schijnbaar eenvoudige 
woorden, bedankt voor 
de vrijheid. Onze taal 
is niet rijk genoeg, mijn 
woordenschat zelfs als 
een armoedzaaier, om 
mijn dankbaarheid te 
verwoorden. In zekere 
zin heb ik, wij allen, 
een ereschuld aan hen 
die de prijs voor onze 
vrijheid betaald hebben, 
of nog betalen. Al is 
het 68 jaar geleden, 
of 100 jaar, wie de on-
vrijheid van een oorlog 
gekend heeft, die zal 
ik nooit vragen: ‘‘Ach, 
vergeet het even, op de 
twee dagen na van de 4e 
en de 5e mei.‘‘
 
“Hij is nooit meer de 
brug over geweest”. 
Een korte zin, die niet 
direct wat zegt, tot je 
weet dat het de brug bij 
Rhenen is, waar hij als

dienstplichtig militair 
gevochten heeft bij de 
Slag om de Grebbe- 
berg. Enige jaren        
geleden kwam ik er te 
werken als eenvoudige 
tuinman op de Ere-
begraafplaats, om het 
onkruid te wieden, de 
graskanten af te steken 
en uitgebloeide bego-
nia’s weg te halen. Elke 
dag met het besef dat 
daar veel, teveel van 
zijn vrienden  lagen, die 
hun vrijheid nooit meer 
terug zagen. Ik heb hun 
namen nooit geweten, 
hen die ik elke dag be-
groette op mijn knieën, 
graf voor graf.

Waar ongetwijfeld ook 
Arnhemmers, Geiten-
kampers misschien wel, 
hun laatste rustplaats 
vonden. 
En al ik kan doen is 
blijven herhalen: 
Bedankt, bedankt voor 
de vrijheid.

Hoewel de aanstaande troonswisselling voor veel organisatoren een reden is geweest om geplande activiteiten af 
te blazen, zal in de wijk Geitenkamp wederom een fantastisch Koninginnedagfeest georganiseerd worden door 
playground De Rommelkist. Jong en oud zijn dan ook van harte welkom op het Marktplein Geitenkamp.

De traditie waarbij de verjaar-
dag van het staatshoofd wordt 
gevierd, werd 122 jaar geleden 
ingezet, toen door het overlij-
den van Koning Willem III 
de verjaardag van Wilhelmina 
gepromoveerd werd van 
Prinsessedag tot Koningin-
nedag. En hoewel de traditie 

blijft, zal het vanaf volgend 
jaar toch wennen zijn als we het 
voor het eerst in de geschiede-
nis Koningsdag mogen gaan 
noemen. Dit jaar zal er dus 

(voorlopig) voor het laatst Ko-
ninginnedag gevierd worden.

Niettemin staan er ook dit jaar  
weer een reeks van activiteiten 
gepland. Om 11.00 uur wor-
den de activiteiten ingeleid 
met een welkomstwoord van 
Dirk Leenders. Daarna zijn er 

diverse mogelijkheden tot ver-
maak. Er is een draaimolen, 
een zweefmolen, een spring-
kussen, het rol de bal-spel 
en een schietsalon met een 

schietwand. Er zijn diverse 
activiteiten waar prijzen te 
winnen zijn, zoals bijvoor-
beeld een loterij, het hoger-
lagerspel, touwtje trekken 
en het ballonprikken. Tevens 
is aan de inwendige mens 
gedacht: wanneer je honger 
of dorst krijg kun je terecht 

bij een van de vele kramen 
met poffertjes, suikerspinnen, 
popcorn, snacks en snoep. 
Ook is er limonade, koffie 
of thee verkrijgbaar. In ver-

band met het kindvriendelijke 
karakter van deze middag is 
het niet toegestaan alcoho-
lische dranken te nuttigen. 

Bij de infokraam zijn gratis 
loopkaarten te verkrijgen 
waarmee je aan diverse 
Oudhollandse spelen mee 
kunt doen. Het geheel wordt 
omlijst met optredens van 
onder andere Marco de 
Ruijter, Color Stars, Girl 
Power en Martin Hendriks. 

Een Koninginnedag kan na-
tuurlijk niet zonder rommel-
markt. Het activeringsteam  
van de Geitenkamp orga-
niseert dan ook dit jaar een 
gezellige rommelmarkt op 
het plein waar je voor weinig 
geld veel kunt kopen. Lekker 
snuffelen tussen de spulle-
tjes om net datgene te vinden 
waar je al lang naar op zoek 
was, behoort dan ook zeker 
tot de mogelijkheden.  
C.G. De Dolle Klinkers or-
ganiseert daarnaast nog  een 
zangtalentenjacht waarin jong 
en oud mogen proberen zich 
in de schijnwerpers te zingen. 

Vergeet u de koninginnedagtrekking van de Staatsloterij niet?
Te koop bij:

Tabaksspeciaalzaak Speklé
Geitenkamp 18 Arnhem
tel: 026-4425171

LeT op: Wij zijn dinSdag 30 apriL ( koninginnedag ) de geheLe dag geSLoTen!!!

boerma-arnhem.nl

De juiste sfeer, 
                  compleet verzorgd.
Met aandacht voor de aan-

wezige interieurelementen 

vertaalt Boerma uw woon-

wensen naar uw eigen, unieke 

woonomgeving. Van A tot Z 

wordt alles geregeld, zonder 

dat u er omkijken naar heeft.

Onze interieurprofessionals 

adviseren u graag!

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.

Koninginnedagfeest op het Marktplein

De meeste activiteiten zijn 
gratis,  maar voor sommige 
activiteiten wordt een bijdrage 
gevraagd. Deze is overigens 
niet hoog, zodat een ieder van 
dit feest kan genieten. Het 
Koninginnedagfeest wordt 
mogelijk gemaakt door:
Wijkplatform Geitenkamp, 
winkeliers Geitenkamp en de 
vele vrijwilligers.

Heb jij er al zin in kom dan 
op maandag 30 april naar het 
Marktplein.
Het feest start om 11.00 uur 
en zal tot ongeveer 14.30 uur 
duren. 

Playground De Rommelkist organiseert ouderwets gezellig volksfeest

Bezoekers van de Vitesse Street League konden op de foto met Vito. 
Lees op de achterpagina meer over dit bijzondere voetbaltoernooi.



Afhaaldata plastic

Fouten en onvolledigheden zijn niet de 
verantwoordelijkheid van de redactie. 

Wilt u uw activiteiten ook vermeld 
hebben, stuur  dan een mail naar:

redactie@geitenkampnet.nl

Vraag de digitale nieuwsbrief 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)

Let op!
I.v.m. 2e pinksterdag

zaterdag 18 mei

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

Dinsdag 13.30-16.00
Donderdag 9.00-10.30

MFC De Wetering
Bonte Wetering 89

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

MFC De Wetering 026-3772020

SWOA 026-3772025

Politie 0900-8844

Gemeente Arnhem 0900-1809
(voor vragen en klachten)

Participatiecoach Maria van der Post 
06-50740120

Vertrouwenspersonen Huiselijk Geweld
06-16717596

J.C. De Sperwer 026-4456603

Gildenhuis60  026-3510735

SITA (grofvuil) 026-4460490

2Switch (inzameling textiel) 0900-0205

Stichting Het Vincentrum 
(inzameling goederen) 026-3512783

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

WIJKNUMMERS

Activiteitenpagina
SWOA Gildenhuis60 De Droomfabriek

Yoga
Iedere woensdagavond om 18.45 - 19.45 uur
Koffie en thee-uurtje
Iedere donderdag om 10.30 - 11.30 uur
Bingo
Iedere vrijdag, elke EVEN week om 14.00 - 16.00 uur
Open eettafel (Prijs per maaltijd: €6,73. Met subsidie €4,23)
Iedere maandag om 12.00 - 13.00 uur
Iedere woensdag om 12.00 - 13.00 uur
Iedere vrijdag om 12.00 - 13.00 uur
Wanneer u denkt voor subsidie in aanmerking te komen kunt u contact 
opnemen met SWOA hulpverlener via het Centraal Informatie en Advies 
telefoonnummer (026) 4459999 tussen 9.00 uur en 12.00 uur.

