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Deze maand:
  •   10 jaar Het Gulden Bloemetje
  •   Presentatie boek over Monnikenhuizen
  •   Broedplaats de Beijer
  •   Ome Joop’s Tour
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Nieuwe viswinkel aanwinst voor de wijk
Al maanden ging het gerucht als een lopend vuurtje door de wijk: in het pand van de voormalig grootslager 
Hietbrink zou een viswinkel gevestigd worden. Op woensdag 19 december werden de geruchten een feit. 
Op die dag opende Jochem van der Zee samen met zijn vrouw Yvonne Jochem’s Vishandel.

De vishandel is voor Jochem 
en Yvonne geen onbekende 
wereld. Al ruim 28 jaar zijn 
beiden actief in de viswe-
reld, vooral ‘op de wagen’ 
waarmee ze op verschillende 
markten binnen én buiten 
Arnhem staan.  
Jochem is opgegroeid in en 
met de vishandel. Het paar 
is begonnen in de zaak van 
Jochems vader, Piet van der 
Zee, die in de nabijgelegen 
wijk Klarendal een bekende 
visverkoper was. Na 10 jaar 
zijn ze even uit de viswereld 
gestapt en begon het paar een 
supermarkt, maar toen deze 
afbrandde, volgde al snel het 

besluit om hun oude stiel weer 
op te pakken. Op de wagen dit 
keer, waarmee ze nu alweer 
18 jaar verschillende markt-
pleinen binnen en buiten 
Arnhem bezoeken.  Een jaar 
geleden ongeveer ontstond 
het plan om een viswinkel 
te beginnen, en toen Jochem 
vernam dat in de Geitenkamp 
het pand van de voormalige 
slagerij leegstond was de re-
kensom snel gemaakt.

Jochem en Yvonne stoppen 
veel creativiteit in hun visaan-
biedingen. ‘Dat is eigenlijk 
begonnen door mijn vader’, 
vertelt Jochem, ‘omdat hij in 

zijn viswinkel in Klarendal 
destijds de gebakken rolmops 
heeft geïntroduceerd. Deze 
was nergens anders te krijgen, 
behalve bij hem.’

Eenzelfde creativiteit is terug 
te vinden in de visproducten 
die bij Jochem’s Vishandel in 
de toonbank liggen, waarbij 
de krabloempia’s en de zalm-
wraps - en natuurlijk de eer-
der genoemde én geroemde 
gebakken rolmops - het meest 
in het oog springen. Tel hier 
nog de smaakvolle viskruiden 
bij op en het wordt duidelijk 
dat een vis halen bij Jochem 
een waar feestje is. 

De winkel kent in korte tijd 
al een grote aanloop, al loopt 
er ook nog wel eens een ver-
dwaalde klant binnen die 
denkt dat hij bij de slager is.
‘Het is kennelijk nog wennen 
voor sommige mensen’, merkt 
Yvonne hierover lachend op. 
‘Maar de klanten die binnen-
lopen omdat ze een varkens-
pootje of een kippenborst wil-
len, die moet ik dan toch  echt 
teleurstellen’.

Eén ding is in ieder geval 
zeker: als het om lekkere vis 
gaat, is de kans groot dat u 
niet teleurgesteld zult worden 
bij Jochem’s Vishandel.

Andere papiersoort voor wijkkrant Op De Hoogte
Met ingang van dit nummer maakt Op De Hoogte gebruik van een andere papiersoort om de krant op af te drukken. Deze stap 
is noodzakelijk geworden om juist in deze crisistijd de kosten voor het verschijnen van de wijkkrant beheersbaar te houden. 
Door deze maatregel kan de krant dit jaar 8 keer verschijnen. De inhoud van de krant blijft zoals u dat van ons gewend bent. 

Op De Hoogte is nu ook via Facebook te volgen! Berichten uit de krant, maar ook berichten die de krant niet gehaald hebben, 
zullen hierop met regelmaat worden vermeld. Ga dus snel naar de Facebookpagina van Op De Hoogte Geitenkamp!

Yvonne en Jochem van der Zee achter de gloednieuwe toonbank van Jochem’s Vishandel

In december werd het boek 
Monnikenhuizen, de Kroon 
op de Bult, dat door Abel 
Brouwer geschreven werd, 
feestelijk aan de betreffende 
wijk gepresenteerd.

Een verslag van deze pre-
sentatie en nog meer nieuws 
uit Monnikenhuizen is terug 
te vinden op pagina 4 en 5 
van deze krant.



Tuingereedschap te leen bij woningcorporaties
Wist u dat veel bewoners in Geitenkamp zich ergeren aan de slecht onderhouden voor- en achtertuinen van hun buren? 
Heeft u moeite met het onderhouden van uw tuin?  Vanaf januari 2014 is het mogelijk voor huurders van Portaal, Volks-
huisvesting en Vivare uit Geitenkamp, Arnhems Allee en (nieuw) Monnikenhuizen om tuingereedschap te lenen.

Hoe kunt u tuingereedschap lenen?
De gebiedsbeheerder van Portaal (Daan Roozenboom) en 
de buurtbeheerder van Vivare (Arnout Kemp) houden iedere 
woensdagochtend spreekuur in het MFC. Van 8:30 tot 10:00 
uur bent u welkom aan de Bonte Wetering 89 in vergaderzaal 
0.17 op de begane grond. Kom gerust even langs met uw vraag. 
Dit geldt uiteraard ook voor huurders van Volkshuisvesting.

Voor het lenen van het tuingereedschap tekent u een bruikleen-
overeenkomst en spreekt u af wanneer u het terugbrengt. 
Vergeet niet een geldig legitimatiebewijs mee te nemen!

Wat kunt u lenen?
De volgende spullen zijn te leen: heggenschaar, snoeischaar, 
takkenzaag, greep, bads, hark, grashark, grasmaaier, schoffel, 
spade, bezem, voegenbezem, stoffer en blik, kruiwagen, span-
zaag, takkentang, klauwhamer en rubberen hamer. Elektrisch 
gereedschap is niet beschikbaar. Het kan gebeuren dat het ge-
reedschap dat u nodig heeft al uitgeleend is. Er wordt dan met u 
afgesproken om op een later moment terug te komen.

De drie woningcorporaties, Vivare, Portaal en Volkshuisvesting en de gemeente Arnhem willen ervoor zorgen dat tuinen beter 
worden onderhouden.  Naast het beschikbaar stellen van tuingereedschap doen ze dit ook door tuinactiedagen te organiseren, 
iedere keer in een ander deel van de wijk. Zo zorgen ze samen met de wijkbewoners voor een mooie groene woonomgeving.

Dit initiatief komt voort uit Kracht op de Bult, wijkactieplanthema ‘een schoon dorp in de stad’.

U kunt natuurlijk ook bellen:
Vivare: 026 3550 200 (vraag naar Arnout Kemp)
Portaal: 0800 7678 225 (vraag naar Daan Roozenboom)
Volkshuisvesting: 026 3712 768 (Yvonne Bierings) Daan Roozenboom (l) en Arnout Kemp (r)

Stichting Oudernetwerk Jeugdzorg zoekt maatjes
Het Oudernetwerk Jeugdzorg is een groep ouders die zelf  met de jeugdzorg te maken hebben gehad en toen nergens de 
steun konden vinden die zij zochten. Zij willen zich inzetten voor andere ouders die nu met de jeugdzorg te maken hebben. 

Achter welke deur vind ik 
de juiste hulpverlener? Hoe 
communiceer ik met hulpver-
leners als mijn gezin uiteen 
dreigt te vallen? Wat doe ik 
als de opvoeding niet zo een-
voudig verloopt als in andere 
gezinnen? 

Het Oudernetwerk Jeugdzorg 
krijgt steeds meer vragen van 
ouders die met de jeugdzorg te 
maken hebben. Deze ouders 
willen graag ondersteuning 
en contact met een ervarings-
deskundige ouder om hen te 
ondersteunen in het contact 
met jeugdzorg. Daarom is het 
Oudernetwerk op zoek naar 
ouders die hun ervaringen 
willen inzetten om als maatje 
andere ouders te helpen.

Wie als maatje een ander wil 
helpen, moet wel voldoende 
afstand hebben van de proble-
men die je zelf hebt ervaren. 
Om ouders goed te ondersteu-
nen is het ook belangrijk dat 
je afspraken kunt nakomen en 
je inleeft in de ander.
De hulp die een maatje biedt 
variëert van ‘een luisterend 
oor’ zijn tot praktische hulp. 

