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De ‘perfecte’ jongere
Het zal hooguit de far-
maceutische industrie 
zijn die in de handen 
wrijft, omdat ook in 
2013 weer meer jon-
geren onder de 21 jaar 
antidepressiva voorge-
schreven zullen krijgen.
Maar gaat de oorzaak 
daarvan niet dieper dan 
de huisartsen en psy-
chiaters die vaker een      
pilletje voorschrijven?

In dit Nederland is geen 
kritiek krijgen al snel het 
enige compliment dat 
je gegeven zal worden. 
Dit is een fantastische  
klantengarantie voor 
de zorghandel: niet één 
jongere kan volwassen 
worden zonder het      
gevoel te krijgen nooit 
goed genoeg te zijn, of 
- voor wie in een religi-
euze omgeving opgroeit 
- zonder het gevoel te 
krijgen altijd zondig te 
zijn.

Het schiet klaarblijkelijk 
het doel voorbij om    
jongeren te stimuleren 
de    talenten naar ver-
mogen te benutten, dan 
wel om ze weerbaar te 
maken.
Als dat generatie op 
generatie zo door blijft 
gaan zoals het al gene-
raties doet, dan zullen 
één of meerdere pilletjes 
dat niet oplossen, net zo 
min als een abonnement 
voor individuele of 
groepsgesprekken.

Het enige dat je daar-
aan overhoudt is een 
land met een gruwelijk      
negatieve instelling 
waarbij je maar met 
moeite iets positief zult 
weten te brengen, om-
dat men als eerste blijft 
kijken naar wat je ‘fout’ 
doet. 

Ach ja, waarin een klein 
land klein kan blijven.

Just Henry

026-4424910 |  boerma-arnhem.nl

Voetverwarming 
cadeau 

bij aanschaf Avek boxspring

Op naar de volgende vijf jaar!
Lustrumeditie H80-festival door duizenden mensen bezocht
Een stralende zon zoals 
we die dit jaar nog maar  
zelden gezien hebben zorgde 
9 mei, op  Hemelvaartsdag, 
voor een mooie opening van 
het jaarlijkse festival H80 
Een bult theater. 
Vier dagen lang stond de 
wijk in het teken van dit   
festival, dat dit jaar alweer 
zijn vijfde editie mocht be-
leven. Veel muziek, theater, 
toneel en gezelligheid waren 
dagelijks te vinden op de 
bult die we kennen als 
Hoogte 80. En als klap op de 
vuurpijl werd er afgesloten 
met een bijzonder huwelijk.

De lustrumeditie van het fes-
tival had het weer enigszins 
mee. De openingsdag was 
ronduit zomers en ook op de 
andere dagen bleek het weer 
beter te zijn dan voorspeld 
was. Het festival werd ge-

opend met de Hoedenparade. 
De afgelopen maanden is er 
hard gewerkt aan de Hoeden 
die nu met trots door de makers 
werden getoond in een tocht 
door de wijk.
Bezoekers uit heel Arnhem 
en daarbuiten keken hun ogen 
uit bij het zien van de Hoeden. 
Daarna ging het festival echt 
van start. Met muziek, theater, 

toneel en allerlei andere ac-
tiviteiten kon er vier dagen 
lang genoten worden van een 
uitgebreid aanbod  aan kunst 
en cultuur. Ook de inmid-
dels befaamde Geitenbreier- 
tent, waar vele vrijwilligers 

actief waren om hun bijdrage 
te leveren aan het H80-festival, 
was uiteraard weer aanwezig. 
Hier tradt ook het Circus op 
de bult op met de voorstelling 
Andersom. (meer hierover op 
de achterzijde van deze krant). 
Zo was er eigenlijk van alles 
te beleven - te veel om op te 
noemen - maar één event wil-
len we u toch niet onthouden. 

Het einde van H80 Een bult 
theater betekende het begin 
van een echtelijke verbintenis. 
In de Geitenbreier-tent gaven 
Yvonne Jacobs (oud-mede-
werkster van Op de Hoogte) 
en Abel Brouwer (oud-eind-
redacteur van Op de Hoogte) 
elkaar het jawoord.
Onder grote belangstelling 
werd het huwelijk voltrokken 
door cabaretier en buiten- 
gewoon ambtenaar van de 
burgerlijke stand Henk van 
der Ploeg. Hij leidde niet         

alleen de ceremonie op een 
buitengewone manier, Henk 
was ook buitengewoon ge-
kleed, namelijk als dame! 
Omdat het geheel niet bijzon-
der officieel was, kon Henk 
het zich veroorloven zich uit te 
leven in een van zijn hobby’s: 
het verkleden als vrouw.

Het huwelijk van Yvonne en 
Abel zal op een later tijdstip 
wettelijk bezegeld worden. 
Voorafgaand aan de plechtig-
heid speelde Yvonnes dochter 
Celeste Zewald een fraaie 
klarinetsolo, die door een 
overvolle tent beloond werd 
met een klaterend applaus. 
Yvonne en Abel schoven niet 
alleen de trouwringen om    
elkaars vinger, zij kregen van 
twee getuigen ook een zelf 
vervaardigde bronzen ketting 
omgehangen, als teken van 
hun beider trouw. Het was een 
hilarische bijeenkomst, waar-
van het nieuwbakken echt-
paar zichtbaar genoot. En het 
genieten werd tot in de kleine 
uurtjes voortgezet.
De redactie van Op de Hoogte 
wenst Yvonne en Abel een 
zonnige toekomst.

Yvonne Jacobs en Abel Brouwer geven elkaar het jawoord. 
Links Buitengewoon Ambtenaar Henk van der Ploeg

Ook toneelgezelschap Leth & Löhr stelde zeker niet teleur

De traditionele tocht door de wijk betekende de feestelijke 
opening van het festival

De Geitenbreier-tent, de plek waar veel activiteiten door 
vrijwilligers werden uitgevoerd



Afhaaldata plasticFouten 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)

maandag 17 juni

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

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

Vraag ernaar bij de balie!

Activiteitenpagina
SWOA Gildenhuis60 De Droomfabriek

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
Wandelclub 55+ (€2,50 incl. consumptie)
Dinsdag 4 juni om 14.00 - 16.00 uur 
(verzamelen om 13.30 uur bij MFC de Wetering)
Bloemschikken (€5,00)
Dinsdag 4 juni om 14.00 - 16.00 uur 
Yoga
Iedere woensdagavond om 18.45 - 19.45 uur
Koffie en thee-uurtje
Iedere donderdag om 10.30 - 11.30 uur
Sjoelen
Iedere donderdag om 13.30 - 15.30 uur
Bingo
Vrijdag 31 mei om 17.00 - 20.00 uur
Vrijdag 28 juni om 17.00 - 20.00 uur
Spelmiddag 
Vrijdag 7 juni om 14.00 - 16.00 uur
Vrijdag 21 juni om 14.00 - 16.00 uur
(Wijkbewoners kunnen aansluiten bij dagopvanggroep; 
incl. koffie, thee of een drankje)
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 & wandeling (€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
Ondernemersavond ‘De 2e Fase’
Donderdag 13 juni om 19.30 uur
Zwoele Zomer festiviteiten Schuttersbergplein
Zaterdag 22 juni vanaf 09:00 uur