Creatief De Wetering (vergoeding á €2,50)
Iedere maandagmiddag om 14.00 - 16.00 uur
Iedere dinsdagmiddag om 14.00 - 16.00uur
Teken/schilderclub De Wetering
Iedere dinsdagochtend om 09.30 - 12.00 uur
Zangkoor 
Iedere dinsdag om 10.00 - 12.00  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
Dubbeltjesbingo
Vrijdag 26 april om 14.00 - 16.00 uur
Spelmiddag 
Vrijdag 26 april om 14.00 - 16.00 uur
Vrijdag 10 mei om 14.00 - 16.00 uur
(Wijkbewoners kunnen aansluiten bij dagopvanggroep; 
incl. koffie, thee of een drankje)
Sjoelen
Donderdag 25 april om 13.30 - 15.30 uur
Donderdag 16 mei om 13.30 - 15.30 uur
Wandelclub 55+ (€2,50 incl. consumptie)
Dinsdag 7 mei om 14.00 - 16.00 uur 
(verzamelen om 13.30 uur bij MFC de Wetering)
Bloemschikken (€5,00)
Dinsdag 7 mei om 14.00 - 16.00 uur 
Danslessen Oud (a) live
Woensdag 15 mei om 09.00 - 12.00 uur
Donderdag 16 mei om 09.00 - 12.00 uur
Woensdag 22 mei om 09.00 - 12.00 uur
Donderdag 23 mei om 09.00 - 12.00 uur
Woensdag 29 mei om 09.00 - 12.00 uur
Donderdag 30 mei om 09.00 - 12.00 uur 
Donderdag 6 juni om 09.00 - 12.00 uur
Vrijdag 14 juni om 09.00 - 12.00 uur
5 weken 2 maal per week danslessen voor jong en oud. 
Samen werken wij in die 5 weken naar een voorstelling toe.
Onder begeleiding van Introdans en SWOA.

MAANDELIJKS
FlexFriday: flexwerken & gezamenlijke lunch (€15,00)
Iedere laatste vrijdag v/d maand om 09.00 - 16.30 uur 
Solidus ABC, financieel advies inloopspreekuur
Iedere eerste maandag v/d maand v.a. 14:00 uur
Ondernemersvereniging Geitenkamp Gildenwijk
Iedere tweede donderdag v/d maand v.a. 19:00 uur
Notaris inloopspreekuur
Iedere tweede donderdag v/d maand v.a. 19:30 uur
PROGRAMMA
Start Mindfulness cursus voor volwassenen
Donderdag 9 mei om 19.30 uur
Ontspannen volgens de drum release methode (€10,00)
Dinsdag 7 mei om 19.30 uur
Workshop Facebook/LinkedIn (€25,00)
Donderdag 16 mei om 19.30 - 22:30 uur
Genieten van een Ethiopische maaltijd (vrije gift €)
Donderdag 23 mei om 18.00 uur
Workshop Twitter (€25,00)
Donderdag 6 juni om 19.30 - 22:30 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
Breek de week
Woensdag 18.30 - 20.30 uur
Gastvrouwen zijn Diana Vos en Lida van Schaik. De open 
inloop is voor (werkende) mensen die zin hebben in nieuwe 
contacten. Eens per maand een themabijeenkomst.
Open inloop STIP ggz
Donderdag 13.30 - 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 13.30 - 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.

De Droomfabriek is gevestigd in 
het souterrain van MFC De Wetering.

Vraag ernaar bij de balie!



Oud, maar toch springlevend. Met die gedachte in het achterhoofd is er nu Oud (a)live. 
Introdans en SWOA willen onder die naam samen met u een dansvoorstelling maken.

Onder enthousiaste leiding 
van choreografen van Intro-
dans en begeleid door een 
medewerker van SWOA 
stappen jong en oud de 
wereld van de dans binnen. 
Iedere volwassene mag mee-
doen, mensen met en zonder 
beperking, professionals 
of amateurs, de wereld 
van de dans is voor een                              
ieder gratis toegankelijk. 

Gedurende vijf weken worden 
er tweemaal in de week   
danslessen aangeboden. 
De lessen vinden plaats in 
MFC De Wetering en zijn 
van 9.00 tot 12.00 uur. Laat 
je niet afschrikken door de 
tijdsduur, want gezelligheid 
staat hierbij uiteraard hoog 
in het vaandel. In vijf weken 
tijd wordt vervolgens naar 
een voorstelling toegewerkt..

9 april was de kickoff voor be-
langstellenden. Maar er is nog 
ruimte! Wilt u nog meedoen, 
bel dan met Mina Yacoub: 
06-50624355. Mailen kan 
ook: myacoub@swoa.nl.
Meer informatie over de    
cursusdata is te vinden op de 
Activiteitenpagina

Laat jezelf en je omgeving 
versteld staan en doe mee!
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Dansen is plezier voor twee                                                                                        Foto: Hans Gerritsen

Samen dansen dubbel zo leuk met Oud-(a)liveNieuwe Lente, nieuw geluid

Het paasbuffet, gesponsord door Albert Heijn, stond weer bol van de gezelligheid

In het kader van Kracht op 
de bult werden er op MFC 
De Wetering in de laatste 
week van maart verschillende 
activiteiten voor de wijk ge-
organiseerd. De aftrap was 
op zaterdag 23 maart met het 
Lentefeest. Tijdens deze ge-
zellige middag konden ook 
leuke dingen gekocht wor-
den voor een lage prijs, en er 
werden workshops gehouden.

Maar dat was natuurlijk niet 
het enige. Op dinsdagochtend 
kon er onder begeleiding paas-
stukjes in elkaar geknutseld 
worden, en twee dagen later 
was er een oergezellige paas-
bingo, waar vele leuke prijsjes 
te winnen waren. Maar het 
hoogtepunt was natuurlijk het 
lekkere paasbuffet, verzorgd 
door de vrijwilligers van 
SWOA en het activerings-

team. Sponsor Albert Heijn 
had de vele lekkere hapjes en 
drankjes ter beschikking ge-
steld, en iedereen, vrijwilliger 
én professional zette zich in 
om van deze middag een ont-
spannen gebeurtenis te ma-
ken. En dat is zeker geslaagd, 
want de vele wijkbewoners 
gingen na het buffet met een 
tevreden gevoel en een ge-
vulde maag weer huiswaarts.

De week van Marinus van der Ende

Marinus van der Ende met naast hem zijn dochter vertelt de leerlingen van   
De Vlindertuin zijn ervaringen.

De tweede week van april stond voor Marinus van der Ende in het teken van herdenken. Eerst op bassischool De Vlindertuin, waar hij 9 april jl.                                   
de leerlingen van groep 7 en 8 vertelde over zijn belevenissen op de Geitenkamp gedurende de oorlogsjaren. 
Zaterdag 13 april werden in aanwezigheid van de inmiddels 93-jarige man de slachtoffers die gevallen zijn op de Geitenkamp herdacht.

Zelden zal het voorkomen 
dat je in een ruimte waar een 
groep kinderen bij elkaar zit, 
een speld  kunt horen valen. 
Dinsdag 9 april viel dit echter 
te beleven in de speelzaal van 
De Vlindertuin, waar de 
leerlingen van groep 7 en 8 
aandachtig luisterden naar 
Marinus van der Ende. De 
nog energieke hoogbejaarde 
man vertelde over de gebeur-
tenissen die hij in de oorlog 
had meegemaakt alsof ze zich 
gisteren hadden afgespeeld.

Het verhaal  werd door de 
kinderen aandachtig beluis-
terd. Marinus legde geduldig 
uit hoe hij tijdens de oorlog 
als hulpverlener in de wijk 
Geitenkamp terecht kwam en 
wat hij daardoor aan leed en 
ellende heeft meegekregen.

Maar ook vertelde Marinus 
van der Ende hoe hij daardoor 
in staat geweest is om veel te 
kunnen doen voor de mensen 
die dringend hulp nodig had-
den. Vooral het voorval van 
de moeder die moest  bevallen 
en medicatie nodig had, die 
door een 24-jarige Marinus 
gehaald werd, terwijl er 
een regen van granaten 
uit de lucht viel, sprak erg tot 
de verbeelding.
‘‘Bent U zelf niet getroffen?’’, 
was dan ook de vraag die 
bij meerdere kinderen op 
de lippen lag. ‘‘Alleen door 
klei’’, antwoordde Marinus 
dan    geruststellend.