Het kan bijvoorbeeld bestaan-
uit meelezen in hun dossier en 
dit te bespreken, hen te infor-
meren over hoe de jeugdzorg 
in elkaar zit en mee te gaan 
naar moeilijke gesprekken. 

Natuurlijk hoef je dit niet al-
leen te doen. Er staat een 
netwerk van ouders achter je 
bij wie je terecht kunt voor 
advies en je wordt getraind in 
coachingsvaardigheden, zo-
dat je over de juiste techniek 
beschikt om hulp te bieden.

Het Oudernetwerk is sinds 
2008 actief in Gelderland. 
Sinds 2012 is het Oudernet-
werk Jeugdzorg Gelderland 
omgezet naar de Stichting 
Oudernetwerk Jeugdzorg.
Deze stichting is er voor ouders 
en wordt geleid door ouders.

Het Oudernetwerk is geen 
hulpverlenende instantie van 
beroepskrachten, maar weet 
uit eigen ervaring wel wat het 
is om met jeugdzorg te maken 
te hebben.

Geïnteresseerd? Neem een kijkje op de website: 
www.oudernetwerkjeugdzorg.nl. 
Aanmelden via: robertine@oudernetwerkjeugdzorg.nl

Mocht je nog vragen hebben, dan kun je bellen naar:
Robertine Walhout, tel. 06 2932 0380

Het Oudernetwerk Jeugdzorg is een groep ouders die zelf  met de jeugdzorg te maken hebben gehad en toen nergens de 
steun konden vinden die zij zochten. Zij willen zich inzetten voor andere ouders die nu met de jeugdzorg te maken hebben. 

Achter welke deur vind ik 
de juiste hulpverlener? Hoe 
communiceer ik met hulpver-

Spreekuren MFC De Wetering
Bonte Wetering 89

Politie Arnhem: Wijkagenten 
Eric Hortensius en Femke van de Berg

Maandag 9.00-12.00
Telefoon 0900-8844

Sociale Raadslieden 
& Maatschappelijk Werk

Dinsdag 13.30-16.00  
Donderdag 9.00-10.30
Telefoon 026-3127999

E-mail mwsr@rijnstad.nl

Corporaties Vivare en Portaal

Woensdag 8.30-10.00
Telefoon 026-3772020

MFC De Wetering 026-3772020

Politi e 0900-8844

Gemeente Arnhem 0900-1809
(voor vragen en klachten 

m.b.t. de openbare ruimte)

Wijkplatf orm Geitenkamp, 
(Nieuw) Monnikenhuizen en Arnhemse Allee

contactpersoon Rob Klingen:
r.klingen@rijnstad.nl

SWOA 026-3772025

Parti cipati ecoach Maria van der Post 
06-50740120

Winkelbus  06-16994057
di, do, za: 10.00-12.00 en 14.00-16.00

Vertrouwenspersonen Huiselijk Geweld
06-16717596

Sti chti ng Thuiszorg Midden-Gelderland
026-3762000

J.C. De Sperwer 026-4456603

Gildenhuis60  026-3510735

SITA (grofvuil) 026-4460490

2Switch (inzameling texti el) 0900-0205

Sti chti ng Het Vincentrum 
(inzameling goederen) 026-3512783
di, do: 13.30-16.30; za 10.00-12.30

WIJKNUMMERS

maandag 24 februari

Afhaaldatum plastic

Boven: Kim Heijboer en Awina Nijntjes
Beneden: Daphne Vennik, Maria van der Post en Suzanne Bruns

De gezichten bij het professioneel steunteam
In de vorige editie hebben wij 
u uitvoerig bericht over het 
professioneel steunteam. 

Dit team biedt ondersteuning 
aan hulpverleners of buurtbe-
woners, wanneer zij zelf niet 
weten waar ze met hun hulp-
vraag terecht kunnen. Het 
doel is om te voorkomen dat 
mensen van het kastje naar 
de muur gestuurd worden 
en daardoor doelgerichter te 
werk kunnen gaan.

Een foto met daarop de leden 
van het steunteam ontbrak 
nog bij het artikel. 
Marion Bussink, die ook deel 
uitmaakt van het steunteam, 
ontbreekt op deze foto.



NL Doet knapt verwaarloosde tuinen op
 
Op zaterdag 22 maart 2014 gaat in het kader van de landelijke 
actie NL Doet een team van tuinvrijwilligers en wijkbewoners 
in de Geitenkamp verwaarloosde tuinen opknappen. Dit gaan 
ze doen bij mensen die dit zelf niet kunnen. Bewoners worden 
zo met elkaar in contact gebracht en zorgen samen voor een 
mooiere en leefbare wijk. Niet alleen degene die hulp vraagt is 
geholpen; ook de andere mensen in de straat kunnen genieten 
van een mooi opgeknapte tuin. De actie wordt georganiseerd 
door Stichting Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp  in samen-
werking met 2Switch en de woningcorporaties Portaal, Vivare 
en Volkshuisvesting. Er wordt gezorgd voor materialen, plant-
jes, afvoer van tuinafval en een lekkere lunch.

Wilt u meedoen?
Aanmelden via www.nldoet.nl

(U vindt deze klus door postcode 6823 JC in te toetsen)

Schilderen met acrylverf in MFC
Op dinsdag  21 januari is de cursus Schilderen met acrylverf 
weer van start gegaan. Iedere middag van 14.00 tot 16.00 uur 
kan er in MFC De Wetering op een ontspannen manier geleerd 
worden te werken met acrylverf. Het plezier in het werk staat 
hierbij voorop. Je kunt aan de slag gaan met opdrachten, maar 
eigen ideeën mogen ook worden uitgevoerd. Verf en penselen 
moeten zelf worden aangeschaft, voor papier wordt gezorgd.

De cursus, die al meerdere malen is gegeven, wordt begeleid 
door bevoegd schilderdocente Adri van den Beukel. Hoewel de 
cursus al begonnen is, is het mogelijk om nog mee te doen. 
De cursus wordt in totaal 13 keer gegeven.

Dinsdag van 14.00-16.00 
in MFC De Wetering, 
Bonte Wetering 89. 

Informatie over de kosten: 
Adri van den Beukel, 
telefoon 026-4452571.

Half december werd het op-
laadpunt voor de winkelbus 
gerealiseerd, zoals aangekon-
digd bij de introductie van de 
winkelbus. Op het Marktplein 
kan de winkelbus nu niet al-
leen ingeladen, maar ook 
opgeladen worden. Voor de 
chauffeurs betekent het tijd-
winst, omdat ze nu niet meer 
elders hoeven op te laden.

Oplaadpunt op Marktplein

Het oplaadpunt op het Marktplein

Gratis hulp bij aangifte inkomstenbelasting
Ieder jaar weer blijkt het voor veel mensen een hele opgaaf te zijn om de aangifte inkomstenbelasting te doen. 
Gelukkig hoef je dit niet alleen te doen. Vanuit verschillende hoeken wordt hulp geboden.

In veel gevallen is het lonend 
om belastingaangifte te doen. 
Er zijn diverse situaties mo-
gelijk die leiden tot een belas-
tingteruggaaf. Bijvoorbeeld 
als u aftrekposten heeft, of in 
aanmerking komt voor hef-
fi ngskortingen. Mensen met 
een Gelrepas kunnen gratis 
hulp krijgen bij het invul-
len van de belastingaangifte. 
Hiervoor kan een afspraak ge-
maakt worden met de Sociale 
Raadslieden van Rijnstad.

U kunt zich hiervoor aanmel-
den via de spreekuren of via 
tel. nr. 026-3127 700.

Op 3 februari en op 3 maart 
is er voor particulieren en on-
dernemers de mogelijkheid 
om in Gildenhuis 60 vragen 
te stellen over de belasting-
aangifte. Solidus ABC is 
daar dan van 13.00 tot 16.00 
uur aanwezig om vragen te 
beantwoorden over de aan-
gifte inkomstenbelasting.

 

Er wordt geen hulp bij het in-
vullen geboden en per cliënt
is 20 à 30 minuten beschik-
baar. Voor complexere proble-
men en verdere hulp kunnen 
afspraken worden gemaakt. 

In de maanden februari en 
maart kunt u voor hulp bij 
het invullen van de aangifte 
natuurlijk ook terecht bij het  
Belastingkantoor Arnhem 
aan de   Groningersingel 21.

SWOA zoekt chauffeurs
De welzijnsorganisatie SWOA is op zoek naar vrijwillige 
chauffeurs om de (vaak oudere) deelnemers van de dagopvang 
van huis te halen en in de middag weer naar huis te brengen. U 
wordt gevraagd dit met uw eigen auto te doen. Uiteraard krijgt 
u hiervoor een onkostenvergoeding.

