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Muzikale openingsdag van de Beijer
Met veel muziek en onder grote belangstelling van de wijkbewoners is op zaterdag 22 maart De Beijer heropend.     
Het voormalige thuishonk van SWOA gaat nu verder als culturele broedplaats.

In de huiskamer van De 
Beijer klinkt muziek. Druk 
pratend genieten de aanwe-
zigen van de gezellige sfeer, 
ondertussen genietend van 
een kop koffi e of thee. Een 
pianist speelt, de hapjes ko-
men langs, mensen bewon-
deren de uitingen van creati-
viteit die te zien, te horen én 
te proeven zijn.
 
Zaterdag 22 maart werd De 
Beijer opnieuw in gebruik 
genomen. Vanaf 10.00 uur  
‘s ochtends stond een en-
thousiast team van vrijwil-
ligers klaar om de nieuws-
gierige wijkbewoners van 
koffi e of thee te voorzien. 
In groten getale kwamen 
buurtgenoten op de ope-
ningsdag af. Er was bewon-
dering voor de sfeervol in-
gerichte huiskamer, waarin 
zelfs een piano te vinden 
was. Men genoot van de 
optredens van het Myrthe 
Kwartet en het koor Verre 
Buren, en het nieuwe logo 
van de Beijer werd op deze 
dag feestelijk onthuld.

‘Jullie hebben alle reden om 
trots op jezelf te zijn’, sprak 
Elly Elshof (Reloved) de 
vrijwilligers toe. ‘Dit heb-
ben we met elkaar bereikt’.

Mieke Hendrikse, cul-
tuurscout van Kunstbedrijf 
Arnhem, was ook vol lof 
over de bewoners van de 
wijk, die belangeloos tafels, 
banken, stoelen, bestek en 
diverse andere benodigdhe-
den hadden aangedragen.

De Beijer gaat nu verder als 
culturele broedplaats, zoals 
het op de weblog te lezen 
staat. Ze wil vooral onder-
dak bieden aan wijkbewo-
ners met creatieve ideeën, 
op allerlei vlak. Het Koffi e 
Kaffee en DamesBakken 
zijn daar voorbeelden van. 
Bij beiden is de creativiteit 
vooral terug te vinden in de 
bereiding van respectieve-
lijk de koffi e en de maaltij-
den die ze aanbieden.

Maar de Beijer wil vooral een 
plek zijn waar talentvolle,
creatieve en kunstzinnige 
buurtbewoners elkaar kun-
nen treffen en inspireren, 
waarbij opgemerkt dient te 
worden dat gebruikmaking 
van de Beijer niet gratis is.

Op de openingsdag troffen 
vele bekenden en onbeken-
den elkaar. Die dag was de 
missie van De Beijer in elk 
geval geslaagd.

Columnist Op De Hoogte wint columnwedstrijd ProDemos
DEN HAAG, 20 maart - In de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen heeft ProDemos - huis voor 
democratie en rechtsstaat, een columnwedstrijd uitgeschreven. Just Henry, columnist van deze wijkkrant, 
was één van de winnaars met de controversiële column die vorige maand in de wijkkrant stond.

ProDemos – Huis voor de-
mocratie en rechtsstaat is 
in 2008 opgericht en wordt 
deels gesubsidiëerd door 

het Ministerie van Binnen-
landse zaken. Het doel is om 
burgers te informeren over 
de democratische rechts-

staat en hen te stimuleren 
om hierin een actieve rol te 
spelen.  

Naar aanleiding van de ge-
meenteraadsverkiezingen 
schreef het instituut een co-
lumnwedstrijd uit. In drie 
categoriën waren prijzen te 
winnen: ’wel stemmen’; ‘niet 
stemmen’ en ‘het politieke 
circus’.  
Met de column die in de vo-
rige wijkkrant heeft gestaan, 
heeft columnist Just Henry 
in de categorie ‘niet stem-
men’ de eerste prijs gewon-
nen. De jury loofde de wijze 

waarop de columnist in deze 
column het niet-stemmende 
deel van de bevolking een 
stem had gegeven en zag 
hierin aanknopingspunten 
voor politici om het vertrou-
wen van de burger te her-
winnen. De prijs bestond uit 
een kadobon, een rondlei-
ding door de Ridderzaal van 
de Tweede Kamer en een  
kwartetspel met de recht-
staat als thema.

Wil je de column teruglezen 
of meer te weten komen over 
ProDemos? Ga dan naar:
www.prodemos.nl• Het gebouw van ProDemos in Den Haag

• Onder grote belangstelling wordt het nieuwe logo (foto rechts) onthuld

• Het nieuwe logo van de Beijer, met geit 

Ik kan geen stukje schrij-
ven of er is wel iemand 
die er een goed geïnte-
greerd Engels waardeoor-
deel over geeft, tenzij ik 
ga schrijven voor de in-
woners van Burgers Zoo. 
Maar dit is de eerste keer 
dat mij gevraagd wordt om 
een shitcolumn te schrij-
ven. Letterlijk. Un billet 
sur le sujet des crottes de 
chien, s’il vous plaît. Voor 
wie het nog niet begrijpt: 
de vraag was of ik iets met 
hondenpoep wilde doen...

En ik ben er ingetrapt.

Nu zijn honden intelligent, 
maar van ze vragen: ‘Zeg, 
hond, ik neem aan dat 
je het zelf wel snapt, alle 
mensenregels die bedacht 
zijn over waar jij als hond 
wel of niet even je blaas 
en/of darmen mag legen?’ 
Het is wat overdreven, 
maar het wordt feitelijk 
wel gevraagd. Anders zou 
de hondenbezitter wel een 
spiegel uit de binnenzak 
pakken om tegen te pre-
ken, omdat de hond zelf 
had geweten waar hij niet

mag lopen pissen en zeker 
niet schijten. Als honden-
bezitter kan ik dit zeggen, 
omdat ik ‘mijn jongens’ 
het wel ‘uitgelegd’ heb op 
een manier die honden be-
grijpen. Je komt er eigen-
lijk niet onderuit, tenzij 
je naar een buitengebied 
verhuist. Zeker niet als 
je, zoals ik, liever compli-
menten dan kritiek krijgt 
over de honden. De enigen 
in de wereld die altijd aan 
mijn kant staan, zelfs al 
heb ik geen gelijk.   

Hondenbezitters zouden 
het eens moeten probe-
ren: het belonen als Fik-
kie zijn behoeften doet 
op het hondentoilet. Of op 
andere plekken waar het 
toegestaan is. Een half mi-
nikluifje, een half brokje, 
een kwart stukje honden-
worst, of daarna spelen 
met een bal. Wat de hond 
leuk vindt. Elke keer weer. 
Ik geef het de hondenbe-
zitter op een briefje, het 
kwartje is zo gevallen bij 
Fikkie. En voor de hon-
denpoepoverlast scheelt 
het een enorme hoop.