‘Perfect in balans’
Maandag 18:30 - 22:00 uur
Op ontspannen en leuke manier worden verschillende the-
ma’s en workshops gericht op de alternatieve geneeswijzen 
aangeboden. Gastvrouwen zijn José en Yvonne
Bijeenkomst van het activeringsteam
Dinsdag 09:00 - 12:00 uur
Onder begeleiding van Marjon wordt samen gewerkt aan 
activiteiten en je persoonlijke plan.
Breek de week
Woensdag 19:00 - 22:00 uur
Breek de Week is voor wijkbewoners die gewoon eens 
behoefte hebben aan een luisterend oor en een kopje koffie.
Daarnaast worden er regelmatig thema avonden en 
workshops georganiseerd. Gastvrouwen zijn Diana en Lida
Open inloop STIP - GGZ
Donderdag 13.30 - 16.00 uur
Een inloop voor wijkbewoners  met vragen of behoefte aan 
laagdrempelige hulp en steun door vrijwilligers die weten 
waar je het over hebt. De vertrouwenspersonen Huiselijk 
Geweld en ervaringsdeskundigen van STIP-GGZ doen dit 
samen. Gastvrouwen zijn Marjolijn, Aletta en Janite 



Op donderdag 30 mei wordt 
de Droomfabriek officiëel her-
opend.  Iedereen is dan van harte 
welkom op de nieuwe locatie in 
het souterrain van MFC De We-
tering, waar de activiteiten die 
door het team van De Droomfa-
briek georganiseerd worden en 
die van het Activeringsteam te-
genwoordig plaatsvinden. 

Maar ook na 30 mei is het 
de moeite waard om langs te 
gaan, want een bezoek aan De 
Droomfabriek is nooit saai. 
Er is niet alleen veel te halen, 
je kunt ze ook iets bieden! 

De Droomfabriek is een plek 
waar aan dromen gewerkt kan 
worden. Iedere wijkbewoner 
die wil ontdekken wat hem of 
haar enthousiast maakt, of wil 
ontdekken waar hij/zij goed 
in is of nog bij wil leren, is 
welkom in De Droomfabriek. 
Maar ook als je meer contacten 
in je eigen wijk wil en de   
Geitenkamp beter wil leren 
kennen, kan de Droomfabriek 
je op weg helpen. Er staan         
tijdens openingstijden altijd 
wel vrijwilligers klaar die 
daarbij met veel plezier een 
helpende hand bieden.

Het kan natuurlijk ook zijn 
dat je al wel weet wat jouw 
kwaliteiten en dromen zijn, 
maar dat je een plek zoekt van 
waaruit je die kunt inzetten. 
Misschien wil je dat alleen 
doen, maar het kan ook zijn 
dat je wat mensen kent met 
wie je samen wilt optrekken. 
Ook dan is de Droomfabriek 
misschien wel een perfecte 
plek om samen aan de slag te 
gaan

In het souterrain van MFC 
De Wetering wordt onderdak 
geboden aan twee teams: het 
Activeringsteam en het team 
van de Droomfabriek. Beide 
teams worden ondersteund 
door een coördinator, die in-
dividule hulp biedt bij de acti-
viteiten. Maar de vrijwilligers 
helpen ook elkaar op weg.

Bij het Activeringsteam kun je 
ontdekken waar jouw passies 
en kwaliteiten liggen. De      
leden van dit team komen met 
ideeën waarmee ze vervol-
gens gezamenlijk aan de slag 
gaan. Het Activeringsteam is 
dan ook regelmatig betrokken 
bij wijkactiviteiten.

In de Droomfabriek kun je 
meer zelfstandig aan de slag 
en waar nodig steun vragen 
van het team bij alles wat je 
onderneemt. Iedereen krijgt 
de gelegenheid om zijn of 
haar kansen en kwaliteiten, 
waarvan uitgegaan wordt dat 
een ieder die heeft, te ontwik-
kelen. Dit uitgangspunt wordt 
door iedereen gedragen. 
Kom dus gerust langs op 30 
mei, of anders op één van de 
andere dagen.

30 mei heropening Droomfabriek in MFC De Wetering

Wil je meer weten over De Droomfabriek of het Activeringsteam, 
of zelfs jezelf aanmelden bij één van de twee teams, 

neem dan contact op:
De Droomfabriek:  droomfabriek-geitenkamp@hotmail.nl

Het Activeringsteam: activeringsteamgeitenkamp@hotmail.com
De Droomfabriek is ook te vinden op facebook.

De kleurige ballonnen die bij de ingang van cafetaria De Magneet waren opgehangen,          
deden het al vermoeden: de maand mei was een feestelijke maand voor Ajong en Theo Lin. .

Op 12 mei 2013 was het       
namelijk 10 jaar geleden dat 
zij de eigenaren werden van 
de cafetaria die nu al ruim 
dertig jaar op de Geitenkamp 
is gehuisvest. Vele gezichten 
hebben er achter de toonbank 
gestaan - zelfs de onlangs over-
leden Vitesse-voetballer Theo 
Bos was in zijn jeugdjaren 
nog enige tijd frietverkoper - 

en de cafetaria heeft in haar 
bestaan ook verschillende    
eigenaren gehad. Tien jaar ge-
leden werden Ajong en Theo 
Lin de nieuwe eigenaren en 
dat is voor het paar reden om 
stil te staan bij deze heuglijke 
gebeurtenis en de trouwe 
klanten te trakteren op diverse 
lekkere feestelijke aanbiedin-
gen uit eigen zaak.

De eerste 50 klanten die een ge-
zinszak friet bestelden, kregen 
zelfs een gratis fles wijn mee 
naar huis. Op deze wijze wil-
len de eigenaren hun trouwe 
klanten bedanken voor de 
klandizie in de afgelopen    
tien jaar. 
Wij willen graag het personeel 
en de eigenaren feliciteren 
met deze bereikte mijlpaal.

Het team van cafetaria De Magneet met van links naar rechts 
Joris, Ajong Lin, Ronald, Ramona, dochter Cecillia Lin en Sezer

De Magneet trekt Geitenkampers aan met 10-jarig feestje

De Plaats is in samenwering met de corporaties Volkshuisvesting, Portaal 
en Vivare, het Wijkplatform en MFC De Wetering van plan om in de wijk het 
sociaal artististieke project Kamp en Geit te organiseren. Kamp en Geit is een 
bijzonder kunstproject waaraan alle wijkbewoners, jong en oud, kunnen deelnemen.

Muziektheater De Plaats is 
hét Arnhems gezelschap voor 
kunsten op locatie, dat zich 
richt op het opzetten en uit-
voeren van sociaal artistieke 
projecten. Het doel daarbij is 
de versterking van de sociale 
samenhang. De Plaats is bekend 
geworden met Ommetje   
Arnhem (2005 t/m 2008),    
Eiland Batouwe (2010) en 
Prateur (2011 t/m 2013). Sinds 
2011 voeren zij daarnaast 
in diverse wijken sociale 
projecten uit. Het begon in 
2011 in het Spijkerkwartier 
met Spijkerkwarts en dit jaar 
volgden in Arnhem-West  het 
project WestWaarts en in de 
Burgemeesterswijk het project 
Kwartier van de Burgemeester. 
Vivare, Portaal en Volkshuis-
vesting hebben De Plaats ge-
vraagd om in de Geitenkamp 
een serie projecten te organi-
seren.