De dagopvang is op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 
en vrijdag in MFC De Wetering aan de Bonte Wetering 89.

Wilt u meer weten of wilt u 
zich aanmelden als chauffeur, 
dan kunt u op werkdagen con-
tact opnemen met  SWOA. 
Kom gerust langs in het  MFC of bel: telefoon: 026-33772027

Wijkprijs beloont burgerinitiatieven
Vanaf 2014 wil de gemeente Arnhem burgerinitiatieven in de 
wijken stimuleren en belonen met een zogenaamde wijkprijs.  
Het idee is dat kleinschalige wijkactiviteiten vaak veel bijdragen
aan prettig wonen en leven in de wijken. De beste initiatieven 
worden beloond met een geldprijs tot maximaal € 5000,--. Tot 

een paar jaar geleden was er 
een ander beloningssysteem 
voor wijkinitiatieven: de 
spekcheque. Hierbij werden 
kleinere geldbedragen ver-
deeld. De gemeente wil met 
de nieuwe opzet bewoners uit-
nodigen om hun initiatieven te 

laten zien aan de gemeente en andere wijken, zodat van elkaar 
geleerd en samengewerkt kan worden. 

Arnhemmers worden vanaf januari 2014 opgeroepen hun idee 
in te dienen. Informatie over de criteria waar het initiatief aan 
moet voldoen staat op www.arnhem.nl/wijken. Uit alle inge-
diende ideeën maakt een vakkundige jury een voorselectie. In 
juni vindt de uitreiking van de wijkprijzen plaats. Op die avond 
worden de genomineerde initiatieven gepresenteerd en kunnen       
bewoners hun stem uitbrengen om de winaar te bepalen.
Voor de hoofdprijs is € 5000,- beschikbaar. Dit geld moet wel 
uitgegeven worden aan het initiatief zelf.

Kort nieuwsFeestelijke maand bij Het Gulden Bloemetje
De wijk Geitenkamp bestaat  ruim 90 jaar. Een aantal winkels op het Marktplein zitten al  even zo lang aan het plein.       
In 1924 opende bloemenmagazijn Clematis haar deuren op de Geitenkamp 24, de plek waar nu Het Gulden Bloemetje zit.

In de maand januari 2014 
vierde Het Gulden Bloeme-
tje een klein feestje. Gesine 
en Amanj stonden stil bij 
het feit dat zij tien jaar ge-
leden de eigenaren werden 
van de sfeervolle bloemen-
winkel aan het marktplein. 
Klanten konden daarom de 
afgelopen maand dobbelen
bij Het Gulden Bloemetje, 
waarbij het aantal gegooide 
ogen met de dobbelsteen ver-
menigvuldigd met 10 de kor-
ting bepaalde. Deze actie viel 
erg in de smaak bij de trouwe 
klanten van de bloemisterij. 
Een klant die zojuist 50% kor-
ting had gedobbeld, merkte 
op: ‘In de loterij win ik nooit 
iets, maar hier heb ik altijd ge-
luk!’. Andere klanten doneer-
den hun korting aan een goed 
doel. Maar nimmer ging een 
klant ontevreden weg.

De bloemisterij heeft een 
lange geschiedenis. In 1924 
opende mevrouw van Dijk-
Tuinman samen met haar man 
bloemenmagazijn Clematis 
op Geitenkamp 24. 

Ruim 25 jaar heeft zij het 
bloemenmagazijn geleid, tot-
dat in 1949 de familie Jansen 
het overnam. De volgende ei-
genaar was Peter de Paauw, 
een uit Australië afkomstige 
Nederlander. Omdat hij geen 
andere woning had, moest hij 

noodgedwongen zijn intrek 
nemen in de kelder van het 
bloemenmagazijn. In 1999 
verdween na 75 jaar de naam 
Clematis van de Geitenkamp. 
Het bloemenmagazijn werd 
een bloemisterij en ging nu 
verder onder de huidige naam 
Het Gulden Bloemetje.

En nu dus werken de vrien-
dinnen Gesine en Amanj al 
tien jaar met veel passie in de 
bloemenwinkel. 

Grafwerk en bruidsboeket-
ten zijn de specialiteit van de 
winkel. Deze bijzondere mo-
menten vragen veel zorg voor 
het werk. Het  is iedere keer 
een uitdaging om het juiste 
bloemstuk voor de juiste
gelegenheid te maken. Iedere 
opdracht wordt met zorg en 
toewijding afgehandeld. De 
wens van de klant wordt daar-
bij niet uit het oog verloren.

Uiteraard is niet alleen een 
bruiloft of een begrafenis een 
goede reden om Het Gulden 
Bloemetje te bezoeken. Ook 
voor andere gelegenheden - 
of als je zomaar iemand een 
bloemetje wilt geven - kun je 
je geluk succesvol beproeven 
bij de bloemisterij. Ook kun 
je de bloemen laten bezor-
gen, wanneer je dat wilt. In de 
winkel zijn behalve bloemen 
ook cadeauartikelen en deco-
ratieartikelen te koop. Maar 
wat je ook wil, als het om 
bloemen gaat, dan staan Ge-
sine en Amanj klaar om met 
hun creativiteit je bloemrijke 
fantasie waar te maken.

De redactie feliciteert Gesine 
en Amanj van harte met hun 
eigenaarsjubileum en wenst 
hun nog veel geluk toe, zo-
als zij dat namelijk ook doen 
met de klanten die bij hen de   
winkel binnenlopen.

En nu dus werken de vrien-
dinnen Gesine en Amanj al 
tien jaar met veel passie in de 
bloemenwinkel. 

Grafwerk en bruidsboeket-
ten zijn de specialiteit van de 
winkel. Deze bijzondere mo-
menten vragen veel zorg voor 
het werk. Het  is iedere keer 
een uitdaging om het juiste 
bloemstuk voor de juiste
gelegenheid te maken. Iedere 
opdracht wordt met zorg en 
toewijding afgehandeld. De 
wens van de klant wordt daar-
bij niet uit het oog verloren.

Bloemenmagazijn Clematis op de Geitenkamp. Foto uit 1932



Tibetaans monnikenzang in Monnikensteeg
Sinds enige tijd klinken er twee keer per maand bijzondere geluiden in de scoutingblokhut aan de Monnikensteeg 4.        
Onder begeleiding van Piet Groot en zijn gitaar worden er mantras gezongen. Hierdoor vind je rust in jezelf.

Elke tweede zondagochtend 
van de maand en elke derde 
of vierde  maandagavond van 
de maand kun je bij de scou-
tingblokhut aan de Monni-
kensteeg binnenlopen om van 
20.00 tot 21.30 uur mantras te 
zingen onder begeleiding van 
Piet Groot. 
Manta zingen is van oor-
sprong een door Tibetaanse 
monniken uitgevoerd ritueel 
waarbij in het Sanskriet wordt 
gezongen. Sanskriet staat ook 
wel bekend als Oudindisch en 
is een van de oudste talen.  die 
een rechtstreekse verbinding 
heeft met de helende trillin-
gen van de natuur. In het San-
skriet betekent man gedachten 
en tra bescherming. Mantra 
zingen leidt derhalve tot be-
scherming van je gedachten. 
Door het zingen van mantras 
verbindt de mens zich als het 

ware met helende krachten. 
Hierdoor verdwijnt het besef 
van tijd en kom je tot rust in 
jezelf.
Zangkunst is niet nodig bij het 
mantra zingen, belangrijker is 
dat je zingt met een open hart. 
Er ontstaat daardoor verbin-
ding met alles en iedereen 
om je heen. Het zingen vindt 

plaats in een kring. De mantra
wordt eerst kort uitgelegd 
door Piet Groot, die daarna de 

mantra inzet en deze ook be-
geleidt met zijn gitaar. De tekst 
is altijd zichtbaar zodat het 
meezingen van de eenvoudige 
melodie gemakkelijk is. Een 
mantra kan 10 tot 15 minuten
gezongen worden, soms zacht 
en dan weer voluit.
Een Indiaas harmonium zorgt 
samen met de gitaar voor mu-
zikale ondersteuning. Na het 
zingen is er koffi e of thee en 
ontmoeting.

De kosten van het mantra zin-
gen bestaat uit een vrijwillige 
bijdrage voor de zaalhuur. 
Opgave vooraf is niet nodig.