Marinus van der Ende is nog 
steeds geëmotioneerd door de 
gebeurtenissen van bijna 70 
jaar geleden.

Hét moment van de dag: het bloemstuk wordt geplaatst. 
Op de foto (van links naar rechts) Ad Bodenstaff, Elias Hossevoort, 
Marinus van der Ende en Desirée van der Linden.

‘‘Zelfs nu nog, op sombere 
winteravonden, bungelen de 
tranen over mijn wangen als 
ik terugdenk aan de hulp-
kreten die ik gehoord heb’’, 
aldus Marinus, ‘‘een dochter 
die om haar moeder roept, 
terwijl die zojuist gestorven 
is. Hartverscheurend’’

Het maakte de leerlingen     
alleen maar nog duidelijker 
hoe ingrijpend een oorlog 
kan zijn in een mensenleven. 

Na afloop bedankten de 
kinderen Marinus van der 
Ende  voor het vertellen van 
zijn verhaal. Deze sprak 
vervolgens bij het vertrek 
vol vertrouwen een welge-
meend ‘Tot volgend jaar’ uit.

Zaterdag 13 april was Marinus 
van der Ende weer terug in de 
Geitenkamp. Op deze dag 
was hij aanwezig bij de her-
denking van de slachtoffers, 
die tijdens de beschietingen 
zijn omgekomen.

Deze keer was het een bij-
zondere herdenking, omdat 
er nu voor het eerst her-
dacht kon worden bij het 
monument. De ‘Kring der 
Herinnering’ is vorig jaar 
aan de wijk gepresenteerd.

Elias Hossevoort, van de Stich-
ting Herdenking Geitenkamp , 
opende de middag, waarna 
wijkdichter Abel Brouwer zijn 
vaker opgemerkte dichterlijke 
kwaliteiten ten gehoor bracht.

Kunstenaar Janske Homsbergen (met haar dochter), Marinus van der 
Ende en Elias Hossevoort van de Stichting Herdenking Geitenkamp 
bij het monument ‘Kring der Herinnering’.

Hierna volgde waar iedereen 
voor gekomen was: het plaat-
sen van het bloemstuk op het 
monument door Marinus van 
der Ende. Hij toonde zich in 
de daaropvolgende toespraak  
zeer verheugd over het adop-
teren van het monument door 
De Vlindertuin en De Witte 
School. Dit betekent immers 
dat het monument, waar hij 
zich zo voor ingezet heeft, on-
derhouden zal blijven worden.

Aan het eind van de officiële 
plechtigheid werd wederom 
het woord gegeven aan Abel 
Brouwer. Ditmaal wist hij te 
imponeren met een mooi stuk 
over vrijheid. 
Tenslotte werden de kinderen 
en de andere aanwezigen in 
de gelegenheid gesteld om 
bloemen op het monument te 
leggen. Hiermee werd deze 
herdenkingsdag op waardige 
wijze afgesloten.



“Geweldig”, glundert ze. “Ik 
ben echt blij met mijn tuin. 
Het ziet er veel beter uit en ik 
heb meer daglicht. In m’n een-
tje was me dit nooit gelukt. 
Fantastisch dat de mensen 
van 2Switch met een laadbak 
konden komen en dat mensen 
uit de wijk en andere vrijwil-
ligers mij hebben geholpen.” 

Naveline Baromeo (48) is in 
haar achtertuin druk bezig 
confineertakken bij elkaar te 
harken. Dochter Giselle (14) 
houdt een vuilniszak open 
terwijl buurvrouw Becerikli 
het groenafval erin stopt.

Vanwege NL Doet, Nederland’s 
grootste vrijwilligersactie 
van Het Oranjefonds, werden 
op vrijdag 15 en zaterdag 16 
maart de meest uiteenlopende 
klussen geklaard. De tuinen-
actie van het M.V.T. heeft een 
financiële bijdrage ontvangen 

van het Oranjefonds, waarvan 
de lunch, gemaakt door het 
activeringsteam, plantjes en 
materialen bekostigd zijn. 

Achterstallig onderhoud 
In de wijk De Geitenkamp 
hebben tientallen vrijwilligers 
en wijkbewoners diverse 
verwaarloosde tuinen onder 

handen genomen. 
Onder coördinatie van project-
medewerker Hannette Wijma 
van het Meldpunt Vrijwillige 
Thuishulp & Steunpunt Man-
telzorg (M.V.T.), verzamelde 
iedereen om 10 uur in het 
wijkcentrum De Wetering. 
Na een kop koffie en het uit-
delen van de snoeischaren, 
schoffels, harken en ander 
gereedschap, ging de Flora 
Force onder meer naar de 
Treublaan. Omdat Mevrouw 
Huben nog herstellende is 
van een heupoperatie, was 

er behoorlijk wat achterstal-
lig onderhoud. Na een paar 
uur werk, zag de voortuin 
er weer piekfijn uit. Ook de 
Schaepmanlaan en de Herten- 
laan, waar vanaf een ladder 
van 2Switch een hoge klimop 
werd verwijderd, stonden 
op het programma.

Duwtje in de rug
Ook werd in de Sperwerstraat 
de achtertuin van Naveline 
Baromeo aangepakt. 
“We hebben dertien coniferen 
omgezaagd en alle groen          
afgevoerd”, vertelt Yvonne 
Bierings (46), één van de vrij-
willigers, enthousiast.
 “In totaal ruim drie laadbak-
ken. Dit is een prima initia-
tief. Ik werk bij Volkshuisves-
ting, de woningcorporatie, en 
wij gaan proberen regelmatig 
soortgelijke acties op touw te 
zetten.” 

In 2014 wil Yvonne weer haar 
handen uit de mouwen steken 
met NLdoet. “De klussen zijn 
afwisselend, vorig jaar heb ik 
geholpen met het verven van 
een dagbestedingsruimte bij 
de Kemperbergerweg. Je hebt 
een leuke dag met een grote 
groep en het geeft vooral veel 
voldoening om mensen een 
duwtje in de rug te geven.” 

Hulp van buurtbewoners
Bij M.V.T. zijn afgelopen jaar 
diverse hulpvragen binnen 
gekomen voor grote tuinen. 
Hannette Wijma: “In samen-
werking met 2Switch en de 
woningcorporaties, Portaal 
en Volkshuisvesting, is het 
idee ontstaan om de tuinen in 
De Geitenkamp met een team 
vrijwilligers aan te pakken. 
Wij helpen de mensen en 
brengen hen in contact met 
buurtbewoners. Hierdoor ho-
pen wij dat de mensen elkaar 
kunnen vinden en helpen. 
Nog een mooi resultaat is dat 
de wijk er mooier en leefbaar-
der uit ziet.”

Met het oog op dat laatste, 
gaan Naveline Baromeo en 
haar buurvrouw nu sparen 
voor nieuw groen. “We willen 
samen iets gaan planten. Niet 
te duur en ook niet meer zo 
hoog, zodat de dakpannen 
op onze bergingen niet meer 
opzij gedrukt worden en onze 
tuinstoelen en fietsen droog 
blijven.”   

Het gehele jaar kunnen men-
sen, die het zelf niet kunnen, 
hulp vragen op allerlei gebied 
bij het M.V.T. Iedere werkdag 
van 9 tot 12 kunt u bellen met 
een hulpvraag naar ons tele-
foonteam omdat “Hulp vra-
gen? De normaalste zaak van 
de wereld is” (026)3703540

Tuinen opgeknapt door vrijwilligersactie NL Doet
‘Geweldig dat we zijn geholpen’

De groep vrijwilligers, die de tuinen verfraaid hebben, poseren voor de foto

Direct contact met een professional

Het kan iedereen overko-
men, het hoofd vol met 
vragen en nachtenlang 
piekeren over problemen. 
Maar niet iedereen heeft 
dan iemand in de buurt 
waaraan hulp gevraagd 
kan worden. Daarom biedt 
Rijnstadt een nieuwe vorm 
van ondersteuning aan: 
Hulp Online. Want of het 
nu gaat om opvoedkundige 
vragen, het overlijden van 
een dierbare, relatiepro-
blemen of  advies over 
uw financiële situatie? 
Hulp Online helpt!