Just Henry

Column



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
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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)
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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
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let op: zaterdag 19 april
maandag 19 mei

Afhaaldata plastic

Nog meer tuinacties op de Geitenkamp
Het komend jaar vinden weer vier tuinacties plaats in de Geitenkamp, (Nieuw) Monnikenhuizen en Arnhemse Allee. 
Iedereen vindt het van groot belang dat de wijk er netjes uit ziet en deze acties helpen hierbij. 
De tuinacties zijn onderdeel van het programma Kracht op de Bult – een schoon dorp in de stad.

Deze tuinacties zijn een dienst van de woningcorporaties Portaal, Vivare en Volkshuisvesting en van het Wijkplatform. Er 
wordt per keer een aantal straten uitgekozen waar de actie wordt gehouden. Bewoners worden geholpen met kleine klussen 
in de tuin. Hierbij kunt u denken aan: wieden, schoffelen, heggen snoeien, onkruid verwijderen, vegen of bloemen planten. 
Het is de bedoeling dat bewoners meedoen. Vooraf wordt samen met de bewoner bekeken welke klussen in de tuin uitge-
voerd gaan worden.

Bewoners kunnen hun grofvuil, puin en groenafval kwijt in containers. Deze zijn gesponsord door het Wijkplatform.                    
De mannen van 2Switch ondersteunen waar nodig. Ook helpen  medewerkers van de drie woningcorporaties mee.

De planning van dit jaar:
Dinsdag 22 april:          Druckerstraat en omgeving
Dinsdag 20 mei:           Willem Beijerstraat en omgeving
Dinsdag 16 september: Dr. Nolenslaan en omgeving
Dinsdag 28 oktober:     Larikshof en omgeving

De bewoners waar het om gaat krijgen van te voren een informatiefolder in de bus. Hiermee 
kunnen ze zich ook aanmelden. Aanmelden is noodzakelijk om mee te kunnen doen met de 
tuinactie.

We hopen samen met u op weer een jaar met succesvolle tuinacties!

Groene vingers in De Geitenkamp dankzij vrijwilligersactie NL Doet
Opgelucht haalt hij adem. ‘Dit is geweldig’, zegt Ronald Maarsseven (48) terwijl hij glunderend z’n tuin bewondert.           
‘Van nu af aan kunnen onze kinderen hier weer spelen.’ Het wegwerken van het achterstallig tuinonderhoud is te danken 
aan vijf vrijwilligers die op zaterdag 22 maart in krap vijf uur de klus hebben geklaard. 

Vanwege NL Doet, de jaarlijkse landelijke vrijwilligersactie, 
hebben 20 vrijwilligers van Mantelzorg en Vrijwillige Thuis-
hulp Arnhem (MVT) dertien tuinen in De Geitenkamp onder
handen genomen. De actie werd georganiseerd in samen-
werking met Vivare, Portaal, Volkshuisvesting en 2Switch. 
‘We krijgen steeds meer hulpvragen voor tuinen’, vertelt 
projectmedewerker Nevien Gaafar. ‘Door lichamelijke
en/of psychische redenen zijn steeds meer mensen helaas 
niet in staat om zelf hun tuin onder handen te nemen. Of ze 
hebben er de puf niet voor, omdat ze ook als mantelzorger 
werken. Bovendien biedt hun eigen netwerk geen soelaas. 
We zijn blij dat wij iemand dan een duwtje in de rug kunnen 
geven.’

Dat laatste werkt wel degelijk, is ook de ervaring van          
Naveline Baromeo (49). Kreeg zij bij NL Doet 2013 nog hulp 
om 13 coniferen te kappen, inmiddels kan zij haar tuin zelf 
onderhouden. ‘Samen met mijn dochter en buurvrouw wil 
ik groenten gaan telen. Ik ben hartstikke blij met m’n tuin. 
Zeker nu het voorjaar wordt.’ 
Die middag helpt Naveline bij het uitdelen van lunchpakket-
ten. Dankzij snackbar De Saks krijgt elke vrijwilliger een 
gratis broodje kroket.
 
Voldoening
Moe, maar voldaan geniet Ewald den Blauwen van z’n welver-
diende pauze. ‘We hebben vanochtend aan één stuk kunnen
werken, er waren maar twee korte regenbuitjes. Het voelt 
goed dat je een ander kan helpen. Ook gedurende de herfst. 
In al die jaren, heb ik één vervelende ervaring gehad: een 
paar knapen die binnen zaten te gamen terwijl ik in de tuin 
druk bezig was. Gelukkig was dat een uitzondering.’ 

Bij het bepalen of iemand in aanmerking komt voor hulp, 
gaat het MVT grondig te werk. Gaandeweg die middag 

gloort er ook steeds meer licht door de tunnel voor bewoner   
Hans Janssen (59). Gehaast duwt hij een kruiwagen tuin-
afval naar de stoep. ‘Zonder hulp was me dit nooit gelukt, 
want ik heb geen auto of aanhanger.’

Ondersteuning
Om het werk van alle tuinonderhoud via MVT zo goed mo-
gelijk te stroomlijnen, verzorgt Ben Schuurman de coördi-
natie. ‘Dat doe ik sinds medio 2012’, vertelt hij tijdens de ge-
zamenlijke koffi etafel. Het mooie van het tuinwerk via MVT 
is dat ik mensen, die het tijdelijk tegen zit, belangeloos kan 
ondersteunen.’ Wanneer Nevien Gaafar tot slot iedereen, in 
het bijzonder Ben, heeft bedankt, klinkt applaus. Als dank 
voor de hulp, krijgt elke vrijwilliger een bak viooltjes.

Wie meer wil weten over hulp op allerlei gebied, 
kan elke werkdag tussen 9.00 en 12.00 bellen: 

Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp 026-3703540. 
Wil je meehelpen? Vraag naar Nevien Gaafar. 

Wint uw wijk de wijkprijs?
Is er een initiatief in uw buurt dat bijdraagt aan het welzijn van ouderen? Door een  groepje enthousiaste wijkbewo-
ners opgezet en uitgevoerd? Of een serie na-schoolse aktiviteiten voor de jeugd? Een gezamenlijke opknapbeurt van 
een trapveldje? Een kunstenaar uit de wijk die samen met bewoners een blinde muur van een mozaïek voorziet?

Dit soort initiatieven maakt 
de buurt leuker en een fi jnere
plek om te leven. Daarom 
wil de gemeente Arnhem 
dit stimuleren. De beste 
ideeën worden beloond met 
de ‘Wijkprijs’: 5 geldprijzen 
oplopend van € 1000,- tot  
€3000,-

Vanaf nu kunt u uw idee in-
sturen en meedingen naar 
één van de wijkprijzen. 
Uit alle ingediende ideeën 

maakt een vakkundige jury 
een voorselectie. In juni 
vindt dan de uitreiking van 
de wijkprijzen plaats. Dan 
wordende genomineerde 
initiatieven gepresenteerd 
en kunnen bewoners stem-
men wie er wint.  Het prij-
zengeld moet uitgegeven 
worden aan het initiatief 
zelf of een vervolg erop. 