Wat: Mantra zingen
Waar: Scoutingblokhut, Monnikensteeg 4
Wanneer: zondag 9 februari 10.30-12.00, maandag 24 februari 
20.00-21.30, zondag 9 maart 10.30-12.00
Meer informatie: Piet Groot, 0316-281312
mail: pietenkaatje@chello.nl

Piet Groot zet de mantrazang in

FIETSSUCCES
Rijwielhandel

dinsdag t/m vrijdag 13.00 - 18.00 uur
zaterdag 9.00 - 17.00 uur

Openingstijden:

Schuttersbergweg 22A, 6823 KJ Arnhem
T. 026 - 4433415   M. 06 - 25470824

Veel belangstelling voor ‘Monnikenhuizen, 60 jaar de Kroon op de Bult’
Op 11-12-13 vond in het IKC Bosnjak de feestelijke presentatie plaats van het boek ‘Monnikenhuizen, 60 jaar de Kroon op de Bult’. Dit boek, geschreven door auteur Abel Brouwer, 
vertelt de rijke geschiedenis van de wijk Monnikenhuizen én de daarbij behorende deelwijken. Een groot aantal wijkbewoners was getuige van de presentatie.

Het was druk in het IKC Bosnjak te Monnikenhuizen. De       
offi ciële boekpresentatie van Monnikenhuizen, 60 jaar de 
Kroon  op de Bult trok veel belangstelling. Veel inwoners uit 
Monnikenhuizen, maar ook mensen van buiten de wijk, zagen 
hoe wethouder Henk Kok aan auteur Abel Brouwer het eerste 
exemplaar overhandigde van het door laatstgenoemde geschre-
ven boek. De wethouder loofde de inzet van de auteur en prees 
de brede opzet van het boek, dat behalve de geschiedenis van de 
wijk Monnikenhuizen en haar deelwijken ook de geschiedenis 
van de streek Monnikenhuizen beschrijft.

Het moet een monnikenwerk geweest zijn om zover terug te 
gaan in de geschiedenis van een wijk die 60 jaar bestaat, maar 
Abel Brouwer mag met recht trots zijn op het resultaat dat hij 
heeft neergezet. Vanaf het ontstaan van het gebied in de ijstijd, 
via de kloosters en de hertogen van Gelre in de middeleeuwen 
tot aan de eerste bewoners van de nieuwe wijk Groene Treden 
wordt de geschiedenis van Monnikenhuizen in woord en beeld 
verteld. Het accent ligt daarbij natuurlijk op de 60-jarige wijk, 
wier geschiedenis aan de hand van levensverhalen van huidige 
en voormalige wijkbewoners wordt neergezet. De anekdotische 
verhalen worden afgewisseld met beschrijvingen van voor de 
wijk kenmerkende plaatsen en gebeurtenissen.

Opvallend is dat behalve de wijk Monnikenhuizen ook de deel-
wijken Nieuw Monnikenhuizen, Arnhemse Allee, Moscowa, 
Klarenbeek, Groene Treden, Valkenhuizen, Drie Gasthuizen 
en Arnhemse Allee aan bod komen. Dit lijkt wellicht onlo-
gisch, maar ook deze wijken behoren volgens de opgave van 
gemeente Arnhem tot de wijk Monnikenhuizen. De keuze van 
de auteur om deze wijken mee te nemen in het boek is niet 
alleen terecht, maar levert ook weer mooie verhalen op. Over 
zwembad Klarenbeek bijvoorbeeld, dat zijn deuren opende in 
dezelfde tijd dat de wijk Monnikenhuizen werd gebouwd, over 
begraafplaats Moscowa, dat tegenwoordig een begraafpark 
wordt genoemd, of over de eerste gebruikers van de voorma-
lige Saksen-Weimar kazerne, die stond op de plek waar nu de 
wijk Groene Treden wordt aangelegd. Het boek is hiermee een 
brede beschrijving geworden van een wijk die bij veel mensen 
onterecht te weinig bekendheid geniet.

Abel Brouwer is ruim een jaar intensief bezig geweest met zijn 
boek. Het initiatief kwam van (vormalig) wijkbewoner Fred 
Fonk. Mede naar aanleiding van het boek over de Geitenkamp, 
Bultbewoners (waar Abel samen met Jos van Beek, Theo van 
der Kroon en Désirée van der Linden aan heeft gewerkt), ont-
stond het idee van een soortgelijk boek over Monnikenhuizen. 
Woningcorporatie Portaal bleek gecharmeerd te zijn van dit 
initiatief en maakte het fi nanciëel mogelijk. Later kwam daar 
nog een kleine bijdrage bij van het wijkplatform Geitenkamp 
en Monnikenhuizen. Er is veel research aan vooraf gegaan en 
er zijn vele mensen geïnterviewd en aan de tand gevoeld. Dit 
alles vindt nu zijn hoogtepunt met het verschijnen van het boek 
en de offi ciële presentatie daarvan.

Na afl oop van de goed bezochte presentatie konden de aanwezi-
gen hun exemplaar door Abel Brouwer laten signeren. Van deze 
mogelijkheid werd dankbaar gebruik gemaakt door de hiermee 
vergulde bezoekers, die zich daarna snel naar huis spoeden om 
de geschiedenis van hun wijk met plezier te gaan lezen.

Het boek Monnikenhuizen, 60 jaar de Kroon op de Bult is voor 
€10,00 te koop bij boekhandel De Poort op het marktplein.. 
Een deel van de opbrengst (€6,00) gaat terug naar de wijk.

Bewoners van de wijk Monnikenhuizen kunnen op vertoon 
van een aan hen toegezonden brief het boek gratis ophalen bij     
Gildenhuis60, Schuttersbergplein 60. 

Abel Brouwer, met op de achtergrond wethouder Kok,  signeert zijn boek voor de enthousiaste wijkbewoners

Monnikenhuizers gevraagd!
Volgens de offi ciële aankondiging is wijkkrant Op de Hoogte 
dé wijkkrant voor Geitenkamp en Monnikenhuizen. 

In de praktijk blijkt echter dat 
Monnikenhuizen vaak onder-
vertegenwoordigd is in de 
berichtgeving. Hiervoor zijn 
meerdere oorzaken te benoe-
men.

Om dit in de toekomst te 
voorkomen, is de redactie 
dringend op zoek naar be-
woners uit Monikkenhuizen 
die het team willen en kun-
nen aanvullen. Want hoe kun 
je immers beter de berichten 
uit de wijk in de gaten houden 
dan door iemand uit de wijk 
erbij te betrekken? 

Het werken aan een wijkkrant 
op vrijwillige basis betekent 
natuurlijk niet dat dit geheel 
vrijblijvend is. Toch is de be-
lasting niet al te hoog, omdat 
je immers met een team van 
enthousiaste mensen werkt.

Als je meer wilt weten over de 
wijkkrant en wat er allemaal 
bij komt kijken, dan kun je op 
woensdagochtend 5 februari 
naar het IKC Bosnjak aan de 
Sperwerstraat gaan. Tijdens 
de koffi einloop die daar ie-
dere week wordt gehouden 
(op woensdag van 10.30 tot 
12.00) zal Mark Ormel na-
mens de redactie aanwezig 
zijn om meer te vertellen over 
de wijkkrant en de daaraan 
verbonden werkzaamheden. 

Deze informatiebijeenkomst 
is tevens de aftrap van een 
aantal themagerichte ochten-
den, die op regelmatige basis 
tijdens de koffi einloop geor-
ganiseerd gaan worden.

Zodra meer bekend is van de 
overige thema’s, zullie wij u 
hierover berichten.



Ken uw straatnaam: Monnikenhuizen in vogelvlucht
Kent u nog het vrolijke liedje 
Kom mee naar buiten al-
lemaal, dan zoeken wij de 
wielewaal? Naar de Wiele-
waalstraat hoeven wij niet te 
zoeken op de Geitenkamp. 
Die bevindt zich tussen de 
Beukenlaan en de Zaslaan. 

De wielewaal wordt de mooi-
ste zangvogel van Nederland 
genoemd. Het mannetje is 
heldergeel en heeft een zwarte 
staart en zwarte vleugels. Het 
vrouwtje is groengelig. De 
vogel wordt ongeveer 25 cm 
groot. De wielewaal trekt in 
de winter naar Afrika; in de 
zomer is hij in Nederland. Als 
we hem horen zingen, weten 
we dat het zomer is (het liedje: 
...en horen wij die muzikant, 
dan is de zomer in het land). 
Niet voor niets wordt in het 
liedje gezongen dan zoeken 
wij de wielewaal, want deze 
vogel is namelijk nogal schuw 
en niet gemakkelijk te vinden. 
Hij leeft bij voorkeur hoog 
in de bomen van loofbossen 
en parken en houdt zich ook 
in riviergebieden op. Geluk-
kig kunnen we wel zijn ge-
zang horen, dat op jodelen 
lijkt; vandaar het refrein met 
duudeljoo in het bekende lied. 