Met Hulp Online wordt 
ondersteuning en be-
geleiding  aangeboden 
door e-mailcontacten 
met een hulpverlener. 
Afhankelijk van de vraag 
die u stelt, krijgt u contact 
met een maatschappelijk 
werker of sociaal raads-
man/vrouw. De hulpver-
lening kan bestaan uit het 
eenmalig verstrekken van 
informatie en advies of 
online hulpverlening via 
e-mail. Ook is het moge-
lijk de hulpverlening op
een van onze kantoren 
voort te zetten.

Een aantal voorbeelden van 
situaties waarin Hulp 
Online ondersteuning 
kan bieden, zijn: echt-
scheiding, rouwverwer-
king, eenzaamheid, stress 
en spanningsklachten, 
opvoedkundige vragen, en 
schulden. Maar Hulp Online 
kan ook bij praktische vragen 
helpen. Heeft u bijvoor-
beeld  vragen over uit-
keringen, belastingen, 
toeslagen (o.a. huur- en 
zorgtoeslag), consumenten- 
zaken of incassokos-
ten., dan kunt u deze 
via Hulp Online stellen.

Hulp Online is er voor alle 
inwoners van Arnhem en 
Lingewaard. Daarom wordt 
er behalve een e-mailadres 
ook een postcode gevraagd. 
De overige gegevens zijn 
vrijblijvend in te vullen. 

Wie een vraag stelt, kan 
binnen één werkdag ant-
woord verwachten van een 
hulpverlener. 

Voor inwoners van Arnhem 
en Lingerwaard zijn er geen 
verdere kosten aan verbon-
den.

Hulp Online is te bereiken via het formulier HulpOnline 
<http://www.rijnstad.nl/hulponline_form.html>.

Velen was het vast al opgeval-
len: De Poort – boek & bureau 
heeft weer een update gehad. 
Eigenaar Ineke Visscher ( foto 
links) heeft het postkantoor 
overgedaan aan de C1000 op 
de Rosendaalseweg.
De   ING-activiteiten   zijn 
echter gebleven. In De Poort 
kunt u dus nog steeds geld 
opnemen én storten. Ook 
voor het aanvragen van een 
nieuwe ING-bankpas, een 
pincode en voor vragen 

over internetbankieren kunt u 
nog steeds in De Poort terecht. 

Hoe was het dan? Vroeger was 
er een postkantoor, waarin 
je terecht kon voor girozaken 
en voor je post en pakjes. De 
Giro werd de Postbank en is 
later overgenomen door ING. 
De postzaken werden gedaan 
door - lang geleden alweer 
- de PTT, later TNT Post en 
nu door Post NL. Al sinds 
1 maart 2012 zijn ING en 

Post NL ieder hun eigen 
weg gegaan en bestaan de 
postkantoren zoals u die kende 
niet meer.

In De Poort kunt u nog steeds 
terecht voor boeken, tijd-
schriften, kantoorartikelen, 
wenskaarten, postzegels en 
boeken- en VVV-bonnen. 
De winkel is door de nieuwe 
opzet nog gezelliger, opener 
én een stuk overzichtelijker 
geworden. 

Op de Rosendaalseweg 696 
kunt u bij C1000 terecht voor 
het brengen en ophalen van 
pakjes, aangetekende brieven 
en het overschrijven dan wel 
schorsen van uw auto, motor, 
scooter of boot.

Kijk voor meer informatie  
op www.depoortarnhem.nl 
of kom gewoon langs in de 
winkel. Bellen en mailen 
kan ook: 026-4432483 
info@depoortarnhem.nl. 

De Poort - boek en bureau wederom vernieuwd

Schrijvers gezocht!
Heb je interesse voor wat er in deze wijk gebeurt?

Wil je daar dan graag over vertellen?

Lijkt het je leuk om mee te schrijven aan de wijkkrant?

Laat het ons weten!

redactie@geitenkampnet.nl



Begin dit jaar viel er bij een 
aantal Geitenkampers een 
uitnodiging in de bus om mee 
te werken aan een onderzoek. 
Het bleek om een gezond-
heidsonderzoek te gaan, dat 
onder meer in samenwerking 
met huisartsenpraktijk van 
Duivenboden door onder-
zoekers van de Wageningen 
Universiteit en Universiteit 
Maastricht wordt gehouden. 
Met behulp van een korte 
vragenlijst worden de deelne-
mers geselecteerd en mogen 
zij vervolgens deelnemen aan 
een leefstijlprogramma. 

Enkele jaren terug is dit leef-
stijlprogramma in Maastricht 
ontwikkeld. Het was gericht 
op het voorkomen van dia-
betes bij personen met een 
verhoogd risico daarop. Dit 
leefstijlprogramma bleek in 
een onderzoekssetting erg 
effectief. Het SamenLanger-
Gezond-leefstijlprogramma 
is gebaseerd op dit effectieve 
leefstijlprogramma en brengt 
het leefstijlprogramma naar 
de praktijk.

Het SamenLangerGezond-
heid-leefstijlprogramma is 
ontwikkeld om personen te 

helpen hun buikomvang te 
verminderen en daarmee het 
risico op diabetes, hart- en 
vaatziekten en nierfalen te 
verlagen. Het SamenLanger-
Gezond-leefstijlprogramma 
duurt in totaal 12 maanden 
en bestaat uit een kennisma-
kingsbijeenkomst, individu-
ele begeleiding van een diëtis-
te, drie groepsbijeenkomsten 
over voeding, en één tot twee 
keer per week onder begelei-
ding sporten samen met an-
dere deelnemers.

De sportlessen worden be-
geleid door sportbegeleidster 
Sanne van Ginkel en vinden 
plaats in MFC De Wetering. 
De lessen worden afgestemd 
op de interesses van deel-
nemers en maken het voor ie-
dereen mogelijk om op eigen 
niveau te bewegen. Tijdens 
de groepsbijeenkomsten over 
voeding gaan de deelnemers 
onder begeleiding van dië-
tiste Anja Daniëls of Ilse van 
Heumen (Diëtistenpraktijk 
Vitasens) op een interactieve 
manier aan de slag om een ge-

zonde leefstijl te ontwikkelen 
en vol te houden. 
Onderwerpen die daarbij aan 
bod komen zijn het vergelijken 
van producten, het lezen van 
etiketten, het omgaan met 
verleidingen tijdens soci-
ale gelegenheden (zoals o.a. 
feestdagen, verjaardagen en 
vakanties) en het kennismaken 
met gezonde en betaalbare 
mogelijkheden in de super-
markt.

Door middel van een weten-
schappelijk onderzoek wordt 
door onderzoekster Sandra 
Bukman (Wageningen Univer-
siteit) en haar collega’s onder- 
zocht of het SamenLanger- 
Gezond-leefstijlprogramma 
effectief is in het verbete-
ren van voedingsgewoonten, 
beweeggewoonten en ge-
zondheid. Deelnemers aan 
het onderzoek nemen daar-
om vóór en na het leefstijl-
programma deel aan verschil-
lende (gezondheids)metingen. 
Deze metingen zijn nodig om 
de doeltreffendheid van het 
leefstijlprogramma te bepalen. 

Uiteraard is het voor de deel-
nemers zelf ook leerzaam 
om door deze metingen 
meer te weten te komen 
over hun eigen gezondheid.

Het onderzoek wordt gefinan-
cierd door LekkerLangLeven 
(een samenwerking tussen het 
Diabetes Fonds, de Hartstich-
ting en de Nierstichting).