Om mee te dingen naar de 
wijkprijs moet het idee vol-

doen aan een aantal criteria 
voldoen. Zo moet het een 
initiatief van burgers zijn 
(het mag wel ondersteund 
worden door professionals); 
burgers moeten zelf eraan 
bijdragen of meewerken en 
het initiatief moet gaan over 
het betrekken van bewoners 
bij de eigen leefomgeving, 
zowel op sociaal als fysiek 
vlak. Ook moet het initiatief 
een langduriger effect heb-
ben (dus niet een eenma-

lige straat-BBQ); het moet 
een wijkkarakter hebben ( 
stedelijke initiatieven zo-
als Ome Joop’s tour vallen 
hierbuiten) en het moet een 
nieuw  project zijn (dus niet 
iets wat al 5 jaar loopt) of 
een vervolg zijn op een eer-
der initiatief.

Aanmelden uiterlijk tot 15 
mei. Voor meer info:

www.arnhem.nl/wijken

• Vrijwilligers knappen een tuin op



Creatieve vrouwen in het MFC
Al jaren organiseren Corry en Riky een gezellige creatieve 
ochtend voor vrouwen. Iedere dinsdagochtend van 9.15 tot 
12.00 uur kun je hieraan meedoen. Samen haken of breien, 
maar ook andere creatieve activiteiten behoren tot de moge-
lijkheden. Corry en Riky zijn hiermee begonnen in de Grens-
post, maar tegenwoordig houden ze de creatieve ochtend  in 
MFC De Wetering. Gezelligheid staat voorop, en er wordt 
voor deelname geen bijdrage gevraagd. 

Wellnessmiddag in Gildenhuis60
Zondagmiddag 25 mei a.s. van 14.00–17.00 uur is er een 
Thee, taart & Wellnessmiddag in Gildenhuis 60 aan het 
Schuttersbergplein 60 in Arnhem. 

Deze middag wordt georganiseerd door Jeannette Sanders 
van Reikipraktijk De Groene Kamer, met als gast Dieneke 
Heinen, voetreflexzonetherapeute van praktijk Voet in Zicht. 
Je krijgt deze middag alle kans om iets te ervaren op het 
gebied van ontspanning, gezondheid en wat energie en aan-
dacht met je doen.
Dus trek iets gemakkelijks aan, lak je teennagels en kom 
zondagmiddag genieten! Voor iedereen die op zoek is naar 
meer balans, gezondheid en geluk.

Reserveren noodzakelijk: reiki@degroenekamer.info 
Deelname € 12,50 Let op! Het aantal deelnemers is beperkt.
Zie voor meer informatie: www.degroenekamer.info  of bel 
026-4450097

Bloemschikken voor de Pasen
Waar kun je beter een cursus bloemschikken houden dan in 
een bloemenwinkel? Dat móet de gedachte geweest zijn bij 
Het Gulden Bloemetje. Bij de bloemisterij op Geitenkamp 24 
(aan het marktplein) weten ze precies welke bloemen bij 
welke gelegenheid horen. En omdat het bijna Pasen is wordt 
er op 15 en 16 april van 19.30 tot 21.30 een cursus Bloem-
schikken voor de Pasen gegeven. 

Wilt u leren hoe u een zelfgemaakt en bij de gelegenheid 
passend paasstukje kunt maken voor op uw tafel ? Wilt u 
wellicht een familielid of een vriend(in) verrassen met een 
persoonlijk presentje? Of heeft u gewoon interesse in het 
maken van bloemstukjes? 

Loop dan gerust even binnen bij Het Gulden Bloemetje en 
meld u aan voor de cursus Bloemschikken voor de Pasen.

De Stamtafel gaat van start
Wil je onder het genot van een kop koffie of thee gezellig 
en inhoudelijk met buurtbewoners praten? Dan kun je vanaf 
donderdag 24 april van 10.00 tot 12.00 terecht in De Beijer. 
Janite en Mark beginnen dan met De Stamtafel. 

Aan de hand van thema’s en/of eigen ideeën gaan buurtbe-
woners met elkaar in gesprek en worden meningen en ge-
dachten uitgewisseld in een ontspannen en huiselijke sfeer. 
De onderwerpen kunnen van velerlei aard zijn, variërend van 
luchtige tot zware zaken, dicht bij huis of juist ver van je bed. 
Sommige thema’s worden uitgezocht, maar de deelnemers 
mogen zelf ook met onderwerpen komen. De Stamtafel komt 
één keer per maand bijeen. Het aantal deelnemers is beperkt. 

Wil je meedoen? 
Schrijf je in via stamtafel2014@gmail.com. 
De kosten bedragen €2,00.

Winkelplein gecertificeerd voor Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)
Op 11 maart is het winkelplein Geitenkamp tijdens de lenteborrel van de winkeliersvereniging feestelijk gecertificeerd 
voor het Keurmerk Veilig Ondernemen. KVO verbetert op een structurele manier de veiligheid van winkelgebieden, waar 
men vaak te maken heeft met vandalisme, agressie en diefstal.. De KVO certificaten zijn door Paul van der Weiden van het 
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid uitgereikt aan de vertegenwoordigers van de winkeliersvereniging, 
gemeente Arnhem, politie, brandweer en woningbouwcorporaties Vivare en Portaal.

Het KVO is een landelijk 
erkend keurmerk voor win-
kelgebieden die investeren 
in veiligheid en een schone 
openbare ruimte. De reden 
dat Geitenkamp voor het 
KVO certificaat in aanmer-
king komt, is een stevige 
samenwerking tussen de 
Winkeliersvereniging Gei-
tenkamp, gemeente Arn-
hem, politie en brandweer.  
‘Het bijzondere aan het 
KVO Geitenkamp is dat de 
woningbouwcorporaties Vi-
vare en Portaal actief in het 
KVO participeren.’ volgens 
wethouder Luuk van Ge-
ffen. Hij onthulde de KVO-
tegel samen met de voorzit-
ter van de KVO-werkgroep, 
Kees van de Laar (bestuurs-
lid winkeliersvereniging en 
bedrijfsleider Albert Heijn).

Kees van de Laar: ‘Het afge-
lopen jaar hebben alle KVO-
partners laten zien dat ze 

ons winkelplein belangrijk 
vinden en er serieus in wil-
len investeren, daar ben ik 
als vertegenwoordiger van 
de winkeliers erg blij mee.‘

Dit zijn de concrete KVO 
activiteiten voor de Geiten-
kamp: goede samenwerking 
tussen politie, de gemeente, 
de winkeliersvereniging, de 
brandweer en de woning-
bouwcorporaties, advies aan 
ondernemers over brandvei-
ligheid, gratis veiligheids-
scan voor de winkeliers, 
subsidies voor veiligheids-
maatregelen, het verbeteren 
van de uitstraling van de 
openbare ruimte, verbete-
ren van de uitstraling van de 
panden en het instellen van 
een alcoholverbod.