Als u op een donkere winter-
dag misschien wat somber 
bent, zoek dan op YouTube 
eens naar De Duinstappers 
met André van Duin. Het is 
bijna gegarandeerd dat u na 
een minuut vrolijk meezingt 
en meejodelt op zoek naar de 
wielewaal!

We vliegen vervolgens door 
naar de Merelstraat. De naam 
is afkomstig uit het Latijn: 
merula. Ook de merel is een 
zangvogel, hij behoort tot de 
lijsterfamilie. Hij heeft een 
zwart egaal verenpak met een 
opvallend spitse oranje snavel 
en een opvallend gele oog-
ring. Het wijfje is lichter van 
kleur: aardebruin. (Een lijster 
heeft een bruin verenpak met 
spikkels.) Door die zwarte 
veren wordt de vogel in het 
Engels simpelweg blackbird 
genoemd, zwarte vogel. 

Een merel kan 1 tot 5 jaar oud 
worden, wordt 25 cm groot 
en is de enige écht zingende 
vogel in een stedelijke om-
geving. Hij kan goed in de 
stad leven, omdat een merel 
vrijwel alles eet. Het aantal 
merels in Nederland wordt op 
2 miljoen geschat. De eieren 
van deze vogel zijn helblauw 
met rode en bruine spikkels 
en worden gelegd in nesten 
die zelden hoger liggen dan 2 
meter. Het nest wordt door het 
vrouwtje gebouwd. 

Merels zijn standvogels, dat 
wil zeggen dat zij in de winter 
niet naar het zuiden trekken. 
Ze hebben dan wel een pro-
bleem om voedsel te vinden, 
want ze eten voornamelijk 
insecten. Maar ze gaan in 
koudere maanden appels en 
bessen eten. Dus u kunt in de 
winter ook stukjes appel voor 
de merels strooien! 

De mannetjesmerel zingt van-
af februari al het hoogste lied.

In het lied Blackbird van The 
Beatles (een soort protestsong 
tegen de onderdrukking van 
de negers in Amerika) wordt 
de vogel vergeleken met de 
zwarte vrouwen. De meisjes-
naam Merel komt veel voor 
en de druivensoort Merlot zou 
naar de merel vernoemd zijn.

We komen in de Roeken-
straat. De roek is één van de 
vijf soorten kraaiachtigen; de 
andere zijn de raaf, de kauw, 
de zwarte kraai en de bonte 
kraai. De kleur is zwart met 
een blauwige metaalglans. 
Deze vogel leeft in kolonies 
in boomtoppen en bouwt de 
nesten dicht bij elkaar. De 
nesten worden door zowel 
het mannetje als het vrouwtje 
gebouwd en het legsel bestaat 
uit 3 tot 6 eieren. De roek is 
trouw aan zijn standplaats, 
waardoor de kolonies erg 
groot kunnen worden. In de 
akkerbouw zijn deze dieren 
nuttig, maar in de stad ver-
oorzaken de grote groepen 
roeken soms (poep)overlast. 

Deze vogels hebben een voor-
keur voor wormen, slakken 
en insecten als voedsel en 
een muisje wordt niet ver-
smaad. Niettemin bestaat hun 
voeding voor 3/5 gedeelte uit 
plantaardig voer. Een roek 
kan ruim 45 cm groot wor-
den. Ze maken plechtige pas-
sen, als keurige heren bij een 
officiële gelegenheid, en af en 
toe een sprongetje. 
Zijn naam heeft de roek waar-
schijnlijk te danken aan een 
klanknabootsing.

Naast de Roekenstraat treffen 
we de Spechtstraat. De specht 
behoort tot de kleinere vo-
gels: 23 tot 26 cm, en wordt 
ook wel de drummer van het 
bos genoemd, vanwege het 
geroffel op boomstammen 
met zijn scherpe snavel.  Hij 
maakt op deze manier holtes 
in de bomen om er vervol-
gens met zijn lange kleverige 
tong insecten uit te peuteren. 
Bij het rechtop staan tegen de 
boom fungeert de staart als 
steunpilaar. De specht is ver-
zot op mieren. Zijn nest hakt 
de specht in een boom uit; 
er worden 3 tot 8 eieren ge-
legd. De favoriete boom is de 
berk, omdat het hout van deze 
boom zacht is.

Bij het roffelen krijgt de specht 
geen hoofdpijn, zoals mensen 
dat zouden krijgen, als we zo 
vaak met ons hoofd tegen een 
boom slaan. De hersenen van 
een specht zijn ingebed in een 
soort schokdempers! Er zijn 
liefst 225 soorten spechten er-
kend. In de Benelux komen de 
bonte, de zwarte en de groene 
specht voor en af en toe wordt 
een draaihals waargenomen, 
familie van de specht. Deze 
vogel heeft een slangachtige 
hals en hij kan zijn kop zelfs 
180 graden draaien in elke 
richting! Draaihalzen zijn 
zeer schaars in Nederland. Ze 
worden af en toe op de Veluwe 
waargenomen.
Waar de naam specht vandaan 
komt, is niet geheel duidelijk. 
Waarschijnlijk komt hij via 
het (Oud) Duits spixta en die 
naam was dan weer afgeleid 
van het Latijnse Picidae, dat 
tikker betekent.

Bezorgers gezocht!
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 dit heuglijke feit 
komen wij toch nog handen tekort.

Voor de nieuwe wijk

Groene Treden
(het voormalig Saksen Weimar terrein)

zoeken we nog bezorgers.

Wil jij een helpende hand bieden?

Aarzel dan niet 
en neem contact op.

Aanmelden kan via

bezorgingodh@geitenkampnet.nl

Burgerkracht staat voorop in ‘Broedplaats de Beijer’
Zoals wel vaker gebeurd aan het begin van een nieuw jaar ontstaan er nieuwe initiatieven. De Nieuwjaarsreceptie die op 3 januari in De Beijer werd gehouden, is hierop geen uitzondering. 
Een groep vrijwilligers verzamelden zich die dag om gezamenlijk de gedachten te laten gaan over een nieuwe, creatieve invulling voor het gebruik van de Beijer.

Het idee om met de Beijer iets 
creatiefs te doen ontstond op  
2 november vorig jaar.

Die dag combineerde Elly 
Elshof de open dag van haar 
fotostudio Reloved met het  af-

scheid van cultuurscout Bram 
Kluen, en de introductie van 
Mieke Hendrikse, de nieuwe 

cultuurscout voor de Geiten-
kamp. Elly en Mieke raakten 
met elkaar in gesprek over de 
toekomst van de Beijer en be-
sloten om de handen ineen te 
slaan. De bedoeling is dat de 
Beijer vooral een broedplaats 
van creatieve activiteiten gaat 
worden in de meest brede zin 
van het woord. De rol van de 
cultuurscout speelt zich hier-
bij af op de achtergrond. 
Mieke Hendrikse zal onder-
steunen en faciliteren waar 
nodig én mogelijk is, en Elly 
Elshof treedt op als coördi-
natrice en contactpersoon. 
Kunstbedrijf Arnhem heeft 
een (klein) budget ter beschik-
king gesteld.

De initiatieven die zich gaan 
ontwikkelen in Broedplaats 
de Beijer - zoals het project 
vooralsnog gedoopt is - zullen 
van de wijkbewoners zelf 
moeten komen. Tijdens de 

Nieuwjaarsreceptie bleek 
dit geen enkel probleem te 
zijn. Een groot aantal wijk-
bewoners is hierop afgeko-
men. Burgerkracht genoeg 
dus!  Opvallend veel mensen 
bleken elkaar te kennen van 
het onlangs gehouden festi-
val Kamp & Geit, sommigen 
gaven zelfs aan daardoor ge-
inspireerd te zijn meer met 
creativiteit te willen doen. Ze 
kwamen niet alleen voor het 
hapje en het drankje, maar 
vooral om te vertellen welke 
gedachten zij hebben voor de 
toekomst van de Beijer. 

Creatieve gedachten waren 
er in ieder geval genoeg. Een 
aantal intiatieven bleken met 
elkaar te combineren te zijn. 
Gedachten over muziek, thea-
ter, kunst, creatieve avonden, 
koffie-café, stamtafel, kin-
deryoga: ze kwamen in volle 
glorie voorbij en werden met 

veel enthousiasme door de 
aanwezigen begroet. De ko-
mende maanden zullen vooral 
in het teken staan van het con-
creet maken van de plannen, 
waarbij al een kleine aanzet 
is genomen door het pand een 
opknapbeurt te geven.