Het SamenLangerGezond-
leefstijlprogramma wordt 
uitgevoerd in Arnhem (wijk 
Geitenkamp) en Eindhoven. 
Het programma is bedoeld 

voor mensen die een ver-
grote buikomvang hebben, 
tussen 30 en 70 jaar oud zijn, 
en géén medicatie gebruiken 
voor hoge bloeddruk, hoge 
cholesterol, hart- en vaat-
ziekten, diabetes of nierfalen. 
Het SamenLangerGezond-
leefstijlprogramma wordt in 
Geitenkamp uitgevoerd in sa-
menwerking met lokale pro-
fessionals, zoals huisartsen-
praktijk van Duivenboden, 
diëtistenpraktijk Vitasens en 
Sportbedrijf Arnhem.

Het is nog steeds mogelijk 
voor bewoners van Geiten-
kamp om zich op te geven 
voor dit onderzoek. Wanneer 
mensen meer willen weten 
over het SamenLangerGe-
zond-leefstijlprogramma of 
willen weten of ze in aanmer-
king komen om aan het onder-
zoek mee te doen, kunnen ze 
contact opnemen met de on-
derzoekster Sandra Bukman. 

Dit kan het snelste per e-mail:

SamenLangerGezond@wur.nl

Onderzoekster Sandra Bukman van 
de Wageningen Universiteit

Leefstijlprogramma laat bewoners samen langer gezond leven

Het komt wellicht een beetje vreemd over dat er in de wijkkrant van de wijk 
Geitenkamp aandacht besteed wordt aan een  opruimactie in een andere wijk. 
Maar in het geval van Meinerswijk maken we graag een uitzondering. Niet al-
leen omdat dit stukje natuur van alle Arnhemmers is, maar ook omdat wijkbe-
woonster en actief vrijwilliger Jeanette Geurkink  hieraan heeft meegewerkt.  

‘‘Via via had ik van deze 
klus gehoord. Het geeft mij 
een goed gevoel om eens iets 
terug te doen voor de natuur. 
Ik pak hier in de wijk ook wel 
eens wat van straat op, maar 
daar is bijna geen beginnen 
aan. Gelukkig is een clubje 
kinderen vanuit het MFC hier 
elke donderdag mee bezig. 
Top! 

Er stond een stevige, frisse 
wind; Gelukkig had ik mijn 
thermosonderbroek en mijn 
regenjas aan. Toen de zon 

lekker doorkwam stond ik 
behoorlijk te zweten. Het is 
ongelooflijk hoeveel er lag 
en nog is blijven liggen; dat 
redt je niet in 1 ochtend. Jan 
Floor (toezichthouder bossen 
en parken van de Gemeente 
Arnhem) ontving me bij de 
steenfabriek en toen de rest 
gearriveerd was, mochten we 
achterop de pick-up truck naar 
de plek die we aan gingen 
pakken. Ik ben zo pieter-
peuterig dat ik elk minuscuul 
stukje afval zie, dus ik bleef 
bukken om het op te pakken 

(en dat heb ik de volgende dag 
wel gevoeld). Wat trouwens 
nog best wel lastig ging met 
de te grote werkhandschoe-
nen, maar ja, toch probeerde 
ik het. Voordat we echt be-
gonnen,  had Jan ons nog op 
het hart gedrukt vooral de 
grote stukken op te pakken, 
maar ja, dat kan ik dan niet. 

Om half 11 was het tijd voor 
koffie. Leuk om dan wat na-
der kennis te maken met de 
mede-oprapers. Een paar 
mensen van “Vrienden van 
Meinerswijk’, politieke par-
tij Zuid Centraal en andere 
vrijwilligers die zich via IVN 
Natuurbeheer hadden aange-
meld. IVN Natuurbeheer doet 
trouwens elke maand een klus 
(zie de website). Ik vond het 
een leuke ochtend, lekker be-
zig geweest en nieuwe men-
sen ontmoet. Het resultaat 
was een aanhangwagen en 
pick-up truck vol volle 
vuilniszakken! 

Oja, ik vond ook nog een 
schedel van een vos. En wist 
je dat er bevers zitten! ‘‘

meer info over IVN: www.ivn.nl

Vrijwillig op vreemde bodem

Jeanette met een deel van de door haar verzamelde opbrengst

De gevonden vossenschedel

Project ‘Wonen doe je zo!’ slaat aan
Het bruist van de actie in 
de wijk. Onlangs hebben 
groep 7 en 8 van basis-
school de Vlindertuin  mee-
gedaan aan het project 
“Wonen doe je zo”. Dit project 
is een initiatief van de 
Arnhemse woningcorporaties 
Vivare, Volkshuisvesting en 
Portaal en wordt uitgevoerd 
door Carolijn Leisink van 
Theatergroep Cactus. De 
leerlingen gaan tijdens het 
project door middel van cre-
atieve opdrachten aan de 
slag met het thema “wonen”.
 
Verschillende vragen komen 
aan de orde: ‘‘Wanneer woon 
je ergens prettig? Hoe kun je 
het gezellig, schoon en mooi 
houden? En wie werken hier 
allemaal aan mee?‘‘ 

Tijdens het project wordt 
er gebruik gemaakt van 
verschillende gastdocenten. 
Op 18 maart waren de wijk-
agenten Eric Hortensius en 
Femke van den Berg, samen 
met Yvonne Bierings van 
Volkshuisvestiging te gast om 
speciaal voor dit project in 
de rol van docent te stappen. 
De kinderen hebben de gast-
docenten allerlei vragen 
gesteld. Vervolgens zijn  
de leerlingen samen met 
Yvonne, Erik en Femke 
de wijk in gegaan.

Op 25 maart hebben de leer-
lingen samen met Mike Hoose 
van het kinderwijkteam de 
buurt schoon gemaakt. Ze heb-
ben samen wel 24 kilo afval 
verzameld! 

Het project werd op vrijdag 12 
april afgesloten met een door 
de leerlingen voorbereidde 
theaterpresentatie voor de 
andere groepen en de ouders. 
Hiermee wilden de leerlingen 
nogmaals benadrukken hoe 
je samen met elkaar een 
wijk schoon kunt houden. 

Want ouders, kinderen, 
docenten en gastdocen-
ten hoeven het over één 
ding niet oneens te zijn: 
de Geitenkamp is een hele ge-
zellige wijk om in te wonen! 

En bij de jeugd zijn toch 
vooral het voetbalveldje, 
playground de Rommelkist, 
het zwembad Valkenhuizen, 
jongerencentrum  de Sperwer 
en MFC De Wetering favoriet.

De kinderen van groep 7 en 8 van De Vlindertuin met linksboven Yvonne Bierings en Eric Hortensius 
en rechtsboven Femke van den Berg



In de vorige “Op de Hoogte” 
wandelden wij over de 
Schaepmanlaan omhoog om 
enige straatnamen onder de 
loep te nemen. Helaas werd 
door de redactie een foute 
beschrijving gegeven van 
de herkomst van de naam
Creutzbergstraat. Wij werden 
hierop attent gemaakt door 
Pieter de Jong, die ons ook 
al op het spoor wist te zet-
ten van Lutzen Wagenaar, 
naar wie de Dr. Wagenaar-
straat is vernoemd. (Hierover 
meer in het artikel hiernaast).

De predikant Creutzberg, over 
wie wij schreven, is niet de 
predikant naar wie deze straat
werd vernoemd. De straat 
bleek namelijk vernoemd 
naar zijn vader! Via het 
Gelders Archief vernamen wij 
dat Karel Frederik Creutzberg 
de naamgever van de straat is.

Deze predikant werd geboren 
in Arnhem in 1840 en over-
leed in 1911, eveneens in 
Arnhem. Hij heeft vooral veel
gedaan voor de wijk Klarendal. 
Hier is ook een school naar 
hem genoemd, omdat die 
school door zijn toedoen tot
stand is gekomen. In de
Creutzbergschool is nog een 
plaquette te zien met daarop 
een afbeelding van Creutzberg.

Ook willen we nog vermelden 
dat het enigszins verscholen 
liggende Ter Braakeplein 
haar naam te danken heeft aan 
Johannes Theodorus ter 
Braake, die leefde van 1845 
tot 1905. Hij was pastoor van 
de St.Martinusparochie en
een groot kenner van kerk-

muziek. Helaas zijn ons 
geen verdere bijzonderheden 
over deze persoon bekend.
De redactie houdt zich aan-
bevolen voor meer informatie!