Kortom een schoon, heel en 
veilig winkelplein Geiten- 
kamp waar het prettig winke-
len, wonen en ondernemen is. 

 

Over twee jaar worden de 
samenwerking en de behaal-
de resultaten geëvalueerd. 

Bij een positief resultaat 
wordt het winkelgebied ge-
hercertificeerd.

• Kees van de Laar (links) en Luuk van Geffen (rechts) 

‘onthullen’ de KVO-tegel op het marktplein

Kort nieuws

Schouwgroep zet zich in voor Park Klarenbeek
Er gaat gebouwd worden in Park Klarenbeek. Althans, als het aan de plannen van gemeente Arnhem ligt. Op de plaats waar 
nu de voormalige gemeentewerf ligt (destijds neergezet als tijdelijk onderkomen), aan de Bosweg nr. 5, wil wethouder Gerrie 
Elfrink een aantal huizen laten bouwen. De Schouwgroep Park Klarenbeek, een groep omwonenden die zich inzet voor 
behoud van de natuur en de historie van het park, verzet zich hiertegen. De werf hoort bij het park, stellen zij.

Park Klarenbeek is het oud-
ste stadspark van Arnhem. 
In 1886 werd het gebied, dat 
toen een oppervlakte van 
100 hectare had, gekocht 
door de gemeente Arnhem, 
met als doel het unieke dal te 
behouden voor toekomstige 
generaties.  Een aanzienlijk 
deel van het park is in de 
loop der jaren al opgeofferd 
aan (sociale) woningbouw, 
waardoor de oppervlakte 
nu 69 hectare beslaat. Het 
park is zeer in trek bij hard-
lopers, hondeneigenaren en 
natuurliefhebbers. Dieren 
komen er ook graag: vossen, 
vleermuizen, boommarters 
en bosuilen hebben van het 

park hun thuis gemaakt.  

Volgens de Schouwgroep 
Park Klarenbeek is het not 
done dat de gemeente hier 
huizen wil bouwen. Dit 
druist in tegen het groenplan 
van de gemeente Arnhem en 
tegen de groene bedoelingen 
van diezelfde gemeente bij 
de aankoop van het park. De 
woningen zullen vanaf bijna 
elke heuvel aan de rand van 
het park te zien zijn en ver-
stedelijking deelt zijn laatste 
mokerslag uit.

Wethouder  Gerrie Elfrink 
begrijpt de argumenten van 
de omwonenden, maar geeft 

aan geen andere keus te heb-
ben. ‘Het doel is juist om het 
landschap te verbeteren en 
te verfraaien. Er zijn geen 
financiële middelen om de 
werf in zijn geheel aan het 
park terug te geven. Als de 
gemeente de grond zou ver-
kopen, dan had een bedrijf 
het kunnen opkopen. Door 
voor bebouwing te kiezen, 
kan in ieder geval een deel 
wél aan het park teruggege-
ven worden’, aldus de wet-
houder. ‘Ik nodig iedereen 
dan ook uit de plannen af 
te wachten. En als het doel 
niet bereikt wordt, gaat het 
plan niet door’. Mochten de 
bouwplannen wel doorgaan, 
dan nodigt de wethouder de 
Schouwgroep nadrukkelijk 
uit om mee te blijven den-
ken over de herinrichting 
van het park.

De Schouwgroep Park Kla-
renbeek wil zich hier niet bij 
neerleggen. ‘De gemeente 
Arnhem zegt geen finan-
ciële middelen te hebben, 
maar waarom moet alles 
in geld vertaald worden? 

Toen in 1886 het park aan-
gekocht werd was er  ook 
crisis en toch is er toen 
unaniem voor aankoop be-
sloten om het erfgoed voor 
de gemeente te bewaren. 
Nu is er eindelijk een kans 
om een stuk terug te geven 
aan het park. Dan moet het 
toch mogelijk zijn daar het 
geld voor te vinden?’, aldus 
de Schouwgroep. Ze doet 
een oproep aan alle omwo-
nenden om luid, duidelijk 
en massaal een Nee te laten 
horen tegen bebouwing. Dit 
kan door een mail te sturen 
naar schouwgroepparkkla-
renbeek@gmail.com . ‘Nee 
tegen bouw in Park Klaren-
beek’ volstaat. 
Een uitgebreidere reactie is 
uiteraard ook zeer welkom. 

De Schouwgroep hoopt dat 
mensen de oproep via social 
media als Facebook, Twitter 
e.d. doorgeven aan vrien-
den en kennissen. Immers, 
zo besluit de Schouwgroep, 
‘Samen staan we sterk. 
Geen bouw in Park Klaren-
beek!’

• Gaat verstedelijking het winnen van dit uitzicht?



Hoogte80 Festival bouwt opnieuw zijn tenten op
Voor de zesde keer slaat het festival op Hoogte 80 de tenten op. Vanaf  zondag 25 mei wordt 
op de bult het festival weer neergezet. Daarna kan heel Arnhem van donderdag 29 mei t/m 
zondag 1 juni weer genieten van een programma vol theater, muziek, literatuur en eten en 
drinken. Natuurlijk zijn alle wijkbewoners opnieuw van harte uitgenodigd. 
De programmering wordt half april bekend gemaakt, maar we verklappen alvast dat een 
aantal festivalklassiekers zoals Cirque du Platzak en Toneelgroep Oostpool dit jaar weer van 
de partij zullen zijn. Ook Hendrick-Jan de Stuntman, bekend van zijn vlammende, levens-
gevaarlijke en met ongelukjes doordrenkte optredens zal er zijn, en de NondeSjuSjo brengt, 
net als vorig jaar, cocktails en liedjes. Ken jij een betere combinatie? 

Kamp&Geit meets Hoogte80
Kamp&Geit slaat gedurende het Hemelvaartweekend haar kamp op Hoogt80 op. Speciaal 
voor dit festival worden een aantal scènes van Kamp&Geit 2013 bewerkt tot een caravan-
scène. De scènes worden gespeeld door bewoners uit Geitenkamp. De minitheater-route 
bestaat uit drie caravan-scènes. Onder begeleiding van publieksbegeleiders reist het publiek 
van caravan naar caravan. De voorstellingen vinden dagelijks plaats om 15.30 en 19.30 uur.

Paraplu’s gezocht voor jaarlijkse parade
Traditioneel is er vooraafgaand aan het H80 festival een parade door de wijk. Dit jaar is als 

thema de paraplu gekozen. De organisatie wil zoveel moge-
lijk paraplu’s verzamelen, en mensen bijeenbrengen die mee 
willen helpen deze te versieren.
Heeft u nog paraplu’s over, dan kunt u deze inleveren bij 
Boekhandel De Poort op het Marktplein. Tevens kunt u dan 
aangeven of u wel of niet mee wil helpen met het versieren 
van de paraplu’s. 