Los van al deze creatieve 
gedachten werd er ook over 
praktische zaken nagedacht. 
De huur zal immers ook be-
taald moeten worden. In de 
Beijer zijn nu nog een aantal 
lege ruimtes, waarvan het de 
bedoeling is dat deze verhuurd 
gaan worden. En voor het door 
laten gaan van initiatieven van 
wijkbewoners is geld nodig. 

Er zijn nog veel uitdagingen 
waarover nagedacht zal moe-
ten worden. Maar de creativi-
teit die nu al tentoongespreid 
wordt doet veel goeds ver-
moeden voor de toekomst.

‘Broedplaats De Beijer’
is dringend op zoek naar

(2ehands) spullen voor de inrichting.

Heb jij toevallig nog
kwalitatief goede

Tafels, stoelen, banken, 
bestek, borden, koppen,

naaimachines, 
overbodige muziekinstrumenten

etc. etc.

en kun je deze missen?

Breng ze dan

zaterdag 1 maart tussen 10.00 en 12.00 uur
naar De Beijer aan het Willem Beijer Plein



Fiets mee met Ome Joop’s Tour, de leukste fi etsvakantie van Nederland

Een gebeurtenis waar vol verlangen naar uitgekeken wordt
Ome Joop’s Tour is een begrip in Arnhem en heeft zich een vaste plaats in de historie verworven als een tiendaags kinder-
feest op wielen. Exact 63 jaar lang hebben de organisatoren door simpelweg te doen een sleutel voor succes gevonden. 
De vrijwilligers van Ome Joop’s Tour investeren in een belangrijke, maar tevens kwetsbare doelgroep.

Tien dagen op de fi ets; tien dagen lang 
inspanning en ontspanning; tien dagen 
lief en leed delen! Anderhalve week lang 
zitten de kinderen op het zadel, dit als 
investering om ze in het zadel te krijgen 
en te houden! In de afgelopen jaren be-
leefden al duizenden deelnemers plezier 
aan Ome Joop’s Tour, Jeugdronde door 
Nederland. Traditioneel aan het begin 
van de schoolvakanties, gebaseerd op 
een ijzersterke formule en eenvoudige 
discipline, mogen jongens en meisjes 10 
dagen met elkaar optrekken. In hun kiel-
zog volgt een karavaan van verzorgers, 
helpers, begeleiders, familie en vrienden. 
Ook voor hen is de tiendaagse fi etsva-
kantie een feest. Een gebeurtenis waar 
vol verlangen naar wordt uitgekeken.

Wielerploegen
Aan het begin van Ome Joop’s Tour wor-
den er wielerploegen geformeerd. De 
ploegen zijn te herkennen aan de recla-
meshirts van de ploegsponsor. Zo zijn 
de deelnemers herkenbaar voor de tour-
leiding. Gedurende 10 dagen gaan 150 
jongens en meisjes met elkaar op fi etsva-
kantie. Slapen gebeurt in sporthallen en 
scholen. 

“Het lijkt wel een echte Tour de France” 
is een veel gehoorde opmerking van de 
toeschouwers langs de weg die de kara-
vaan van Ome Joop’s Tour voorbij zien 
trekken. Net als in de Tour de France 
kunnen de deelnemers de zo fel begeerde 
Gele Trui behalen. Hierbij gaat het niet 
alleen om de prestatie, maar veel meer 
om samen met je leeftijdsgenootjes te 
fi etsen, slapen, spelen en eten. Ook door 

sportiviteit, onderling positief gedrag, 
spontaniteit en verkeersdiscipline, zijn 
vele punten te verdienen. 
Normvervaging  is tijdens de tour  een 
taboe; de normen en waarden staan tien 
dagen hoog in het vaandel. Er wordt geen 
onderscheid gemaakt wat betreft gezind-
te, nationaliteit of afkomst van de deel-
nemer.

Wat krijg je als je meedoet?                                                       
- Een onvergetelijke fi etsvakantie
- 10 dagen fi etsplezier en overnachtingen
- Ontbijt, lunch en warme maaltijden                                   

- Reisverzekering
- Bezoek aan attractieparken                                        
- Zakgeld
- Fietsreparatie tijdens de ronde                                              
- Sportdrank & vers fruit
- Medische verzorging
- Tourdiploma als aandenken
- Ervaren begeleiding van 
   ruim 60 vrijwilligers
- En misschien win je wel een prijs...

Wat kost het en wanneer is het?
Voor kinderen die in het bezit zijn van 
een GelrePas bedraagt het inschrijfgeld 
€ 25,00
Het inschrijfgeld voor kinderen die geen 
GelrePas hebben bedraagt € 110,00 

De 64e Ome Joop’s Tour wordt gereden 
in de periode van zondag 20 juli t/m 
woensdag 30 juli 2014. Het doel van de 
Stichting Ome Joop’s Tour  is het (jaar-
lijks) organiseren van een fi etsvakantie 
voor jongens en meisjes die weinig of 
geen vakantiemogelijkheden hebben.

Inschrijving verplicht                         
Deelname is mogelijk voor jongens en 
meisjes in de leeftijd van 10 t/m 12 jaar 
die in 2014 op de basisschool zitten. 
Kinderen in het bezit van een Gelre-
Pas kunnen zich vanaf 1 januari 2014 
aanmelden voor deelname aan deze gave 
fi etsvakantie. Kinderen zonder GelrePas
kunnen zich vanaf 1 februari aanmelden.

Aanmelding voor Ome Joop’s Tour 2014 
kan alleen schriftelijk plaatsvinden.
Eind februari wordt er bekend gemaakt 
welke kinderen offi cieel deelnemer zijn. 
Begin maart ontvangen deze kinderen  
vervolgens een inschrijfformulier samen
met algemene informatie over Ome 
Joop’s Tour 2014. 

Na ontvangst van het inschrijfgeld ont-
vangen de deelnemers een offi cieel be-
wijs van deelname aan Ome Joop’s Tour 
2014. De organisatie behoudt zich het 
recht voor, indien zij zich daartoe ge-
noodzaakt weet om zonder opgaaf van 
redenen deelname te weigeren.

Het aantal kinderen dat kan deelnemen is 
niet onbeperkt. Het is daarom raadzaam 
je snel op te geven als je deze bijzondere 
fi etsvakantie mee wil maken, want ook 
hierbij geldt ‘vol is vol’!

Wil jij een sportieve en gezellige vakan-
tie meemaken en graag mee fi etsen de 
komende zomer? 
Vraag dan aan je ouder(s) of verzorger(s) 
om het aanmeldformulier te downloaden 
op www.omejoopstour.nl. 
Je kunt natuurlijk ook een kort briefje 
sturen  met jouw persoonlijke gegevens  
en een kopie van de GelrePas 2014 en 
coupon 19 naar:  

Secretariaat Ome Joop’s Tour
Postbus 711
6800 AS Arnhem.

Op de fi ets genieten van het mooie zomerse weer

De Vlindertuin wint tafeltennistafel bij landelijke actie
Op woensdag 27 november organiseerde de stichting Behoud kleine Scholen een landelijke actie voor het behoud 
van kleine scholen. Basisschool de Vlindertuin deed hier aan mee en hield er een tafeltennistafel aan over.

Ongeveer 43 scholen heb-
ben in Den Haag honderden 
beschilderde pingpongballen 
aangeboden aan de woord-
voerders Onderwijs van de 
verschillende fracties van de 
Tweede Kamer. Daarnaast 
kreeg staatssecretaris Sander 
Dekker een door kunstschilder
René Guillot beschilderde 
pingpongbal aangeboden. 
René is tevens bedenker van 
dit originele idee met als 
boodschap: Laat kinderen 
geen speelbal zijn van Haagse 
bezuinigingen. 

Leerlingen van groep 4 t/m 8 
van De Vlindertuin hebben
vol van enthousiasme alle-
maal één of meerdere ping-
pongballen beschilderd. Uit 
alle ingezonden ballen is één 
bal getrokken. Deze bleek 
door een leerling van De 
Vlindertuin beschilderd te 
zijn, waardoor zij een mooie 
blauwe tafeltennistafel heb-
ben gewonnen. 

De tafel is inmiddels geïnstal-
leerd en wordt in de pauzes 
met veel plezier gebruikt. De nieuwe tafeltennistafel arriveert...

Hallo allemaal! 

We zijn alweer twee kranten verder en onze artikelen 
gaan er telkens beter uitzien! 

Wat zo leuk is, is dat we nu al zoveel vooruitgang zien. 
De kinderen zijn enthousiast en wij ook! We hebben de 
afgelopen periode veel geleerd. In de vorige krant heeft 
u al onze interview-skills kunnen lezen, en dat zijn we 
aan het uitbreiden. 