Kamp en Geit
Het eerste project heeft de 
naam ‘Kamp en Geit’ meege-
kregen. De bedoeling is dat er 
samen met de wijkbewoners 
een theatervoorstelling wordt 
gegeven. Iedereen, jong en 
oud, kan daar aan meedoen. 
Het duurt weliswaar nog even 
- de voorstellingen staan ge-
pland van 14 t/m 17 november-, 
maar als je je wilt opgeven, 
dan kan dat nu al!

Voor Kamp en Geit is De 
Plaats op zoek naar wijkbe-
woners die hun huis, tuin, 
zaak, balkon, zolder of kelder 
het weekend van 14 t/m 17 
november 2013 als tijdelijk 
theater ter beschikking willen 
stellen. Er moeten ongeveer 
12 mensen in kunnen. Maar 
ook is De Plaats op zoek naar 
wijkbewoners die mee wil-
len doen aan de voorstelling. 

Met een verhaal. Een gedicht. 
Een verzameling. Op trompet. 
Achter de piano. Dansend van 
de trap. Met het koor waar je 
in zingt. De band waar je in 
speelt. De toneelclub waar je 
lid van bent. Of met een idee 
dat we nog verzinnen.
Als laatste worden ook voor 
het medeorganiseren nog 
vrijwilligers gevraagd. Wie? 
Wie durft. Wie er zin in heeft. 
Wie het kan. En wie het nog 
niet kan maar het wil leren. U 
wordt, wat u ook gaat doen, 
alleen, met de buurman of 
met de club, begeleid door de 
kunstenaars van De Plaats.

Nieuwsgierig? Kom naar de 
informatiebijeenkomst op 
donderdag 29 augustus 2013, 
20.00 uur in wijkcentrum 
MFC De Wetering
Meedoen? Geef je nu al op via 
het formulier

Kunstzinnge Geitenkampers gezocht voor ‘Kamp en Geit’



boerma-arnhem.nl
026-44 24 910 

Boerma bestaat dit jaar 90 jaar! 
In 1923 gestart als manufac-
turenhandel gericht op (woon)
textiel en uitgegroeid tot een 
specialist op het gebied van 
inrichting en aankleding zowel 
zakelijk als privé. Daar zijn we 
trots op en dat willen we met 
u vieren. Het gehele jaar geven 
wij cadeaus weg bij aankoop 
van diverse artikelen. 
U bent van harte welkom 
in onze showroom!

Voetverwarming cadeau
bij aanschaf Avek boxspring

Plakplinten cadeau
bij aanschaf laminaatvloer

Hoofdkussen cadeau
bij aanschaf matras

Rail- en trekstangen cadeau
bij aanschaf gordijnen

James schoonmaakset cadeau
bij aanschaf tapijt

Robomob cadeau
bij aanschaf novilon of marmoleum

Afstandsbediening en lader cadeau
bij aanschaf elektrisch Verosol rol- of plisségordijn

Boerma, al negentig jaar het hart van én voor de wijk
Jarige winkel trakteert op cadeautjes en is op zoek naar de oudste factuur
Er zit kauwgom in mijn vloerbedekking. Hoe kan ik dit eruit krijgen? Het zal niet bij iedereen meteen voor de hand liggen om voor het antwoord op deze vraag bij            
Boerma  Interieurstyling & Projectinrichting naar binnen te lopen. Maar toch zullen de specialisten die er werken het antwoord op deze vraag kunnen geven. 
Het geeft alleen maar aan dat voor alle vragen, groot én klein, een bezoek aan Boerma uitkomst biedt. Op 3 juli a.s. wordt  het 90-jarig bestaan van de zaak gevierd. 
Directeur Hans Kaptein is er trots op.

 Boerma staat anno 2013      
natuurlijk vooral bekend als 
dé specialist op het gebied van 
interieurstyling en project-
inrichting. De eigen ideeën 
van de klant over interieur 
worden door Boerma naar 
een hoger plan getild. Met een 
integrale visie op inrichting  
wordt er deskundig advies 
gegeven over het bepalen van 
de juiste kleurcombinaties en 
de keuze van de juiste aan-
kleding, zonder daarbij het 
totaalplaatje uit het oog te 
verliezen. Met een goed plan, 
maatwerk, degelijke kwaliteit 
en nazorg wordt een stevig 
fundament gelegd voor de 
interieuroplossingen die door 
Boerma geboden worden. 
Dankzij een ruim assortiment 
aan vloerbedekking, raam-
decoratie, muurbekleding en 
woonaccessoires worden de 
woonwensen vertaald naar 

sfeer en functionaliteit; kort-
om, een interieur dat lekker 
woont en werkt. Een klan-
tenkring die tot in het bui-
tenland reikt, bewijst dat dit 
op waarde wordt geschat.

Gereformeerd vs katholiek
90 jaar geleden ging dat nog  
anders. In 1923 richtte Gerrit 
Boerma aan de  Geitenkamp 
een winkel op: Boerma      
Manufacturen, een winkel           
gericht op (woon)textiel, 
waaronder lakens, theedoeken 
en servetten. De winkel was 
gereformeerd en sober. 
Tegenwoordig zou dat geen 
probleem zijn, maar tot ver in 
de vorige eeuw was de religieu-
ze kleur een bepalende factor 
voor het bezoeken van een 
winkel. Een gereformeerde 
ging naar een gereformeerde 
winkel, een katholiek naar een 
katholieke winkel. Er kwam 
dan ook na enige tijd een ant-
woord uit de katholieke hoek: 
Reerink Manufacturen, waar 
destijds het katholieke deel 
van de Geitenkamp terecht 
kon voor haar uitzet.
Net als tegenwoordig kwamen 

ook toen de mensen al van 
heinde en ver om bij Boerma 
hun uitzet aan te schaffen. In 
de jaren ’40 volgde de zoon 
van de oprichter, de heer Eb 
Boerma, zijn vader op. In de 

navolgende decennia werd de 
textielwinkel uitgebreid met 
een ruime collectie zit- en 
slaapmeubelen. Met de opvol-
ging door zoon Gert Boerma 
in 1974 nam de derde generatie 
Boerma het roer  over. Het 
bedrijf ging zich specialiseren 
in projectinrichting en de 
verdere aankleding van pan-
den, zoals vloerbedekkingen, 
raamdecoratie en muurbekle-
ding. Hierdoor groeide het 
bedrijf langzamerhand uit 
tot een begrip in Arnhem en   
omstreken. 

Krantenwijk op de Bult
Halverwege de jaren ‘80 nam 
de huidige directeur Hans 
Kaptein woonwinkel Boerma 
over. Hans begon zijn carrière 
als klassiek meubelstoffeerder. 
(Dit houdt in: het vervaardigen 
of restaureren van (oude) 
meubels op de authentieke 
wijze met gebruikmaking 
van de originele materia-
len.) Eerst was hij zelfstandig     
ondernemer, pas later kwam 
hij gedeeltelijk in dienst van 
Boerma. Overigens was hij 
al wel goed bekend met de 
Geitenkamp, in zijn jeugd had 
hij hier namelijk een kranten-
wijk. De Arnhemmer kent het 
vak én de interieurbranche als 
geen ander. Toen zich in 1985 
de mogelijkheid voordeed om 
de zaak over te nemen, was 
de beslissing snel genomen. 
Hierna volgden de ontwik-
kelingen zich wederom snel 
op. In 1987 werd het pand van 
de naastgelegen bakkerij en 
bakkerswinkel overgenomen 
en werd de winkel fors uitge-
breid. Ook werden interieur-
advies en interieurstyling tot 
de kernactiviteiten gemaakt.  
Geen probleem is voor Boerma 

onoplosbaar. Voor de meer 
specialistische vraagstukken 
wordt samengewerkt met 
zorgvuldig geselecteerde  en 
vakbekwame partners, waar-
onder architecten, (meubel)
fabrikanten en interieurarchi-
tecten. Door het regelmatige 
contact met deze specialisten, 
kan er ook snel geschakeld 
worden. Als klant ben je hier-
door niet alleen verzekerd van 
snelle, maar ook van uiterst 
professionele oplossingen. 