Wij dalen  de Schaepmanlaan 
af en lopen langs diverse 
zijstraten, te beginnen 
bij de Bloemersweg.

Henri Bloemers werd in 1880 
geboren in Hummelo en ging 
biologie studeren. Toen hij 
zich aansloot bij het Utrechts
Studenten Corps ontdekte hij 
snel, dat zijn belangstelling 
voor de politiek groter was 
dan voor de wetenschap.
Na de Eerste Wereldoorlog 
wist hij de nood van de be-
volking te beperken door heel 
goed de voedsel- en brandstof-
fendistributie te organiseren.
In de jaren 30 gaf hij de aanzet 
tot de aanleg van het eerste 
nationale park van Nederland 
door 3000 hectare bos in 
het bezit te brengen van de  
gemeente Rheden en van 
Natuurmonumenten. Zo ont-
stond park De Veluwezoom.
De weg tussen de Pos-
bank en de Imbosch is ook 
naar Bloemers vernoemd.

Bloemers  was  burgemeester 
te Arnhem van 1934 tot 1944. 
Hij werd in 1944 ontslagen 
omdat hij zijn medewerking 
weigerde aan de arbeids-
inzet. De “Arbeitseinsatz” 
was de gedwongen inscha-
keling van arbeiders uit 
de bezette gebieden voor
de Duitse oorlogseconomie.
Na de oorlog kwam 

Bloemers niet meer terug 
als burgemeester in verband 
met gezondheidsklachten.
Hij overleed in 1947 in Velp.

Een straat verder naar beneden 
brengt ons naar de Treublaan.
Willem Treub, geboren 
in Voorschoten in 1858, 
was econoom, politicus en 
hoogleraar aan de Universiteit 
van Amsterdam.

In 1913 werd hij minister van 
Landbouw en Nijverheid en in 
1914 minister van Financiën. 
Hij voerde een voortvarend, 
economisch beleid, maar in 
1916 kwam hij in conflict met 
de Tweede Kamer over het 
staatspensioen (een pensioen-
belasting die Treub wilde 
invoeren als dekking van de 
staatskosten) en trad hij af.
In 1917 echter kwam 
hij weer terug als minis-
ter van Financiën in het 
kabinet Cort van.der.Linden.

En via deze naam komen we bij 
de volgende straat, namelijk 
de Cort van der Lindenlaan. 

De volledige naam van deze 
advocaat, rechtsgeleerde 
en politicus is Pieter Wilhelm 
Adrianus Cort van der 
Linden. (1846-1935). Zelf 
gebruikte hij zijn vierde 
voornaam als roepnaam.
Cort was van 1897 tot 1901 
minister van Financiën en in 
deze functie nauw betrok-
ken bij de sociale wetgeving: 
kinderwet, woningwet, onge-
vallenwet en leerplichtwet.
Van 1913 tot 1918 was van 
der Linden premier van ons 
land. Door zijn neutrale poli-
tiek kon hij ons land buiten de 
eerste Wereldoorlog houden.
In 1901 voltrok Cort van 
der Linden het huwelijk 
van koningin Wilhelmina 
en hertog Hendrik van 
Mecklenburg-Schwerin.

Willem Hubert Nolens werd 
in 1860 geboren in Venlo. 
Reeds op 17-jarige leeftijd 
werd hij gewijd als priester.
Hij studeerde filosofie, 
theologie, rechten en staats- 
wetenschappen.

Later werd hij o.a. Minis-
ter van Staat en van 1910 tot 
aan zijn dood in 1934 was hij 
fractievoorzitter van de R.K. 
Staatspartij. Hij kwam vaak in 
conflict met de conservatieve 
rooms katholieken, als hij 
veranderingen in de sociale 
wetgeving wilde aanbrengen. 
Nolens zorgde o.a. voor bete-
re werkomstandigheden voor 
de Limburgse mijnwerkers.
Bij zijn begrafenis in Venlo 

in 1931 was er een enorme 
mensenmassa op de been 
om deze geliefde leider
de laatste eer te bewijzen.

De laatste straat waar we 
langskomen, is de De Savornin 
Lohmanlaan. De Savornin 
Lohman, die als voornaam 
Alexander had en die een 
jonkheer was, werd geboren 
in Groningen in 1837. Hij was 
ook de voorman van de CHU.

Eerst was hij rechter, o.a. in 
Den Bosch, later werd hij 
raadsheer van het gerechtshof. 
Hij was door zijn juridische 
kennis een belangrijke steun 
voor Abraham Kuyper. Aan 
hun vriendschap kwam in 
1909 een einde na diverse 
conflicten, o.a. over de lintjes-
affaire (een schandaal rond 
onderscheidingen) en over do-
naties aan Kuypers partijkas. 
Pas in 1914 kwamen deze 
twee politici weer enigszins 
“on speaking terms”.
In 1903 had Kuyper De 
Savornin Lohman nog wel be-
noemd tot curator aan de Rijks 
Universiteit van Groningen, 
een functie die hij uitoefende 
tot aan zijn dood in 1924.
De onafhankelijke en pro-
testantse raadsman was 
een belangrijke adviseur 
van koningin Wilhelmina.

Tot zover de straatnamen 
voor deze keer. Heeft u 
aanvullende informatie, of 
heeft u een onjuistheid ont-
dekt, laat het ons weten via 
redactie@geitenkampnet.nl

Vertrouwenspersonen
Huiselijk Geweld

Woon je in de wijk en heb je psychische problemen of een verslaving?

Heb je in je omgeving te maken met huiselijk geweld?

Heb je hier vragen over en wil je praten met iemand die daar 
ook ervaring mee heeft?

Zou je wel iets willen doen, maar vind je het lastig stappen te nemen?

Heb je advies nodig over een instantie of wil je meer weten over 
andere praktische zaken?

Wil je contact met een hulpverlener, maar vind je die stap erg groot?

Wij, ervaringsdeskundigen uit de wijk, zitten voor je klaar om je te woord te 
staan en naar je te luisteren.

Elke donderdagmiddag van 13.30 tot 16.00 zijn wij aanwezig in

De Droomfabriek,
MFC De Wetering

het souterrain (vragen bij de balie)
Bonte Wetering 89

Geitenkamp

Ervaringsdeskundigen
In De Wijk

Karel Frederik Creutzberg

Henri Bloemers

Willem Treub

P.W.A.C. van der Linden

Willem Hubert Nolens

Alexander de Savornin Lohman

Ken uw straatnaam: de zijstraten van de Dr. Schaepmanlaan Lutzen Wagenaar
Was het nou Jan, Johannus of 
Johan Wagenaar, vroegen we 
ons vorige maand nog af.
Pieter de Jong wist ons het ant-
woord te geven: het ging om 
Lutzen Harmens Wagenaar.

Lutzen Wagenaar werd te 
Heerenveen geboren op 
15 maart 1855 geboren als 
zoon van Harmen Wagenaar 
en Frederica Gerritsma.
Zij hadden hun zoon Lutzen 
niet laten dopen.  Zijn school-
opleiding kreeg hij aan de HBS 
te Heerenveen en het Chris-
telijk Gymnasium te Zetten. 
Tijdens zijn gymnasium- 
tijd werd hij gedoopt  en in 
1875 ging Wagenaar theo-
logie studeren aan de Rijks-
universiteit te Utrecht. In die 
tijd nam hij ook kennis van 
de artikelen van Abraham 
Kuyper. In juni 1880 promo-
veerde Wagenaar tot doctor in 
de godgeleerdheid. In okto-
ber van het daarop volgende 
jaar werd hij toegelaten als 
predikant in de Nederlandse 
Hervormde Kerk. Zijn eerste 
gemeente was Wons, waar 
hij op 19 februari 1882 in-
trede deed. Op 7 december 
1884 verbond hij zich aan de 
gemeente te Heeg. In decem-
ber 1888 nam Wagenaar een 
beroep aan naar Leeuwar-
den, waar hij op 28 april 1889       
intrede deed. Wagenaar was 
een sociaal bewogen man. Hij 
koos partij voor de arbeiders 
die tot de verdrukten in de sa-
menleving behoorden. 