Er gaat ook nog heel veel leuks aankomen in de toe-
komst. Thema’s waarmee we zullen gaan werken zoals: 
valentijn, carnaval en de voorjaarsvakantie. 
Rondom deze thema’s komen natuurlijk ook interviews, 
artikelen, verhalen en nog veel meer! 

De kinderen hebben geleerd wat de inhoud is van een 
goed interview en hoe je een échte professioneel in-
terview houdt. Hierover is ook iets geschreven. In de 
toekomst zullen de kinderen een paar leuke en interes-
sante workshops volgen. Zo gaan we nog leren hoe je als 
een professional foto’s maakt en hoe je een goede strip 
kan tekenen. Wij hebben heel veel zin in dit nieuwe 
jaar, en wij hopen u ook! 

Met vriendelijke groeten, 

De Kids News Redactie.

Hoe houd je een interview?

De kinderen hebben al meerdere keren interviews ge-
houden, maar we hebben gemerkt dat er nog zwakke
punten zijn waar aan gewerkt moest worden. Daarom 
zijn we van start gegaan met het les geven aan de 
kinderen hoe je het beste een interview kunt houden. 
Daarbij hebben we de kinderen geleerd hoe je je het 
beste kunt voorbereiden en hoe je de vragen moet stellen 
om meer antwoorden te krijgen op een vraag. Ook heb-
ben de kinderen geleerd 
dat je actief moet luiste-
ren als je iemand inter-
viewt en hoe je je moet 
gedragen als je iemand 
aan het interviewen bent. 
De kinderen hebben goede 
tips gekregen over hoe 
mensen te interviewen.

Nadat de kinderen klaar waren met de les over in-
terviewen, hebben we een toets gegeven. Met de toets 
wilden we kijken of de kinderen wel allemaal begrepen 
hadden waar de les over ging. Uit de toets is gebleken 
dat alle kinderen een ruime voldoende hebben. 

We zijn erg trots op de kinderen.



Playground De Rommelkist
Openingstijden:  
maandag tot en met zaterdag van 11.00 tot 18.00 uur

maandag   
10.30-11.00 Ouder en peutergym 0-3 jr,
                    gratis (i.s.m. Stichting Rijnstad)
16.00-17.00 Zaalvoetbal, 8-12 jaar, €0,50

dinsdag      
16.00-17.00 Handbal, 6-10 jaar, €0,50 (i.s.m. UDI Handbal)
19.00-20.00 Pilatus, 18 +, €10,00 voor 10 keer
                    (i.s.m. Budosport Arnhem)
            deze activiteit vindt plaats in de gymzaal van de Ommezwaai  
               
woensdag   
14.00-16.00 Wijkinstuif 4-12 jaar, €0,50 
                    (i.s.m. Stichting Rijnstad)
16.00-18.00 Sport- en speluitleen 4-12 jr,  gratis
19.30-21.00 Sportuurtje 55+, €1,00

donderdag 
16.00-17.00 Kids Dance 4-7 jaar, €0,50 
                    (i.s.m. Budosport Arnhem)
16.00-17.00 Kids Dance; 8-12 jaar; €0,50 
                   (i.s.m. met Budosport Arnhem)
vrijdag       
15.30-17.00 Beeball, 6-12 jaar, €0,50 
                    (i.s.m. Arnhem Rhinos)

zaterdag     
13.00-14.00 Tennis 7-12 jaar,  €0,50
14.00-17.00 Speluitleen 4-12 jaar, gratis

meer infomatie:

Eibert Leusink   06-19446950  
Dirk Leenders    06-26114266

Beheer Rommelkist   026-3772036

Iedere vrijdagmiddag verzorgt Circus op de bult
circuslessen in de gymzaal van
basisschool De Ommezwaai aan de Reigerstraat 11

Meidenclub 

Ben jij tussen de 7 en 10 jaar en heb je op de dinsdagmiddag tussen half 4 en 5 uur 
niks te doen? Kom dan naar de meidenclub! 

De meidenclub vindt plaats 
op de dinsdagmiddag in 
het MFC gebouw. Houd je 
van echte meiden dingen, 
als make-uppen of nagels 
lakken? Of houd je meer 
van koken, zoals cupcakes, 
cakepops, koekjes bakken 
of het maken van pizza, 
spaghetti of soep? Of vind 
je juist knutselen leuk? 
Dan is de meidenclub echt 
iets voor jou! 

Wanneer het mooi weer is, kunnen we naar buiten gaan. We gaan dan of naar de 
bakfiets bij de Vlindertuin of we gaan naar Playground de Rommelkist, waar je ook 
nog je dansmoves kan showen! 

Om 15.40 beginnen we met de activiteit en vanaf half 4 kun je terecht in het MFC 
gebouw. Wij wachten je dan op en om 15.40 beginnen we aan de activiteit, die tot 5 
uur duurt. Tussen de activiteit door hebben we een korte pauze, waar je van ons ranja 
of een kopje thee krijgt. De meidenclub kost slechts €0,50 cent per keer. 

Lijken jou deze activiteiten leuk? 
Dan zouden we het erg gezellig vinden als je een keertje langskomt!

Buitenspelen bij de Bakfiets in 2014 
Net zoals in de herfst van 2013 kan er in deze winter-
maanden en de rest van 2014 weer lekker buiten ge-
speeld worden bij de Bakfiets! De Bakfiets is voorzien 
van een aantal nieuwe sport en spelmaterialen voor 
kinderen van 4 t/m 13 jaar, waardoor er met nog meer 
plezier buiten gespeeld kan worden. 

Voetballen, slagballen, tennissen, skeeleren, skateboar-
den, hockeyen, frisbee gooien, het kan allemaal! Gratis! 
Je mag zelf weten met welke spelmaterialen je gaat 
spelen en met wie je daarmee wilt gaan spelen.         
Natuurlijk vinden wij als spelbegeleiders het ook leuk 
om mee te spelen! 
Laat ons maar eens zien wat je in huis hebt. 

De bakfiets staat elke dinsdag op het schoolplein van 
basisschool de Vlindertuin van 15.15 uur tot 16:45 uur 
en elke woensdag op het grasveld van het Larikshof bij 
de Witte School van 12:15 tot 14:00.  
In de vakanties is de bakfiets er niet. 

Ik hoop jullie allemaal te zien bij de bakfiets, want 
buitenspelen = supergaaf!!! 

Michiel de Boer, Medewerker Buitenspelen

Activiteiten kinderwerk
Kindermusical Workshop
Tijdens deze workshop gaan we zingen, dansen en acteren. 
En dit het liefst tegelijk! Je hoeft alleen maar enthousiast te 
zijn. Stapje voor stapje leer je je eigen talenten kennen en 
laat je aan het einde van de workshop een leuk mini optreden 
zien. Misschien schuilt er in jou wel een groot musicaltalent! 

Wanneer: dinsdag 4 maart
11.00 - 13.00 uur: 4 t/m 7 jaar, 14.00 - 16.00 uur: 8 t/m 12 jaar 
Entree € 2,00.

Zwemmen in de Koppel 
Wanneer: woensdag 5 maart , 13.00-16.30 
Leeftijd 6 t/m 12 jaar, entree € 1,00 
Zwemdiploma verplicht 

Voetbalmasters 
Wanneer donderdag 6 maart, 14.00-16.00 
Leeftijd 7 t/m 12 jaar, entree € 1,- per persoon 
Opgeven kan in een team van minimaal 5 en maximaal 8 
kinderen of individueel. 
Leeftijdsgroepen:, 7 t/m 9 jaar, 10 t/m 12 jaar 

Voor bovenvermelde activiteiten is opgave verplicht via 
Playground de Rommelkist. Dit kan tot en met 25 februari, 
iedere werkdag van 10.00 tot 18.00 uur.

Spellenmiddag, levend Geitenbord op de Rommelkist 
Wanneer: zaterdag 8 maart , 14.00- 16.00 uur 
Leeftijd 4 t/m 12 jaar . Entree € 0,50 
Het thema voor de kleintjes (4 t/m 7 jaar) is sprookjes,        
verkleed komen mag! 
De groten (8 t/m 12 jaar) graag in sportieve kleding komen) 

Informatie: 
Playground de Rommelkist,Dirk Leenders 026- 3772036 – 
06- 26114266 
MFC de Wetering, Leonieke Jansen 026- 3772012

Sparrowman slaat vleugels uit
Een nieuwe held komt de wijk binnenvliegen. Vanaf deze maand zal Sparrowman 
de wijkbewoners te hulp schieten bij de problemen waar ze mee te kampen hebben.