Geitenkamp tot Zuid-Arika
Inmiddels is Boerma in Arn-
hem, maar ook ver daarbuiten 
actief. Van Amsterdam tot 
Antwerpen, er is geen interi-
eurproject dat niet aan Boerma 
overgelaten kan worden. Pro-
ducten van Boerma zijn zelfs 
in Zuid-Afrika te vinden, 
waar in opdracht van enkele 
liefdadigheidsinstellingen in 
ziekenhuizen voor melaatsen 
speciaal vervaardigde klam-
boes hangen, die precies 
aansluiten op de matrassen 
waarop de melaatsen liggen. 
In de projecten die Boerma 
aanneemt, wordt niet alleen 
gekeken naar wat de mooiste 
inrichting is, maar er word 
ook rekening gehouden met 
de functie van het gebouw.
Dat is oork goed te zien bij het  
Medisch Centrum Loovelden 
in Huissen, waar onder 
meer huisartsen en (fysio)
therapeuten zijn gevestigd. 
Boerma heeft voor 80 ramen 
zonwerende raamdecoraties 
geplaatst; een zogenoemd 
Twin-systeem: twee doeken 
die onafhankelijk van elkaar 
bewegen. Hierdoor kan men, 
afhankelijk van de lichtsterkte, 
de blindering bewegen. 
En dat is met name voor de 
privacy van cliënten zeer 
belangrijk. Aan de buiten-
zijde blijft de uitstraling uni-
form, maar de binnenzijde 
is qua kleur verschillend. 
Iedere medische dienst heeft 
tenslotte een kleur passend 
bij zijn eigen uitstraling, 
huisstijl, sfeer en inrichting. 
Ook het Airbornemuseum 
‘Hartenstein’ in Oosterbeek 
heeft een beroep gedaan op 
de expertise van het bedrijf. 
Het museum maakt de Slag 
bij Arnhem (september 1944) 
op unieke wijze tastbaar.
Om de beleving hiervan nog 
meer te verhogen zijn er voor 
diverse zalen afbeeldingen 
ontworpen die passen bij 
het thema van de ruimte. Zo 
worden er in de filmzaal op 
de achterwand gezichten van 
militairen afgebeeld en is in 
de educatieruimte op het pla-
fond een voorstelling te zien 
van parachutisten die uit een 
vliegtuig springen, alsof zij 
op de bezoeker landen. Deze 
ontwerpen zijn gedrukt op 
wand- en plafondpanelen. De 
bedrukking en het plaatsen 

van deze wand- en plafondpa-
nelen heeft Boerma voor haar 
rekening genomen. Naast de 
decoratieve functie zijn de 
panelen ook geluiddempend, 
waarmee de akoestiek enorm 
is verbeterd. Voor de officiële 
ontvangstruimte (de vroegere 
stijlkamer) is de keus gevallen 
op mooie zware veloursgor-
dijnen op een roedegarnituur, 
materialen die aansluiten bij 
de grandeur van deze ruimte. 

Een hecht team
Naast deze prestigieuze pro-
jecten verzorgt Boerma ook 
de inrichting van renovatie-
woningen op de Geitenkamp. 
Het is ook gezond voor de 
wijk dat hiervoor de locale 
middenstand wordt ingezet. 
‘’Wij zijn dan niet meer voor 
iedereen op de Geitenkamp 
de belangrijkste woningin-
richter’’, aldus Hans Kaptein, 
‘’maar we hebben wel veel 
trouwe klanten hier. Voor een 
dubbeltje meer krijgt men bij 
ons een kwartje meer kwa-
liteit’’. Sinds begin dit jaar 
is de bovenste verdieping bij 
Boerma ingericht als outlet-
store. De hele afdeling is ge-
vuld met mooie aanbiedingen. 
Woonaccessoires, lampen en 
dekbedovertrekken zijn er in 
diverse soorten en maten en 
voor gereduceerde prijzen te 
koop. 
Hans Kaptein is dan ook niet 
alleen terecht trots op zijn 
winkel en zijn projecten, maar 
ook op het hechte  team waar-
mee gewerkt word. ‘’Al meer-
dere werknemers hebben de 
‘Gouden Rietveld’ ontvangen 
voor hun vijfentwintigjarig 
dienstverband. Dat zegt wel 
iets over hun loyaliteit naar 
ons als directie maar ook naar 
elkaar toe.’’

Oude foto’s en facturen
Het bedrijf is helemaal klaar 
voor het komende 90-jarig 
jubileum. Er zijn een flink 
aantal mooie jubileumacties 
bedacht, waarbij voor de 
verandering geen kortingen, 
maar cadeautjes worden gege-
ven. Bij alles wat u koopt krijgt 
u er iets bij, zoals bijvoorbeeld 
een hoofdkussen, voetver-
warming en zelfs een Robo-
mop, een apparaat waarmee 

gladde voeren automatisch 
gereinigd kunnen worden. 
Maar Boerma is ook op zoek. 
Hans Kaptein legt uit:
‘’Wat wij in het kader van ons 
jubileum graag zouden be-
zitten zijn oude foto’s van de 
winkel, wellicht zijn er lezers 
die deze nog in een schoenen-
doos hebben liggen. 
Maar ook zijn we op zoek 
naar de oudste factuur. Heeft 
iemand nog oude facturen, 
kom dan zeker even langs! Op 
dit moment zijn er in eigen 
archief nog facturen van ruim 
veertig jaar oud, maar er zijn 
facturen mogelijk uit 1923. 
De oudste factuur die ge-
vonden wordt belonen wij op 
3 juli, de dag dat we 90 jaar 
bestaan, met een leuke ver-
rassing. Maar uiteraard staat 
voor iedereen die langs wil 
komen de koffie klaar.’’
Bij Boerma is het ontzorgen 
op gebied van interieur tot 
kunst verheven. Bovendien 
luidt het motto nog steeds  
‘afspraak is afspraak’. Reden 
te meer dus om deze winkel 
met een rijke historie binnen 
te lopen. Al was het alleen 
maar om te horen dat je met 
aanstekergas kauwgom uit je 
tapijt kan verwijderen.

Meer info: www.boerma-arnhem.nl

Boerma Manufacturen in 1927. Foto Gelders Archief Direkteur Hans Kaptein



Redactie Gelderlander in Gildenhuis60

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

Op 12 maart jl. werd in Nationaal Monument Kamp Amersfoort het boek                
‘Nummers die een ziel hebben’ gepresenteerd. Het betreft de oorlogsaantekeningen 
van E.P. ‘Mom’ Wellenstein over een gevangenschap van een half jaar in Kamp 
Amersfoort en daarvoor nog twee maanden Oranjehotel in Scheveningen.

Op 12 maart. was het 71 jaar 
geleden dat Mom Wellenstein 
in Amersfoort gevangen werd 
gezet omdat hij actief was in 
het studentenverzet. 