Wisseling van de wacht
Na vijf edities heeft stichting Yamaar het stokje dit jaar overgedragen aan een nieuwe groep 
enthousiastelingen die onder leiding van Harold Oddens al druk bezig zijn met de voorbe-
reidingen van het festival. Er zullen dit jaar ook een aantal veranderingen plaatsvinden op 
het terrein. In eerdere jaren verzorgde het Kunstbedrijf Arnhem de Geitenbreiertent en het 
programma aldaar. Helaas beschikken zij niet meer over voldoende geld hiervoor. 
Desondanks zetten Hoogte80 Festival en het Kunstbedrijf zich samen in om het creatieve en 
culturele talent uit de wijk een plaats op het festival te bieden. Het festivalterrein blijft gratis 
toegankelijk. Dit jaar wil de organisatie van Hoogte80 Festival alle omwonenden op zondag 
1 juni uitnodigen voor een wijkontbijt. Hierover ontvangen wijkbewoners snel informatie.

Heb je vragen over het festival of wil je je aanmelden als vrijwilliger? Lees dan meer op 
www.h80festival.nl of neem contact op met de organisatie via info@h80festival.nl. 
Wijkbewoners kunnen zich via dit mailadres ook inschrijven voor de H80-nieuwsbrief.

In verschillende rondes, met 
allerlei soorten vragen die 
de algemene kennis van de 
deelnemers op de proef stelt, 
worden in teamverband vra-
gen beantwoord.

Ans van Elden, Margje 
Leussink, Andrew Vankan 
en Robert van Welsum 
meldden zich om 20.00 uur 
samen aan om mee te doen 
namens de redactie van Op 
de Hoogte.

De quizmaster van de Klin-
kerquiz is Abel Brouwer 
en hij wordt geassisteerd 
door zijn vriendin Yvonne 
Jacobs. Op de eerste avond 
waren zeven teams aanwe-
zig. Ieder had kladpapier en 
een pen om de eerste ant-
woorden te noteren.
Er was een ronde geschie-
denis, Geitenkamp, sport 
en spel, geografie, natuur, 
Nederland allerlei en ie-
dere ronde werd afgesloten 

met een lekker hapje én een 
vraag over de lekkernij.  Om 
de ronde af te sluiten was 
er steeds een muziekvraag, 
waarin de teams tevens de 
tijd kregen om te overleggen. 

Na iedere ronde werd de tus-
senstand bekend gemaakt. 
In totaal werden er vijftig 
vragen beantwoord door de 
teams! Naarmate de avond 
vorderde werden de teams 
fanatieker en luiduchtiger. 

Het was spannend en enorm 
gezellig.

Uiteindelijk is het team van 
Op de Hoogte met de prijs 

naar huis gegaan en moch-
ten zij voor een mooi bedrag 
een aantal drankjes doen. 

Gaat u de volgende keer ook 
voor de eerste plek? Iedere 
derde vrijdag van de maand 
kunt u voor de Klinkerquiz 
terecht om 20.00 uur  in café 
’t Klinkertje op het markt-
plein van de Geitenkamp. 

Het inleggeld voor de quiz 
bedraagt slechts €2,00.

Eerste editie Klinkerquiz in café ‘t Klinkertje een succes
Op 21 februari vond de eerste editie plaats van de Klinkerquiz in het Geitenkampse café ´t Klinkertje. De zogenaamde pubquiz is overgewaaid vanuit Groot-Brittannië, waar het al heel 
lang succesvol is. In Nederland is de populariteit van de quiz in het café de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Verschillende Arnhemse cafés gingen ’t Klinkertje voor.

Wat: Klinkerquiz
Waar: Café ‘t Klinkertje

Wanneer: iedere derde vrijdag van de maand,
eerstvolgende keer 18 april. Kosten €2,00.

Cursus Bloemschikken
voor de Pasen

15 en 16 april a.s. 19:30 - 21:30 uur

Meld u aan in de winkel!
Geitenkamp 25, Marktplein, Arnhem

Maak kans op een vis-kadobon!
unieke actie wegens vijfjarig jubileum

Deze bon invullen & inleveren op woensdag bij de viskraam op het Marktplein.
1e prijs: bon t.w.v. €100,-
2e prijs: bon t.w.v. €50,-
3e prijs: bon t.w.v. €25,- naam

adres

telefoon

‘Ik voel me hier als een vis in het water’
Tukker is de geuzennaam voor iemand die uit Twente komt, dat weet iedereen. 
Maar weten we ook wie André Tukker uit Putten is? Hij is de visman, die al 
sinds vijf jaar een begrip is op de Geitenkamp. Elke woensdag van 9 tot 5 uur 
is hij met zijn André de Visscher Seafoodkraam op het Marktplein te vinden.

Ruim 20 jaar geleden kwam André in de vis-
handel terecht. Hij werkte onder andere bij 
een vishandel in Spakenburg, waar hij grote 
markten draaide. In Spakenburg heeft hij 
nog steeds veel connecties. Zo rijdt hij drie-
maal per week van Putten naar Spakenburg 
om verse vis en andere visproducten te halen. 
 
‘Vijf jaar geleden begon ik voor mezelf’, 
vertelt André, ‘en ik kon een paar staan-
plaatsen in Arnhem krijgen. De Geitenkamp 
was er daar één van. Ik vond dat het er gezel-
lig, leuk en hoopvol uitzag en dat blijkt nog 
steeds zo te zijn, want we hebben wekelijks 
veel leuke en gezellige klanten, die niet al-
leen over vis komen praten. Ik voel me hier 
als een vis in het water!’ 
Samen met de lieftallige schoonheden (zoals 
André hen noemt) Ria en Joyce heeft hij het 
reuze goed naar zijn zin in onze wijk. ‘We 
horen vaak van de klanten dat we de lekker-
ste vis hebben, die er is. Een mooier com-
pliment kun je toch niet krijgen, hè? Elke 
twee weken hebben we ook aantrekkelijke 
reclames en alle producten die we verkopen, 
zijn vers gemaakt. We hebben zelfgemaakte 
salades, wraps met vis, kant-en-klare visge-

rechten voor in de oven of in de pan en na-
tuurlijk een groot assortiment aan verse vis. 
Klanten kunnen ook van alles bestellen. Ik 
hou van de omgang met mensen en ik hou 
van mijn vak, ik heb een ideale baan!’ 

Met twee andere lieftallige dames staan we 
ook nog in Ulft (dinsdag), in Putten (donder-
dag), in Dieren (vrijdag) en dan op vrijdag 
en zaterdag weer in Arnhem, respectieve-
lijk bij Albert Heijn in de Schuytgraaf en bij 
Jumbo in De Laar Oost. ‘Al met al hebben 
we er samen met de medewerksters en met 
de vele trouwe klanten er een heel fijn be-
drijf van gemaakt, waarop ik beretrots ben’, 
besluit André. 

Om het vijfjarig bestaan te vieren, houdt An-
dré een unieke actie: als u onderstaande bon 
invult en op woensdag inlevert bij  de vis-
kraam op het Marktplein, dan maakt u kans 
op een viskadobon ter waarde van 25, 50 of 
100 euro! Waar vind je dat nog: meedoen 
aan een loterij zonder een lot te kopen?!