In 1892 nam hij een beroep 
van de kerk van Arnhem aan. 
Hier zette hij zijn strijd voor 
de sociale gerechtigheid voort, 
vanaf 1895 samen met zijn her-
vormde collega A.S. Talma. 
Zes jaar diende Wagenaar de 
kerk van Arnhem. In 1898 
vertrok hij naar Middelburg. 
Hij trachtte in Middelburg de 
drie gereformeerde kerken 
tot samensmelting te bewegen. 

Zijn gezondheidstoestand  ver-
slechterde, en op 11 oktober 
1910 overleed Wagenaar op 
55-jarige leeftijd.

Openingstijden

Woensdag en donderdag: 
14.00-17.00 
18.30-21.30 

Vrijdag
14.00-17.00 

Speciale activiteiten 

Woensdag
16.30-17.00 snackmiddag;
           10 t/m 12 jaar;  € 1,00
19.00-20.00 Meiden 13 t/m 
16 jaar; kosten: wisselend

Donderdag
16.00 Kookclub 13+ ; € 2,00

Vrijdag
15.30-17.00 Girls only;
             10 t/m 12 jaar € 1,00

Vanuit een project van 
Kracht op de bult zijn 
vijf jongeren uit de wijk, 
Joey, Maikel, Wiljanne, 
Nicky en Dennis, begonnen 
aan een opleiding Leider 
Sportieve Recreatie niveau 
2. Hier leren zij recreatieve 
en sportieve activiteiten te 
organiseren en begeleiden. 
Elke maandag zijn de jon-

geren sportief bezig in de 
sportzaal van het MFC onder 
begeleiding van een ervaren 
trainer. Met deze cursus kun-
nen de jongeren uiteindelijk 
recreatieve en sportieve ac-
tiviteiten opzetten voor ver-
schillende doelgroepen, zoals 
bij een animatieteam op een 
camping, bungalowpark of 
hotel. Maar ook voor de ver-

schillende doelgroepen in de 
wijk. De betrokken jongeren 
zijn erg enthousiast. Maikel 
licht toe: ‘‘Ik heb ervoor geko-
zen om aan deze cursus mee 
te doen omdat ik zelf al erg 
sportief ben en het leuk vind 
om dit over te brengen op an-
dere mensen. Daarnaast vind 
ik het leuk om te leren hoe ik 
hier les in moet geven.’’ 
Ook Joey reageert enthousiast. 
‘‘Wegens een blessure heb ik 
destijds moeten stoppen met 
mijn opleiding voor Sport & 
Bewegen op het CIOS. Door-
middel van deze cursus krijg 
ik de kans om toch soortge-
lijke dingen te leren en toch 
op een sportieve manier een 
cursus te volgen.‘‘

Dank gaat uit naar Sport-
bedrijf Arnhem en Stichting 
Rijnstad voor de financiering 
en begeleiding van de cursus

Jongeren opgeleid tot begeleider Sportieve Recreatie

Uitleg aan de jongeren....



Hond en baas op de foto
In het kader van Kracht op 
de bult/Geitenkamp is in 
de aanloop naar het festival 
H80 het project Hond & Co.                 
opgestart. Kunstenaars Astrid 
Aries en Marco Gerritsen 
fotograferen Geitenkampers 
met hun hond. De foto’s wor-
den tentoongesteld tijdens het 
festival, voorzien van uitspra-
ken van bewoners die gericht 
zijn op het aanpakken van het 
hondenpoepprobleem. 

Tijdens het festival H80 kun-
nen de bezoekers een stem 
uitbrengen op de foto van het 
baasje dat het meest op zijn 
hond lijkt. Op zondag 12 mei 
zal er een prijs worden uit-
gereikt aan het baasje en de 
hond die de meeste stemmen 
hebben weten te bemachtigen.
De foto’s zullen vervolgens 
verspreid over de wijk ten-
toongesteld worden.

Doel van deze actie is om men-
sen nog bewuster te maken 
van het hondenpoepprobleem 
om zo vervolgens gezamen-
lijk tot creatieve oplossingen 
te komen. 

Vind je ook dat jij op je hond 
lijkt en wil je samen op de foto? 
Dat kan nog steeds! Je kunt je 
opgeven door te mailen naar 
cohond@gmail.com of door 
te bellen naar 06-38625410.

Bezoek Facebook (Hond Co) 
om alvast foto’s te bekijken.

In april en mei exposeert Annie Beugel met twee fotoseries in Gildenhuis60 in Arnhem. De tentoonstelling Treement is al te zien 
vanaf 3 april en gaat door tot en met 31 mei 2013. Ze vindt plaats in Gildenhuis60.

Fotograaf Annie Beugel 
(1983) komt oorspronkelijk uit 
Schildwolde en woont op dit 
moment in Arnhem. Ze volgt 
sinds 2008 een studie foto-
grafie aan de FOTOfactory 
in Amsterdam. Daarnaast 
werkt ze zelfstandig aan 
autonome projecten en werk 
in opdracht. Annie benadert 
haar onderwerpen contextueel 
(in samenhang met de om-
geving) en legt ze op een 
beschouwende manier vast.  

In de fotoserie Treement laat 
Annie haar fascinatie voor    
bomen en bos zien. Opge-
groeid op het Groninger plat-
teland had ze altijd veel ruimte 
en open landschappen om zich 
heen. Nu Annie in Arnhem  
woont, vindt ze de rust en de 
vrijheid, die ze in het Gronin-
ger landschap vaak opzocht, 
terug in het bos. In de ver-
schillende series foto’s spelen 
bomen de hoofdrol, maar de 
hand van de mens is nooit 

ver weg. De relatie tussen 
mens en landschap is een her-
kenbaar thema in haar werk.

Ook in de fotoserie de Bult 
is de relatie tussen mens en 
landschap terug te vinden. 
Omdat de tentoonstelling 
samen valt met het theater-
festival ‘N Bult theater, zijn de 
foto’s die Annie maakte over 
het Arnhemse park Hoogte 80 
in Gildenhuis60 te zien. Een 
jaar lang fotografeerde ze 

deze unieke plek in de stad. 
De mensen die het bezoeken 
en de seizoenen die verstrij-
ken geven het park telkens een 
ander gezicht, terwijl de rust 
en ruimte blijven. 

Met de collage van foto’s in 
zijn geheel laat Annie deze 
aspecten van het park zien en 
wordt gezamenlijk een land-
kaart van De Bult gevormd. 
Kom dus zeker kijken naar 
deze unieke tentoonstelling!

Het Gildenhuis60 bevindt 
zich op Schuttersbergplein 
60 en is van maandag tot en 
met vrijdag geopend van 
9.00 tot 16.30. Meer infor-
matie: www.gildenhuis60.nl

Fotograaf Annie Beugel exposeert met Treement en De Bult in Gildenhuis

Een foto uit de tentoonstelling Treement

Lustrum-editie Hoogte 80 festival tijdens Hemelvaart
De stichting Yamaar organiseert van 9 tot en met 12 mei alweer voor de vijfde keer het festival Hoogte 80, ‘n Bult Theater. 
Daarmee beleeft dit unieke festival, dat een podium biedt voor kunst, muziek en theater, haar allereerste lustrum.

Stichting Yamaar begon in 
1999 met een eigen programma 
op de Sonsbeek Theateravenue 
in het Park Sonsbeek. Dit 
smaakte naar meer en in het 
najaar van 2008 werd besloten 
Stadspark Hoogte 80 het decor 
te laten worden van een nieuw 
Arnhems festival dat geheel 
in stijl  de toepasselijke naam 
Hoogte 80, ‘n Bult Theater 
meekreeg. Een half jaar la-
ter, in mei 2009 was de eerste 
editie hiervan een feit. Na de 
edities van 2010, 2011 en 2012 
betekent dat dat het festival 
dit jaar  haar eerste lustrum 
mag beleven.

Het zal niemand in de wijk 
ontgaan zijn dat het festival er 
weer aankomt. Circus Op De 
Bult was al een paar maanden 
bezig zich voor te bereiden op 
haar optreden, en afgelopen 
maand zijn ook de workshops 
begonnen voor de Hoedenpa-
rade XXL. 
Wijkbewoners gingen onder 
begeleiding aan de slag om 
grote, maar toch passende 
hoeden te maken. Op deze 
manier werd het kunstproject 
om zo invulling te geven aan 
dit kunstproject van de wijk 
Geitenkamp voor het festival 
van dit jaar.