Op 93-jarige leeftijd kon    
Wellenstein met een sterke be-
spreking van zijn ervaringen 
in het kamp het boek hierover 
in ontvangst nemen. 

Hij begon kort na zijn vrijla-
ting in 1942 aan zijn tekst te 
werken. Getypte doorslagen 
werden enige tijd later on-
der vrienden en familieleden   
verspreid om hen duidelijk 
te maken hoe het er in dit         
eerste SS-concentratiekamp 
aan toeging.  

Het boek kon er komen, mede 
dankzij Maurits Nibbering, 
die in 2009 als directeur van 
het Nationaal Monument 
Kamp Amersfoort de getypte 
aantekeningen uit de oorlog 
herontdekte. Sinds 1999 
woont hij in de wijk, niet ver 
van Hoogte 80.  Hij heeft het 
boek bezorgd. ‘Bezorgd’?’ We 
vragen het aan hem. ‘Ja. Zo 
heet dat in de uitgeverij. Het is 
zorgen dat het boek verschijnt. 
Toen we de aantekeningen 

opnieuw vonden,  twijfelde de 
auteur, ook omdat hij niet op 
de voorgrond wilde staan. Het 
lukte ons hem te overtuigen 
omdat de tekst scherpzinnig, 
beschouwend en genuanceerd 
is.‘

Van dit laatste is het hoofdstuk 
De Honger een goed voor-
beeld. Maurits Nibbering: 
‘In het hoofdstuk ‘De Honger‘ 
probeert Wellenstein invoel-
baar te maken hoe het is om 
écht honger te hebben, om 
uitgeteerd te raken, hoe de    
Honger zijn metgezel wordt, 
bijna een intiem persoon aan 
wie hij niet aflatend aandacht 
besteedt. Honger is het enige 
gewone zelfstandig naam-
woord dat hij uitdrukkelijk 
met een hoofdletter schrijft.‘

Het boek is verkrijgbaar bij 
boekhandel De Poort.

Nummers die een ziel hebben
Maurits Nibbering ‘bezorgt’ boek over ervaringen in Kamp Amersfoort

Edmund Peter ‘Mom’Wellenstein. 
Foto Studio Dick van de Berg

Maurits Nibbering

Zo vlak voor de vakantie biedt Het Vincentrum de mogelijkheid om wel heel 
goedkoop aan kleding en spulletjes te komen. De winkel gaat op z’n kop, 
want er moeten zoveel mogelijk artikelen worden verkocht.

Aan de vooravond van de    
zomer houdt het Vincentrum 
een éénmalige zomerverkoop.       
Alleen op zaterdag 29 juni 
zullen de artikelen voor een 
goedkoop prijsje verkocht 
worden. 

Kleding en schoeisel gaat dan 
voor € 1,00 de deur uit, alle 
overige artikelen worden voor 
de helft van de prijs verkocht. 
Er is die dag niet alleen ver-
koop in de winkel, maar er is 
ook op het plein bij de winkel 

een gezellige markt, waar van 
10.00 tot 14.00 uur gezellig 
gestruind kan worden.

Het Vincentrum mocht in de 
afgelopen jaren al meer dan    
€ 1.000.000,= doneren aan 
vele kleinschalige projecten 
over de hele wereld. Des te 
meer reden om op zaterdag 
29 juni het Vincentrum van 
de spullen af te helpen, want 
je steunt er ook nog een goed 
doel mee.

De verkoop is voor iedereen 
toegankelijk. 
Het Vincentrum bevindt zich 
aan de Rosendaalseweg 758, 
Voor meer informatie: 
www.vincentrum-arnhem.nl

Zomerverkoop bij het Vincentrum

Twee jaar geleden verscheen de debuutroman van Erika Leonard. Onder de 
naam E.L. James schreef ze de roman Vijftig tinten grijs, waarmee ze in één 
klap haar naam vestigde. De vraag om een Nederlandse ‘tint’ kon dan ook 
niet uitblijven. Het antwoord op deze vraag lijkt uit onze wijk te komen.

Voor auteur Jaap Duijn en zijn 
uitgever zijn het spannende 
tijden. Eind mei ligt namelijk 
zijn debuut in de winkels, Het 
fantasierijke leven van Karel 
Duijn. Het is een erotische 
roman, waarvan de uitgever 
zegt dat ‘het eigenlijk een mil-
joen tinten roze had moeten 
heten, als waarachtig ant-
woord van eigen bodem op 
Vijftig tinten grijs, alleen dan 
een miljoen keer heftiger’.  
Jaap kan het wel beamen. 
‘Het is zeker niet voor onder 
de 18’, zegt hij lachend. ‘Maar 
let wel op’, zegt hij dan. ‘dit 

boek is geen Vijftig tinten. In 
mijn boek worden vrouwen 
op een wolk gezet. Het komt 
in twee delen uit. Het eerste 
deel gaat van 1949 tot 1979, 
het tweede deel zal gaan van 
1980 tot ongeveer 2010. Het 
is deels autobiografisch, maar 
wel  allemaal waar gebeurd.’

Jaap komt van oorsprong niet 
van de Geitenkamp. Hij leerde 
hier zijn vriendin kennen, en 
na enkele jaren vele kilometers 
met de auto heen en weer te 
hebben gereden, besloot hij uit-
eindelijk naar de Geitenkamp 

te verhuizen. Hij zette zich 
aan het schrijven van zijn 
boek en stuurde het naar een 
uitgever. Daarna ging het 
snel. Binnen een week was 
er een contract getekend. En 
er staan zelfs een aantal tv-
optredens op het programma. 

De uitgever voorspelt: ‘Met 
de uitgave van Het fantasie-
rijke leven van Klaas Duijn 
behoort Vijftig tinten nu defi-
nitief tot het kinderspel.’ 

Niet voor onder de achttien
Auteur Jaap Duijn schrijft Nederlands antwoord op ‘50 tinten grijs’

Jaap Duijn in zijn werkkamer

Een week lang stond het Gildenhuis60 even volop in de belangstelling. Van 22 tot en met 25 
april heeft De Gelderlander er een tijdelijk redactiehuis gehad. Iedereen kon binnenlopen 
en zijn of haar verhaal vertellen aan de aanwezige redactieleden van de Gelderlander.

De Gelderlander is bezig met 
een serie artikelen over de 
verschillende wijken in de 
stad. Dat doen ze door in de 
wijk waarover ze schrijven 
een tijdelijk redactiehuis in 
te richten, waar iedereen 

die  betrokken is bij de wijk 
langs kan komen. In april was 
de wijk Geitenkamp aan de 
buurt. Van 22 tot en met 25 
april zaten de redactieleden 
van De Gelderlander klaar 
in het Gildenhuis60 aan het 

Schuttersbergplein om de   
vele verhalen aan te horen.  
Bewoners, hulpverleners, 
wijkagenten, vrijwilligers: 
ieder had wel zijn eigen reden 
om een gesprek aan te gaan.

Voor de mensen die langskwa-
men bleef het even spannend: 
zou mijn verhaal erin komen?
Maar hoewel er nog veel over-
blijft waar niet over geschreven 
is, heeft de actie toch een 
reeks boeiende artikelen 
opgeleverd in De Gelderlander. 
De Vlindertuin kwam 
erin, er werd geschreven 
over het fijne aan onder-
nemen op de Geitenkamp, 
ervaringsdeskundigheid in de 
wijk werd aangestipt, en zo 
was er nog een hele lijst aan 
onderwerpen waarover ge-
schreven is in (en na) de week 
dat het Gildenhuis60 tijdelijk 
tot redactiehuis was verheven. 