Zorg dat u niet achter het net vist en lever de 
bon in vóór 28 april.

• Andre Tukker vergezeld door zijn lieftallige schoonheden Ria en Joyce

• Deelnemers aan de quiz           Foto: Abel Brouwer



Lenteweek in het teken van paasactiviteiten
In het kader van Kracht Op De Bult, thema ‘we weten elkaar te vinden’ heeft de groep vierseizoenen een week vol activiteiten gepland. 
De lenteweek valt vlak voor Pasen. Dat is terug te zien in de activiteiten, die in een aantal gevallen gericht zijn op het jaarlijkse paasfeest.

zaterdag 12 april
19.30-24.00   Buurtfeest, JC De Sperwer. 18 jaar en ouder.
 .                    Alleen toegankelijk na inschrijving

dinsdag 15 april
09.00-12.00   Paasstukjes maken, MFC De Wetering. 
                     Volwassen. Kosten  €3,50
15.30-17.00   Meidenclub, MFC De Wetering. 7 t/m 10 jaar.             
                     Kosten  €0,50

woensdag 16 april
14.00-16.00   Eieren zoeken, Playground De Rommelkist. 
                      4 t/m 7 jaar. Kosten  €0,50
14.00-16.00   Volleybal, MFC De Wetering. 8 t/m 12 jaar.
                      Kosten  €0,50
16.00-18.30   Paaskoken, JC De Sperwer. 12 t/m 24 jaar.
                      Inschrijven tot 14.30 uur, vol is vol. 
                      Kosten  €2.00

woensdag 16 april (vervolg)
18.30-21.00   Meidenavond in Paasstijl, JC De Sperwer.
                      10 t/m 12 jaar. Kosten €1.00
19.00-21.00   Sieraden maken, MFC De Wetering. 
                      Kosten €3.00

donderdag 17 april
16.00-18.30   Paaskoken, JC De Sperwer. 12 t/m 24 jaar. 
                      Inschrijven tot 14.30 uur, vol is vol. 
                      Kosten  €2.00

vrijdag 18 april
14.00-16.00    Paasbingo, MFC De Wetering. 
                       25 jaar en ouder. Kosten €3.00
16.30-18.30   High tea/after tea, MFC De Wetering. 
                      Voor iedereen, jong en oud! 
                       Inschrijven tot 16 april. Kosten €2.50

Kopen in je eigen buurt
De Droomfabriek en Gildenhuis60 organiseren de Ondernemersstraat op de 
zomermarkt van 28 juni om meer bekendheid te geven aan lokale ondernemers.

Door de economische recessie zijn al veel mensen bewuster hun producten gaan kopen. 
Voor de lokale economie is dit enorm belangrijk. En wie help je liever in de moeilijkere 
financiële tijden: de grote directeur met z’n mooie auto’s en vele villa’s of juist je eigen buur?

Maar weet jij wat er allemaal in je eigen buurt te koop is? Bij De Droomfabriek wordt het 
regelmatig met verbazing besproken. Dan woon je al zo lang in deze buurt en heb je nog 
nooit geweten dat er tussen de woonwijken een bedrijf gevestigd zit.

Om dit te verhelpen organiseert De Droomfabriek i.s.m. met Gildenhuis 60 tijdens de grote 
zomermarkt op 28 juni ‘De Ondernemersstraat’. Kleine zelfstandigen maken bewoners be-
wust van wat er zich in de wijk afspeelt. Geitenkamp is groter en ondernemender dan je 
denkt. Wees verrast en verbaasd, koop bewust en stimuleer de lokale economie, dat is de 
gedachte achter ‘De Ondernemersstraat’.

Je kan je inschrijven via Gildenhuis60 en de kosten zijn € 30.- per kraam. Heb je stroom 
nodig, dan kost dit € 10.- extra per kraam. Voor een kleine ondernemer kan een kraam van 4 
meter te groot zijn. Je mag dan ook de kraam delen met een andere ondernemer, maar daar 
moet je dan zelf voor zorgen.

De Droomfabriek zorgt gratis voor een heerlijke lunch, zodat de deelnemende ondernemers 
zich kunnen richten op toekomstige klanten.

De droom van De Droomfabriek: wees bewust en koop lokaal! Ook voor het geven van  
cursussen en/of voorlichtingen kan De Droomfabriek overigens een platform zijn.

De verslaggevers van de Kids Nieuws Redactie hebben een interview gehouden met Marion Bussink en Lyda van Schaik van Het Activeringsteam, dat mede verant-
woordelijk is voor de organisatie. Het verslag hiervan is op de volgende pagina terug te lezen onder de titel ‘Een week vol activiteiten aan het begin van de lente’

Burgervader Kaiser bij jaarlijkse herdenking 
Op zondag 13 april vindt de herdenking van de slachtoffers van de geallieerde beschie-
tingen op de Geitenkamp tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog.
Dit jaar zal ook burgermeester Herman Kaiser hierbij zijn opwachting maken.

De dramatische gebeurtenissen van 13 april 
1944, waarbij door een bombardement van 
de geallieerde strijders veel bewoners van 
de Geitenkamp zijn omgekomen, worden 
alweer voor de 4e keer herdacht. De her-
denking vindt plaats op zondag 13 april om 
13.45 uur in het park Larikshof. Marinus van 
der Ende (94), de man die als jongeman het 
bombardement heeft meegemaakt, zal net 
als voorgaande jaren aanwezig zijn. Elias 
Hossevoort, voorzitter van de Stichting Her-
denking Geitenkamp is tevens verheugd dat 
burgervader Herman Kaiser dit jaar voor de 
eerste maal de herdenking zal bijwonen.

Bovengenoemden zullen allen het woord ne-
men tijdens de herdenkingsbijeenkomst.
Daarnaast zal het Geitenkampse zangkoor 
De Late Stem een lied ten gehore brengen en 
draagt Abel Brouwer een gedicht voor. Het 
monument zelf  is de grote afwezige dit jaar. 
De Kring Der Herinnering, zoals het door 
Janske Hombergen ontworpen kunstwerk is 
genoemd,  is wegens herstelwerkzaamheden 

tijdelijk aan het park onttrokken is. Voor de 
jaarlijkse herdenking wordt nu gebruik ge-
maakt van een op doek vervaardig replica. 

Na de kranslegging ter nagedachtenis van de 
slachtoffers en het dankwoord is er gelegen-
heid voor de aanwezigen om een kop koffie 
te drinken in MFC De Wetering.

Wat: Herdenking Slachtoffers 13 april 1945
Waar: Larikshof

Wanner: zondag 13 april, 13.45 uur

Foto: Kids Nieuws Redactie

Ken uw straatnaam: De Beukenlaan en de Eekhoornstraat 
De noordelijke grens van de Geitenkamp wordt aangegeven door de Beukenlaan; tóch nog een bomennaam. Alle andere bomen waarnaar straten in onze     
wijken zijn genoemd, kwamen al eens aan bod in Op de Hoogte.