Sparrowman komt van de 
planeet Birdtopia. Hij wordt 
naar de Geitenkamp gestuurd 
om de inwoners te redden. 
Hij neemt daarbij het alias 
aan van Reggie. Sparrowman 
komt allerlei problemen tegen,
variërend van vuurwerkover-
last tot aan pestgedrag. Met 
nimmer afl atende inzet biedt 
hij de Geitenkampers hulp.

Dit is in het kort de opzet van 
de strip Sparowman, die vanaf 
nu in de wijkkrant te lezen is. 
Sparrowman wordt gemaakt 
door de 13-jarige Mike Kroes.
Hij wordt hierbij begeleid door 
Bjorn Buunk, die als stagiare 
bij J.C. De Sperwer werkt.  ‘In 
andere kranten staat altijd een 
strip’, legt Bjorn uit. ‘Dat mis-
ten we nog in deze krant. 

In overleg met Ilse Lensen 
van De Sperwer is toen beslo-
ten om een strip te maken.’
Mike Kroes, de schrijver van 
de strip, is een gedreven jon-
geman die dit idee dolgraag 
wil uitvoeren. 

Wij zijn erg blij met dit ini-
tiatief en hopen dat het meer 
mensen inspireert.



Voor iedereen die activiteiten organiseert !

Wij streven ernaar zoveel mogelijk alle wijkactiviteiten te vermelden.
Daarbij hebben wij echter wel uw hulp nodig!

Weet u nog activiteiten in de wijk, of wilt u uw eigen activiteit vermeld zien?

Laat het ons weten en stuur een mail naar:

redactie@geitenkampnet.nl
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Schuttersbergplein 13
Geitenkamp - Arnhem

geopend 

op zondag 

12:00-18:00 uur

Iedere zondag 
een extra 

spectaculaire 
aanbieding!

marktplein Geitenkamp

geopend 
op zondag 

12:00-18:00 uur

Buurtsuper 

in een 

Superbuurt!

Maandag 3 februari 
13.00-15.00 Biljarten (SWOA) 
Woensdag 5 februari 
10.30-12.00 Koffi e-inloop (SWOA) IKC Bosnjak
                    Thema: Wijkkrant Op De Hoogte
13.00-15.00 Spreekuur Op De Hoogte (Gildenhuis60)
14.00-16.00 Ouderen en kinderen (SWOA) spelletjes 
14.45-16.30  Bibliobus (Bibliotheek Arnhem) Marktplein
Donderdag 6 februari 
10.30-11.30 Koffi e & thee uurtje (SWOA), geringe bijdrage 
12.30-16.30 Inloopspreekuur Univé (Gildenhuis 60)
13.30-15.30 Sjoelen in De Wetering (SWOA)
Vrijdag 7 februari 
13.00-15.00 Spreekuur Op de Hoogte (Gildenhuis60)
14.00-16.00 Grote Bingo (vanaf 25 jaar) (SWOA)
15.30-16.30 Bibliobus (Bibliotheek Arnhem) Sperwerstraat
Zondag 9 februari
10.30-12.00 Mantra Zingen (ScoutingBlokhut) Monnikensteeg 4
Maandag 10 februari 
13.00-15.00 Biljarten (SWOA) 
Woensdag 12 februari 
10.30-12.00 Koffi e-inloop (SWOA) IKC Bosnjak
13.00-15.00 Spreekuur Op De Hoogte (Gildenhuis60)
14.00-16.00 Ouderen en kinderen (SWOA) spelletjes 
14.45-16.30  Bibliobus (Bibliotheek Arnhem) Marktplein
Donderdag 13 februari 
10.30-11.30 Koffi e & thee uurtje (SWOA), geringe bijdrage 
12.30-16.30 Inloopspreekuur Univé (Gildenhuis 60)
13.30-15.30 Sjoelen in De Wetering (SWOA)
19.30-21.30 Inloopspreekuur Notaris (Gildenhuis60)
Vrijdag 14 februari 
13.00-15.00 Spreekuur Op de Hoogte (Gildenhuis60)
14.00-16.00 Dubbeltjesbingo (SWOA)
15.30-16.30 Bibliobus (Bibliotheek Arnhem) Sperwerstraat
Maandag 17 februari 
13.00-15.00 Biljarten (SWOA) 
Woensdag 19 februari 
10.30-12.00 Koffi e-inloop (SWOA) IKC Bosnjak
13.00-15.00 Spreekuur Op De Hoogte (Gildenhuis60)
14.00-16.00 Ouderen en kinderen (SWOA) spelletjes 
14.45-16.30  Bibliobus (Bibliotheek Arnhem) Marktplein
Donderdag 20 februari 
10.30-11.30 Koffi e & thee uurtje (SWOA), geringe bijdrage 
12.30-16.30 Inloopspreekuur Univé (Gildenhuis 60)
13.30-15.30 Sjoelen in De Wetering (SWOA)
Vrijdag 21 februari 
13.00-15.00 Spreekuur Op de Hoogte (Gildenhuis60)
14.00-16.00 Grote Bingo (vanaf 25 jaar) (SWOA)
15.30-16.30 Bibliobus (Bibliotheek Arnhem) Sperwerstraat
Maandag 24 februari 
13.00-15.00 Biljarten (SWOA) 
20.00-21.30 Mantra Zingen (ScoutingBlokhut) Monnikensteeg 4
Woensdag 26 februari 
10.30-12.00 Koffi e-inloop (SWOA) IKC Bosnjak
13.00-15.00 Spreekuur Op De Hoogte (Gildenhuis60)
14.00-16.00 Ouderen en kinderen (SWOA) spelletjes 
14.45-16.30  Bibliobus (Bibliotheek Arnhem) Marktplein

Donderdag 27 februari 
10.30-11.30 Koffi e & thee uurtje (SWOA), geringe bijdrage 
12.30-16.30 Inloopspreekuur Univé (Gildenhuis 60)
13.30-15.30 Sjoelen in De Wetering (SWOA)
Vrijdag 28 februari 
13.00-15.00 Spreekuur Op de Hoogte (Gildenhuis60)
15.30-16.30 Bibliobus (Bibliotheek Arnhem) Sperwerstraat
Maandag 3 maart 
13.00-15.00 Biljarten (SWOA) 
Woensdag 5 maart
10.30-12.00 Koffi e-inloop (SWOA) IKC Bosnjak
13.00-15.00 Spreekuur Op De Hoogte (Gildenhuis60)
14.00-16.00 Ouderen en kinderen (SWOA) spelletjes 
14.45-16.30  Bibliobus (Bibliotheek Arnhem) Marktplein
Donderdag 6 maart
10.30-11.30 Koffi e & thee uurtje (SWOA), geringe bijdrage 
12.30-16.30 Inloopspreekuur Univé (Gildenhuis 60)
13.30-15.30 Sjoelen in De Wetering (SWOA)
19.30-21.30 Inloopspreekuur Notaris (Gildenhuis60)
Vrijdag 7 maart 
13.00-15.00 Spreekuur Op de Hoogte (Gildenhuis60)
14.00-16.00 Grote Bingo (vanaf 25 jaar) (SWOA)
15.30-16.30 Bibliobus (Bibliotheek Arnhem) Sperwerstraat
Zondag 9 maart
10.30-12.00 Mantra Zingen (ScoutingBlokhut) Monnikensteeg 4
Maandag 10 maart 
13.00-15.00 Biljarten (SWOA) 
Woensdag 12 maart 
10.30-12.00 Koffi e-inloop (SWOA) IKC Bosnjak
13.00-15.00 Spreekuur Op De Hoogte (Gildenhuis60)
14.00-16.00 Ouderen en kinderen (SWOA) spelletjes 
14.45-16.30  Bibliobus (Bibliotheek Arnhem) Marktplein
Donderdag 13 februari 
10.30-11.30 Koffi e & thee uurtje (SWOA), geringe bijdrage 
12.30-16.30 Inloopspreekuur Univé (Gildenhuis 60)
13.30-15.30 Sjoelen in De Wetering (SWOA)
19.30-21.30 Inloopspreekuur Notaris (Gildenhuis60)
Vrijdag 14 maart
13.00-15.00 Spreekuur Op de Hoogte (Gildenhuis60)
14.00-16.00 Dubbeltjesbingo (SWOA)
15.30-16.30 Bibliobus (Bibliotheek Arnhem) Sperwerstraat

De activiteiten van SWOA vinden plaats in 
MFC De Wetering, Bonte Wetering 89

(tenzij anders aangegeven)

De inloopspreekuren van Gildenhuis60 
vinden plaats in het gelijknamige gebouw 

gelegen aan het Schuttersbergplein 60