Chef-redactie Arnhem van De Gelderlander John Bruinsma (links)   
in gesprek met enkele wijkbewoners



Bezorgers gevraagd
Iedere maand ligt ‘Op De Hoogte’bij U in de bus.

Maar dat gaat niet vanzelf.....

Vele vrijwilligers zetten zich iedere maand weer in 
om te zorgen dat U deze krant ontvangt.

Maar ondanks het feit dat velen zich hiervoor inzetten, 
komen wij toch nog handen tekort.

Wil jij een helpende hand bieden?
Aarzel dan niet om contact op te nemen.

Aanmelden kan bij J.C. De Sperwer,
tel. 026-4456603

info@jongerencentrumdesperwer.nl

of via
redactie@geitenkampnet.nl

Op onze wandeling langs de 
Dr. Schaepmanlaan heeft u 
in de vorige editie van Op De 
Hoogte misschien de Pastoor 
van de Loolaan  gemist.  
Helaas waren wij er toen 
nog niet in geslaagd precies 
te achterhalen, wie pastoor 
van de Loo was. Dankzij het    
Gelders Archief zijn we een 
hele stap verder gekomen.

Hendrik Matilde Lambertus 
Hubertus van de Loo werd  
geboren in Doornenburg  in 
1885 en overleed in Arnhem 
in 1947. Hij was de grote in-
spirator bij de bouw van de 
St. Jozefkerk en hij was hier 
van 1923 tot aan zijn dood 
pastoor. Hij werd ook wel 
de bouwpastoor genoemd. 
Hij was niet alleen pastoor, 
hij was tevens ondernemer, 

koopman,      propagandist en 
zielzorger. Van de Loo had 
grote zakelijke en organisa-
torische capaciteiten. Hij wist 
aan financiële middelen te ko-
men voor ‘zijn’ kerk. 
Sommigen vroegen zich af 
of van de Loo misschien zijn 
persoonlijke eer en prestige 
liet prevaleren boven het     
zielenheil van de parochie. 
Hoe dan ook: er verrees 
een mooie kerk, gebaseerd 
op   gotische vormen, aan de     
Rosendaalseweg!

We verplaatsen onze wande-
ling en komen aan bij nog een 
paar Geitenkampse straten, 
die naar bekende personen 
zijn vernoemd: Helsdingen-
straat, Doctor Bosstraat en 
Kerdijkstraat. 

Willem Pieter Gerardus 
van Helsdingen, die leefde 
van 1850 tot 1921, was aan 
het begin van de 20e eeuw 
een politicus van de  SDAP,                 
de Sociaal Democratische Ar-
beiders Partij. (Hieruit kwam 
later, in 1946, de PvdA voort, 
na een fusie met de Vrijzinnig 
Democratische Bond (VDB) 
en de Christen Democratische 
Unie (CHU).) 
Vanaf 1901 zat hij in de Tweede 
Kamer als justitiewoord- 
voerder en  tevens was hij 
tot 1908 gemeenteraadslid in 

Arnhem. Om gezondheidsre-
den en om zich meer op het 
parlementaire werk te kunnen 
richten, verhuisde hij in 1908 
naar Den Haag, alwaar hij in 
1909 ook weer tot gemeente-
raadslid werd gekozen.

Van Helsdingen heeft het in 
zijn leven ver geschopt, als 
men bedenkt dat hij op zijn 
elfde schoenmakersleerling 
werd en vanaf zijn veertiende 
tot aan zijn veertigste het vak 
van tapijtwever uitoefende. 
Hij gold als vakbekwaam mat-
tenwever en droeg bij aan de 
verbetering van de getouwen. 
Zijn baas gaf hem de vrijheid 
politieke activiteiten te ont-
plooien, waardoor hij uitein-
delijk in aanraking kwam met 
het socialisme.

‘‘Een nuchtere man, die over-
tuigt door zijn logische bere-
deneringen’’, zo omschreef de 
liberaal Kerdijk hem eens. 
En daarmee belanden we in 
een volgende straat. 

Aanvankelijk was de naam 
van de familie Polak Kerdijk, 
maar vanaf 1859 liet men 
de naam Polak vervallen.          
Arnoldus Kerdijk (1846-
1905) studeerde Romeins 
recht en hedendaags recht 
in Utrecht. Door zijn studie 
had Kerdijk veel rechtvaar-
digheidsgevoel. Zijn ideeën 
kwamen tot uitdrukking 
bij het Sociaal Bureau 
voor Sociale Adviezen. Hij 
wilde de maatschappelijke 
positie van de arbeider ver-
beteren. In 1874 werd hij           
redacteur van het Volksblad, 
het orgaan van de toenmalige 

Nederlandsche Vereeniging 
tot Bevordering van Volkson-
derwijs, die op leerplicht aan-
drong om de arbeid van jonge 
kinderen tegen te gaan.  
Kerdijk was ook secretaris 
van deze vereniging. Hij was 
de eerste directeur van de 
Rijks Post Spaarbank en in 
1887 kwam hij in de Tweede 
Kamer. 
Hij was medeoprichter van 
de Vrijzinnig Democratische 
Bond (VDB) in 1901. Kerdijk 
was liberaal. Na de dood 
van zijn moeder in 1899 en 
van zijn vrouw in 1902 leed      
Kerdijk aan zware depressies. 
Tijdens een vakantie in het 
Duitse Beieren in 1905 pleegde 
hij zelfmoord door zichzelf 
te verdrinken in de rivier de 
Isar. 

We lopen nu door naar de 
Doctor Bosstraat.
Dirk Bos (1862-1916) was doc-
tor in de wis- en natuurkunde 
en zakenman. Hij vervulde 
vele functies tijdens zijn leven: 
leraar wiskunde aan het gym-
nasium,  gemeenteraadslid van 
Winschoten, mededirecteur 
van de Nederlandse Hypo-
theekbank, zakenpartner van 
een groothandel in koffie en 
thee, schoolopziener in het 
district Winschoten. 
Daarnaast was Bos initiatief-
nemer van de Stoomtram-

weg Maatschappij Oostelijk 
Groningen en tot aan zijn dood 
commissaris van dit bedrijf. 
Bos zat niet stil! 
Van 1901 tot 1916 was hij   
bovendien lid van de Tweede 
Kamer en net als Kerdijk   
medeoprichter van de liberale 
politieke partij VDB. 

In onze volgende OdH zullen 
wij aandacht besteden aan de 
P.J. Troelstrastraat, de Doctor 
H. Piersonstraat en de H. Van 
Kolstraat.
Indien u informatie over deze 
straten heeft: de redactie 
houdt zich aanbevolen.
En heeft iemand onder de 
lezers een idee wie Willem 
Beijer was? Bij het Gelders      
Archief is hij niet bekend. 

Wie lost dit raadsel op? 

Terwijl het mooie zomerweer nog even op zich laat wachten, is het al weer bijna zover: 
De Zwoele Zomer Week komt er aan. Van maandag 24 juni tot en met vrijdag 28 
juni worden er in en rondom MFC De Wetering allerlei activiteiten georganiseerd.