De beuk is niet alleen een 
naam voor een boom, maar 
er kan ook de beuk (schip) 
in de kerk mee bedoeld 
worden (langgerekte ruimte 
tussen de kolommen), het 
kan wijzen op een onder-
deel van de Zeeuwse kleder-
dracht en het kan de bekis-
ting zijn van bv. een tunnel. 
Beuk is een nevenvorm van 
buik en dat verklaart deze 
woorden. Bovendien ken-
nen we het woord in de be-
tekenis van dreun, duw of 

oplawaai. Het gezegde de 
beuk erin heeft te maken 
met het werkwoord beuken 
(klanknabootsing) en niet 
met de beukenboom. 

Er zijn 10 soorten beuken-
bomen in Europa, Azië en 
Noord Amerika. De boom 
kan tot ruim 40 meter hoog 
worden en heeft eironde 
bladeren, die licht glanzend 
zijn. De stam is glad en 
grijs. De bomen kunnen 200 
tot 300 jaar oud worden. Bij 
Kasteel Middachten in De 
Steeg stonden tot 2005 en-
kele van de oudste beuken 
van Nederland. Die waren 
aangeplant in 1776. De dik-
ste had een stamomvang 
van 5 meter. Helaas waren 
deze bomen aangetast door 
een zwam en dreigden ze 

spontaan om te vallen. 
Daarom werden ze gekapt. 
Het hout kan gebruikt wor-
den voor meubilair en par-
ket, zoals veel houtsoorten, 
maar het hout van de beuk is 
ook uitermate geschikt voor 
kinderspeelgoed,omdat het 
niet splintert. 

De boom behoort tot de 
zogenaamde napjesdra-
gersfamilie, net als de eik 
en de kastanje, omdat deze 
bomen vruchten dragen met 
een schil erom. Beuken-
nootjes worden omsloten 
door napjes, die worden 
gevormd door vrucht- en 
schutbladen. In elk napje 
zitten twee nootjes. Als ze 
rijp zijn, opent de nap zich 
in twee delen en de nootjes 
vallen op de grond, waar ze 

weer door o.a. eekhoorns 
verspreid worden. In deze 
nootjes bevindt zich een 
zwak narcotische stof, dus 
eet u er niet teveel van! 
(of juist wel...)

De Eekhoornstraat heeft 
eigenlijk direct met de Beu-
kenlaan te maken, want 
eekhoorns zijn gek op beu-
kennoten. Toch komt de 
naam van de eik. Eek be-
tekende vroeger eik, en het 

tweede deel van de naam 
komt waarschijnlijk van het 
Latijnse woord viverra, wat 
fret betekent. De meeste 
eekhoorns zijn roodbruin, 
wegen slechts zo’n 3 ons, 
worden rond 20 cm groot en 
hun pluimstaart is bijna net 
zo groot als hun lichaam. 
De staart wordt gebruikt als 
stuur bij het springen. Het is 
een knaagdier, dat van al-
les eet, maar vooral noten, 
zaden, paddenstoelen en 
insecten. De eekhoorn legt 
een wintervoorraad van 
al deze voedingsmiddelen 
aan, maar hij houdt géén 
winterslaap. 

Het eekhoorntjesbrood, een 
eetbare paddenstoelsoort, is 
in ons land naar de eekhoorn 
genoemd. Dit is een zeld-

zame soort paddenstoel, die 
in het wild groeit en in Zui-
deuropese landen als lek-
kernij wordt beschouwd. In 
de herfst gaan in bv. Frank-
rijk en Italië hele gezinnen 
vele uren het bos in om deze 
exclusieve paddenstoel te 
zoeken. In die landen kun 
je ook eekhoorntjesbrood in 
blik kopen. Zeker de moeite 
van het proeven waard! Het 
eekhoorntjesbrood kan niet 
gekweekt worden, omdat 
deze paddenstoel niet lang 
goed blijft, zoals bv. de por-
tobello of de shiitake of de 
‘gewone’ champignon en 
wordt dus ook niet vervoerd 
naar Nederland. 

In de volgende editie kiezen 
we via de Reestraat en de 
Jagersweg het Hazenpad.



Een week vol activiteiten aan het begin van de lente
Binnenkort is er weer een lenteweek. En omdat we daar alles over wilden weten hebben we twee mensen uit de 
organisatie geïnterviewd: Lyda en Marjon. We ontmoeten elkaar in de hal en aan tafel houden we het interview.

Ze organiseren de lente 
week omdat er is afgespro-
ken dat ze ieder seizoen een 
week extra activiteiten or-
ganiseren. Daar zijn ze mee 
begonnen met kerst. Vorig 
jaar hadden ze ook een len-
te-, herfst-, winter- en een 
zomerweek. Dit is de twee-
de lenteweek. Ze vinden het 
leuk dat ze de activiteiten 
kunnen organiseren, daar 
zijn ze erg blij mee. Ze heb-
ben afgesproken dat ze met 
elkaar, jong en oud toch wel 
activiteiten willen organi-
seren. We vragen naar de 
hoogtepunten en Lyda vind 
zelf als hoogtepunt echt 

het eten. Want dan hebben 
ze ook allebei ook veel te 
doen bijvoorbeeld het eten 
maken, het versieren en 
het klaarzetten van eten. 
Allerlei dingen met elkaar  
kunnen doen en vooral het 
contact tussen jong en oud 
vinden ze belangrijk. De 
activiteiten die er zijn in de 
lenteweek zijn te vinden in 
het programma. (elders in 
deze krant, red.) Zelf doen 
ze ook mee met de activi-
teiten en zijn ze vooral ook 
druk met het voorbereiden 
van de activiteiten, onder 
andere het voorbereiden van 
de hapjes. Wat dat betreft 

zijn de activiteiten voor alle 
leeftijden. Sommigen zijn 
meer gericht op de kinde-
ren, zoals kindinstuif in het 
MFC en het paaskoken in 
de Sperwer; andere activi-
teiten zijn weer meer voor 
ouderen zoals paasstukjes 
maken en de bingo. Op de 
vrijdag is dan de high tea/
after tea. Dat is voor ieder-
een ,voor jong en oud en dat 
vinden ze het leukste ervan. 
Het is een activiteit waar 
hele gezinnen aan kunnen 
meedoen. Ze vinden het 
heel erg leuk om te doen, 
wat ze dan precies leuk vin-
den is hun interesse in het 

koken, zegt Lyda. Gewoon 
omdat ze koken heel erg 
leuk vinden. Zo is er ook 
elke maand een 12uurtje op 
de dinsdagmiddag. Mensen 
kunnen dan voor een klein 
bedrag kopen wat er op die 
dinsdag gekookt wordt in 
de keuken. Maar Marjon 
vind het vergaderen ook erg 
leuk. Nu denk je misschien 
ooohh, maar wat ze zo leuk 
vindt is dat alle organisaties 
zoals kinderwerk, sport en 
spel en van de SWOA geza-
menlijk werken aan 1 leuke 
activiteitenweek. De lente-
week begint op 12 april en 
eindigt op vrijdag 18 april.