Donderdag 9 mei zal om 13.30 
de opening van het festival 
plaatsvinden. Daarna vinden 
vier dagen lang van 14.00 
tot 23.00 diverse activiteiten 
plaats, waar jong en oud zich 
mee kunnen vermaken. 

Voorstellingen van o.a. to-
neelgroep Dapper, toneel-
groep Oostpool, De Zingende 
Zeemeerminnen, Cirque De 
Platzak, Circus Remundo en 
Piepschuim staan garant voor 
speels vermaak. Theater-
groep Ranja laat ons kennis-
maken met Melea, de creatie 
van Professor Paradox. 

En er is Afhaalpoëzie te be-
stellen, er zijn verhalen te be-
luisteren in De Verhalentent 
en er kan door de kinderen 
geknutseld worden met De 
KinderLokker.

In de gezellige tent van Club 
Yamaar valt ook dit jaar veel te 
beleven. Op donderdagavond 
staan er optredens gepland van 
Dear Jane en Donnerwetter, 
vrijdag staan onder ander 
Blue Mickey & Leander en 
Lo-Lite op het programma en 
zaterdag is het podium voor 
Tuncay Arslan, Julie Scott en 
Hompfdinga. 

Op zondag wordt De Aftocht 
geblazen tijdens een Open Po-
dium, waar iedereen welkom 
is om zijn eigen muziekin-
strument te gaan bespelen. 

Het Hoogte 80 festival wordt 
mogelijk gemaakt door de 
vele vrijwilligers die enthou-
siast mee hebben geholpen, 
de winkeliersvereniging Gei-
tenkamp, Wijkplatform Gei-
tenkamp, Monnikenhuizen 
en Arnhemse Allee, Kunst-
bedrijf Arnhem, Stichting 
Rijnstad, Vivare, Volkshuis-
vesting en Portaal en  nog 
heel veel andere organisaties. 

Voor meer info over het pro-
gramma per dag: www.h80.nl

Knutselende kinderen vermaken 
zich Op De Bult

Meer nieuws van G60

Wist U dat....
wij alle vrijwilligers die 
zich hebben aangemeld 
heel erg hartelijk willen 
bedanken?

wij heel blij zijn met Eric, 
Wim, Marga, Nicole en 
Nicolette, de nieuwe aan-
winsten van ons team?

winkeliers enthousiast 
zijn over de introductie 
van de Gelre als lokaal 
betaalmiddel in de wijk?

er vrijwilligers gezocht 
worden om samen met de 
Voedselbank een groente- 
tuin op te zetten?

we samen met de snackbar 
en de supermarkt planten-
bakken willen plaatsen 
op het aangelegen plein?

van 22 t/m 25 april De 
Gelderlander een  tijdelijk 
redactiehuis heeft gehad 
in het Gildenhuis?
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Activiteiten
Playground De Rommelkist

maandag
10.30-11.00 Ouder en peutergym; 0-3 jr; MFC De Wetering
16.00-17.00 Run For Fun; 8-12 jr; De Rommelkist (vol)

dinsdag
16.00-17.00 Voetbal; 8-12 jaar; De Rommelkist
17.00-18.00 Voetbal; 13-15 jaar; De Rommelkist
19.00-20.00 Pilatus; 18 +;  MFC De Wetering;  € 10,-
                                                                  (10-strippenkaart)

woensdag
14.00-16.00 Wijkinstuif; 4-12 jaar; MFC De Wetering /
                                                   De Rommelkist; € 0,50
17.30-19.30 Sport- en spelluitleen; 4-12 jr; De Rommelkist
19.30-21.00 Sportuurtje 55+; MFC De Wetering; € 1,00

donderdag
15.30-16.30 Kids Dance; 4-7 jaar; MFC De Wetering; € 0,50
16.00-17.00 Beeball; De Rommelkist
16.30-17.30 Kids Dance; 9-12 jaar; MFC De Wetering; € 0,50

vrijdag
16.00-17.00 Tennis; 8-12 jaar; De Rommelkist

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

Openingstijden Playground De Rommelkist:
maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 21.00 uur
zaterdag van 11.00 tot 18.00 uur
zondag gesloten

meer informatie: Dirk Leenders, 06-26114266, of
Eibert Leusink, 06-19446950

alle activiteiten zijn gratis, tenzij anders vermeld

Vrijdag 22 maart jl. was de officiële start van de Kuijpers Vitesse streetleague op playground de Rom-
melkist, in sfeervolle ambiance, compleet met ballonnen bogen, rode loper en schitterende banners.

De Kuijpers Vitesse Street 
League is een unieke straat-
voetbalcompetitie waarin 12 
teams uit verschillende wijken 
uit Arnhem, Velp, Westervoort 
en Rheden het tegen el-
kaar opnemen. Bij de Street         
League draait het niet alleen 
om prestaties op het veld, er 
kunnen namelijk ook punten 
verdiend worden met fair-
play en met het leveren van 
een positieve bijdrage in de 
wijk. Mooi voorbeeld hiervan 
is dat de spelers van het 
Geitenkampse team een beu-
kenhaag hebben geplaatst 
voor het MFC en playground 
de Rommelkist. Dit om te 
voorkomen dat buurtbewoners 
hun hond uit laten op de 
voorgelegen grasvelden. Met 
de in totaal behaalde punten 
kan het team o.a. een com-
plete voetbal outfit verdienen.

De start van dit voetbaltoer-
nooi, dat in diverse wijken 
verder gespeeld wordt, mocht 
zich ondanks het erg kou-
de weer verheugen op veel 
bezoekers. Nadat de kinde-
ren van de Geitenkampse 
kids dansgroep een optreden 
hadden verzorgd en de deel-
nemende teams waren voor-
gesteld aan het publiek, was 
het de beurt aan wethouder 
sport Gerrie Elfrink om sa-
men met de keeperstrainer 
van Vitesse,  Raimond van 
der Gouw, de  officiële af-
trap te verrichten door 
middel van een penalty.
Daarna startte het toernooi en 
de nevenactiviteiten voor de 
kinderen. Deze konden zich 
vermaken op een springkus-
sen, schieten op een score 
goal met gaten en hun kennis 
testen bij een voetbal Quiz. 

Als klap op de vuurpijl kon-
den de bezoekers ook nog op 
de foto met Vitesse-mascotte 
Vito. Na afloop van het pro-
gramma werden er uit de vele 
deelnemers drie loopkaar-
ten getrokken die een prijs 
wonnen: een Vitesse-bal met 
handtekeningen, een Vitesse-
shirt en vier vrijkaartjes voor 
een wedstrijd van Vitesse.
De gelukkigen namen de 
prijzen, die door Vitesse be-
schikbaar waren gesteld, dan 
ook dankbaar in ontvangst .

Om een lang verhaal kort te 
maken, het was een zeer ge-
slaagde dag voor jong en oud.  
De Vitesse streetleague zal 
verder nog speelrondes afwer-
ken in Elderveld, Kronenburg, 
en Malburgen. De halve fina-
les zullen gespeeld worden op 
playground Thialf en de finale 
in het Gelredome of Papendal. 
Namens Sportbedrijf Arnhem 

wenst Dirk Leenders alle 
teams veel succes en dankt 
hij alle betrokken partijen 
en vrijwilligers uit de wijk 
voor hun inzet op deze dag.

marktplein Geitenkamp

geopend 
op zondag 

12:00-18:00 uur

Buurtsuper 

in een 

Superbuurt!

Schuttersbergplein 13
Geitenkamp - Arnhem

geopend 

op zondag 

12:00-18:00 uur

Iedere zondag 
een extra 

spectaculaire 
aanbieding!

Kuijpers Vitesse Street League trapt af op Playground de Rommelkist

Het aanleggen van de beukenhaag bij MFC De Wetering 
leverde het team van de Geitenkamp ook punten op.

Het team van de Geitenkamp

Wethouder Gerrie Elfrink 
bereidt zich voor op de penalty