Na de Witte Wonderweek en 
het Lentefeest, is het nu de 
beurt aan de Zwoele Zomer.  
Om deze week een goede, 
creatieve start te geven, wil 
het Activeringsteam samen 
met de vrijwilligers van De 
Droomfabriek, voorafgaand 
aan het begin van de Zwoele 
Zomer op zaterdag 22 juni een 
workshopdag organiseren. 

Om dit te realiseren is het   
Activeringsteam op zoek naar 
creatief talent. Er worden 
mensen uit de wijk gezocht 
die het leuk zouden vinden 
om op die dag tussen 11.00 
en 15.00 in MFC De Wetering 
een workshop te geven. 
Voorwaarde is wel dat er niet 
te veel geld voor gevraagd 
gaat worden. In verband met 
de materiaalkosten mogen 
er kosten berekend worden, 
maar de bedoeling is dat deze 
zo laag mogelijk zijn. Dit be-
vordert immers dat het voor 
meer mensen aantrekkelijk 
wordt om aan één van de 
workshops mee te doen.

De workshops kunnen overal 
over gaan: een muziekinstru-
ment bespelen, theepotten 
beschilderen, toneelspelen, 
glasblazen, maar ook het uit-
leggen van de werking van 

natuurkruiden , kortom iedere 
creatieve uiting die je je kunt 
bedenken is als workshop aan 
te bieden. 
Heb jij zin om een workshop 
aan te bieden aan de wijk? 
Wil jij wel eens weten hoe 
het voelt om een workshop te 
houden? Of heb je het al vaker 
gedaan en wil je dit nu ook 
met de wijk delen? Laat dan 
een briefje achter bij de balie 
van MFC De Wetering met 
uw naam en adres en welke 
workshop u wilt geven of 
stuur een mail naar
activeringsteamgeitenkamp@hotmail.nl

droomfabriek-geitenkamp@hotmail.nl

Gildenhuis 60
Wie helemaal ontspannen aan 
de Zwoele Zomerweek wil  
beginnen kan op donderdag 
20 juni even binnenlopen bij 
het Gildenhuis. Tussen 10.00 
en 14.00 uur wordt er aldaar 
door BeWell een nek- en 
schoudermassage gegeven en 
krijgt u informatie over acu-
punctuur. Ook Voetinzicht is 
dan aanwezig en biedt naast 
een voetmassage ook voetver-
zorginsadvies aan. 
Nieuwsgierig geworden? 
Kom dan langs op 20 juni! Er 
wordt op vrijwillige basis een 
kleine bijdrage gevraagd. 

Probeert u ook wel eens onder 
een verjaardag of vergadering 
uit te komen, omdat u bang 
bent voor wat anderen zullen 
denken? Bang dat u niets te 
melden heeft of een flater zult 
slaan?  Dan is het zinvol om 
op 4 juni naar de door Indigo 
georganiseerde voorlichtings-
avond over zelfvertrouwen te 
gaan.

Hoe u tegen uzelf aankijkt be-
paalt in grote mate uw doen 
en laten. Bij een positief zelf-
beeld voelt u zich krachtig, bij 
een negatief zelfbeeld plaatst 
u zichzelf naar de achtergrond. 
Iedereen die meer van zichzelf  
wil laten zien, minder afhan-
kelijk wil zijn van het oordeel 
van anderen en meer geloof 
in zichzelf wil ontwikkelen 

is welkom op de voorlichting 
‘Meer zelfvertrouwen!’. 
Het kan zeker helpen om weer 
grip op je leven te krijgen!

Wanneer: 4 juni, 19.00-20.30
Waar: Indigo, locatie Braamberg
Wagnerlaan 2, Arnhem
Graag van tevoren aanmelden 
bij Indigo: 026 – 312 44 83 of 
info@indigogelderland.nl. 

Ken Uw straatnaam: strijden voor een rechtvaardig bestaan

Pastoor van de Loo

Willem van Helsdingen

Arnoldus Kerdijk

Dirk Bos

Meer zelfvertrouwen met Indigo De Zwoele Zomer komt eraan!
Activeringsteam en Droomfabriek op zoek naar creatief talent



Veel sport en spel op plezierige laatste Koninginnedag
Ondanks troonsbestijging Konging Willem-Alexander gezellige drukte op het Marktplein

Op dinsdag 30 april werd de - althans voorlopig - laatste Koninginnedag gevierd. U hoeft hier niet meteen van te schrikken, want ook 
volgend jaar zal er weer veel sport en spel te vinden zijn naar aanleiding van de verjaardag van het staatshoofd. 
We zullen er alleen aan moeten wennen dat het dan Koningsdag heet.

30 april 2013 was een his-
torische dag. Een Koningin 
trad af, een Koning trad aan. 
Veel organisatoren elders 
in het land zagen hierin een 
excuus om reeds aangekon-
digde activiteiten niet door 
te laten gaan. Maar niet Dirk 
Leenders van Sportbedrijf 
Arnhem/ Sport- en spelwerk 
Geitenkamp. Samen met 
de o.a. de vrijwilligers van 
het Activeringsteam en vele                
andere vrijwiligers hebben 
ze er net als voorgaande jaren 
een ouderwets gezellige dag 
van gemaakt.

Het was wederom gezellig 
druk op het Marktplein. Om 
11.00 opende Dirk Leenders 
met een welkomstwoord 
de dag.  Daarna konden de          

toegestroomde belangstellen-
den, waaronder  veel kinderen, 
zich vermaken met het         
programma van die dag.

De allerkleinsten konden     
onder toeziend oog van een 
wakende vrijwilliger lekker 
springen op het luchtkussen. 
Het penalty schieten op een 
speciale schietwand trok 
vooral de wat oudere jeugd 
aan. Op de foto met Vito, de 
mascotte van Vitesse? Ook 
dat was geen probleem. De 
Oudhollandse spelen, zoals 
ringgooien en balletje werpen 
trokken zowel jong en oud 
aan. Maar ook de Gyrospace, 
waarbij je in een constructie 
wordt vastgezet en dan gaat 
draaien, trok veel belang-
stelling. De knusse rom-
melmarkt, waar veel leuke 
spulletjes te koop waren 
voor een spotprijsje, werd 
goed bezocht. 
En als je honger kreeg, of 
dorst, kon je ook terecht bij 
een van de kraampjes op het 
Marktplein, want natuurlijk 
kwam ook de innerlijke mens 
niets te kort. Vele lekkernijen, 
met veel zorg bereid, waren 

op het plein te koop.
Naast al deze activiteiten was 
er ook een podium ingericht, 
waar lokale Geitenkampse  
artiesten hun zangtalent ten 
gehore brachten. De optredens 
van Marco de Ruijter,  Color 
Stars, Germain, Nicole, Girl 
Power en Martin Hendriks 
boden dan ook een geslaagde 
muzikale omlijsting van de 
dag, waar door jong en oud 
van werd genoten.

Was het dit jaar al een bijzon-
dere laatste Koninginnedag, 

de eerste Konigsdag van vol-
gend jaar zal ook bijzonder 
zijn. Dan zal het namelijk 
voor de tiende keer zijn dat 
feestelijkheden op het Markt-
plein vanwege de verjaardag 
van het staatshoofd worden 
georganiseerd door Sportbe-
drijf Arnhem.  Dirk Leenders 
kondigde in zijn voorwoord al 
aan dat daar extra aandacht 
aan zal worden besteed.

Het kan alleen maar beteke-
nen dat het nóg gezelliger gaat 
worden dan het nu al was!

De rommelmarkt werd door veel nieuwsgierigen bezocht

De oudhollandse spelen bracht vertier voor jong en oud

Dirk Leenders

De organisatie wil graag de  vrijwilligers, de winkeliers 
van de Geitenkamp en het Wijkplatform Geitenkamp, 
Monnikenhuizen en Arnhemse Allee bedanken voor de 
geboden ondersteuning.

Harry, vrijwilliger bij het Activeringsteam, houdt vrolijk 
en deskundig toezicht op de kinderen

Vrijwilligers Diana en Aletta actief bij de  kraam van                        
De Droomfabriek, waar ze uitleg gaven over hun activiteiten

Grote braderie op Geitenkamp staat voor de deur
Komende zaterdag op 1 juni is het eindelijk zover. Dan zal de grote braderie, waar al maanden over gesproken wordt, weer terug-
zijn in de historische wijk Geitenkamp. Meer dan 200 kramen, verdeeld over het Marktplein, de Druckerstraat, de Fazantenweg 
en de Bonte Wetering zijn al volgeboekt. Op het pleintje bij de Druckersstraat zal een kinderrommelmarkt gehouden worden.

Het begon een klein half 
jaar geleden. Theo Leenders 
vond dat het wel weer eens 
tijd werd voor een braderie 
op de Geitenkamp. Het bleef 
niet bij een idee. Samen met 
een groep van 30 vrijwilligers 
nam hij de organisatie op zich 
en het resultaat daarvan is be-
kend: de grote braderie in de 
historische wijk Geitenkamp.

Om 10.00 zal wethouder 
Henk Kok zaterdag de bra-
derie openen. Daarna zal 
het spektakel losbarsten. 
Een deel van de wijk zal 
volgebouwd worden met 
kraampjes, waar verkopers 
uit binnen- en buitenland hun 
producten zullen proberen te 
slijten. Maar ook particulieren 
zullen veel van de kraampjes 

bemannen. Op het pleintje 
van de Druckerstraat zullen 
6 kraampjes worden ingericht 
voor de kinder-rommelmarkt, 
waar de kinderen hun speel-
goed, spelletjes, boeken, 
knuffels en andere zaken te 
koop kunnen aanbieden.  De 
ouders van de kinderen zullen 
deze kraampjes samen met 
de kinderen bemannen, zodat 
zij ook van de ‘grote mensen’ 
braderie kunnen genieten. 
En van de vele attracties      
natuurlijk, want ook die zijn 
er: een draaimolen, mini 
cars, een springkussen, car 
crash, de bungi trampoline 
en een  spellenwagen; het is 
slechts een kleine greep uit 
het aanbod dat speciaal voor 
deze dag voor de kinderen is          
samengesteld.

Maar er is meer. Want 
ook aan het amusement 
is gedacht. Er zullen 
twee podia verrijzen, waar 
artiesten als Jaman, Kobus 
Engels, Marvin, Joey, Nicole 
en vele anderen voor een wer-
velend optreden garant zullen 
staan.

En dan is er natuurlijk nog 
de loterij, waarbij vele mooie 
prijzen te winnen zijn, zoals 
een waterkoker, een stoom-
strijkijzer, waardebonnen en 
natuurlijk de grote klapper: 
een Samsung LCD televisie. 

Eén en ander kan natuurlijk 
niet plaatsvinden zonder spon-
sors. Visgilde de Visscher en 
het Openluchtmuseum stelden 
waardebonnen beschikbaar, 

Albert Heyn, Bakkerij ‘t 
Stoepje en Snackbar De Saks 
voorzien de vrijwilligers 
van hapjes en drankjes. Elias 
van Optiek Berndsen  levert 
technische ondersteuning 
en houdt samen met John 
van John’s Dierenwereld 

toezicht op de financieën.
Ook de Winkeliersvereniging 
Geitenkamp levert een bijdra-
ge aan wat belooft een topdag 
te worden.

Meer informatie is te vinden op 
www.geitenkampzomerfeest.nl

Theo Leenders, links, met een deel van de groep vrijwilligers. 
Foto: Abel Brouwer

Leden gezocht
Op 15 juni aanstaande 
organiseert scoutinggroep 
Aerendheem een leden-
wervingsdag in het parkje 
langs de Bronbeeklaan. 
Deze dag is bedoeld om de 
jeugd kennis te laten maken 
met en enthousiast te maken 
voor de groep. Er zullen 
actieve, leuke en creatieve 
actviteiten worden ver-
zorgd.  
Ook voor buurtgenoten 
die niet direct lid willen 
worden van de scouting 
belooft dit een mooie 
dag te gaan worden.  
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Activiteiten
Playground De Rommelkist

maandag
10.00-10.30 Ouder en peutergym; tot 2,5 jaar vooraf opgeven
                    In samenwerking met Stichting Rijnstad
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 Pilates; 18 +;  MFC De Wetering; 
                    € 10,- (10-strippenkaart)
                    In samenwerking met Budasport Arnhem

woensdag
14.00-16.00 Wijkinstuif; 4-12 jaar; MFC De Wetering /
                    De Rommelkist; € 0,50
                    In samenwerking met Stichting Rijnstad
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 10.00 tot 18.00 uur
zondag gesloten

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

alle activiteiten zijn gratis, tenzij anders vermeld

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!

Openingstijden

Woensdag 
14.00-17.00 
18.30-21.30 

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

Circus op de bult was dit jaar 
voor de derde keer aanwezig 
op H80 Een bult theater. 
Ditmaal wisten de jeugdige 
circusartiesten het publiek 
positief te verbazen met de 
zintuigen prikkelende voor-
stelling Andersom. 
De kinderen hebben het 
hele seizoen hard gewerkt 
aan hun circusacts. Dat was 
ook wel te zien. De vele 
acts, waaronder het steltlo-
pen, het ballopen, de trucs 
in de trapeze en de doeken: 
de kinderen deden het met een 
acrobatisch gemak dat zou 
doen denken dat ze al jaren 
circusartiesten zijn. 
Samen met de kinderen heeft 
videokunstenaar Ivo Konsten 
een leuke videoprojektie ge-
maakt die als achtergrond voor 

deze sprookjesachtige voor-
stelling diende. Met hulp van 
regisseur Stefan Papp is het 
geheel tot een mooi resultaat 
gebracht. Om het geheel beter 
tot zijn recht te laten komen 
was speciaal voor deze voor-
stelling de Geitenbreier-tent  
verduisterd. 
De kinderen hebben de voor-
stelling met veel plezier ge-
speeld. ‘Het was best cool om 
voor zoveel mensen te spelen‘, 
aldus een van de jonge circus-
artiesten. Ook de workshops 
die donderdag en zondag 
werden verzorgd, trokken 
veel kinderen en zelfs de              
ouders deden mee! Circus op 
de bult kan terugkijken op een          
geslaagd festival. 
Na de zomervakantie begint 
het nieuwe lesseizoen weer.

Een sprookjesachtige voorstelling op H80 -festival

De indrukwekkende steltlopers bezorgen  een sprookjesachtige sfeer

De menselijke pyramide, één van de vele circusacts die bij Circus op 
de bult te leren valt, oogstte weer veel bewondering   

Meer informatie:
www.circusopdebult.nl

Ilse Beers 06-24936113
Lilian Kraus 06-42251031