Wij vonden het heel erg leuk en wij bedanken Lyda en Marjon voor het interview!    Kids Nieuws Redactie

Genieten van het mooie weer
door Romana

De zon schijnt, de vogeltjes 
fluiten, de bloemen groeien 
en bloeien, en het is buiten 
lekker warm. Het is 24 fe-
bruari 2014 en het is kwart 
voor 5. Buiten is het 12 gra-
den. Voor onderzoek zijn 
we naar buiten gegaan en 
toen zagen we paarse, witte 

en gele bloemen. Het is nu 
rond deze tijd van het jaar 
veel warmer dan vorig jaar, 
toen lag er sneeuw. Toen 
ben ik nog gaan sleetje rij-
den en viel ik op mijn neus. 
Na onderzoek te hebben 
gedaan, kan deze winter de 
een na warmste winter ooit 
zijn. In 2007 was het nog 
iets warmer. De kans dat er 
nog echt winter komt is heel 
klein. Aan alles merk ik dat 
het buiten warmer is, ik wil 
mijn jas nu al uit doen want 
mijn winterjas is al te warm 
geworden…

Het is alweer 10 maart als ik 
verder ga met mijn artikel 
over de lente. Meer bloe-
men zie ik buiten en de zon 
schijnt fel. Ik zie heel veel 
mensen buiten, ze dragen 
korte broeken en hemdjes, 
ook lopen ze zonder jas. 
Toen ik op school was zag 
ik ook dat alle kinderen hun 
jassen uitdeden behalve de 

meesters en juffen, die hiel-
den hun jassen aan. Ook 
vandaag 10 maart is geme-
ten als de warmste dag sinds 
de eerste meting in 1901. En 
aangezien het weer en wat 
ik vond op het internet blijft 
het voorlopig zo. 
Geniet allemaal van het 
mooie weer! Dat ga ik nu 
ook doen!

Wat we doen in de vakantie...
Chayennen: In de vakantie 
heb ik buiten gespeeld en 
lekker buiten gezeten. Ook 
ben ik naar zumba geweest. 
En nog heel veel meer. 
Woensdag ben in naar Arn-
hem-Zuid geweest en ben ik 
met mijn ouders daar naar 
de markt geweest die op de 
parkeerplaats van de Rijn-
hal zit. Toen heb ik mooie, 
nieuwe laarzen gekregen. 
We hebben daar ook nog 
lekker kibbeling gegeten. 
Donderdag was de gene-
rale repetitie van zumba. 
We hebben in april een op-

treden waarbij we samen 
dansen met de ouderen. Dat 
was super leuk en ging echt 
super goed. We hebben sa-
men gedanst met de ouderen 
maar ook de kleintjes heb-
ben nog gedanst. We heb-
ben iets lekkers gekregen 
en hebben wat gedronken. 
De gewone les ging daarom 
niet door. Het was ook heel 
erg leuk om de ouderen te 
zien dansen. Daar was ook 
een man en die had een 
schatertrompet en toen hij 
klaar was ging hij met zijn 
billen schudden. Iedereen 

moest daarom lachen, dat 
was super grappig! En toen 
ik vandaag weer naar school 
moest had ik echt geen zin. 
Ik kijk nu alweer uit naar de 
volgende vakantie en hope-
lijk hebben we dan ook weer 
veel zon!

Romana: Ik heb zaterdag 
gezwommen en zondag heb 
ik gelogeerd bij mijn opa en 
oma . En het was heel gezel-
lig. En het was maar twee 
dagen en toen ging ik nog 
bij iemand anders logeren 
en dat was maar een dag 
jammer genoeg. Maar het 
was wel leuk. En maandag 
en dinsdag was het saai en 
woensdag heb ik gezwom-
men bij de Koppel. En ik 
had met de kinderen die ook 
naar de Rommelkist gaan 
gezwommen en dat was 
mijn vakantie.Heksenclub knutselt met de wijk

door Chayennen

Bij ons in de straat Nieuwe 
Aanleg er is een knutsel-
club genaamd de Heksen-
club. De club zelf bestaat 
al bijna een jaar. Deze club 
is opgericht voor iedereen 
die graag wil deelnemen 
aan een activiteit. De club 
bestaat uit ouderen die ac-
tiviteiten organiseren voor 
ouderen en jongeren. Bij 
speciale gelegenheden zo-
als feestdagen, bijvoorbeeld 
Sinterklaas, Halloween, 
Kerst en Pasen. Met oud en 
nieuw maken ze hun eigen 
eten klaar en wordt het ge-
zamenlijk gegeten. 

Voor ouderen wordt er 
meestal een knutseldag ge-
organiseerd en dat gebeurt 
altijd op een maandag. De 
knutseldag wordt gehou-
den in het huis van iemand 
uit de straat. Daar wordt er 
van alles geknutseld, zoals 
een oud boekje versieren, 
dienbladen versieren en 
schilderen. De allereerste 
Koningsdag van 2014 wor-
den er activiteiten dag geor-
ganiseerd voor de kinderen.  
Als je deel wilt nemen 
aan de activiteiten van de       
Koningsdag kost het je 0,50 
per persoon.

Voetbalmasters in de Rijnhal
door Anas

Donderdag 6 maart was voetbalmasters. Om 9 uur moes-
ten we verzamelen op de Rommelkist. We gingen met auto’s 
naar de Rijnhal. Het was best wel druk daar. De Rijnhal is 
een hele grote hal, waar veel evenementen gehouden wor-
den. Beroemde mensen zoals Frans Bauer hebben er wel 
eens opgetreden. 

Toen we daar aankwamen gingen we omkleden. We had-
den al teams, dus toen we aankwamen hadden we gelijk na 
het omkleden al een wedstrijd. We hadden in totaal 8 wed-
strijden. Na elke wedstrijd hadden we even pauze en daarna 
weer een wedstrijd. We zijn uiteindelijk met ons team in de 
finale gekomen. jammer genoeg hebben we de finale niet ge-
wonnen. Er waren ook activiteiten te doen zoals: Hooghou-
den, pannaknockout, buttons maken en nog veel meer. Toen 
het afgelopen was gingen we terug naar de Rommelkist en 
daar hebben we allemaal ter afsluiting nog een bal gekregen. 
Het was een hele leuke dag!

Oud papier in nieuwe prullenbak
door Anas

Twee maanden geleden 
is er een nieuwe prul-
lenbak gekomen voor 
de bewoners in Geiten-
kamp. Deze prullenbak 
heeft een blauwe deksel 
in plaats van groen of 
zwart. De prullenbak is 
bedoeld om oud papier 
en kranten die niet meer 
worden gebruikt of gele-
zen weg te gooien. Het 
is goed voor het milieu en 
je houdt al het restafval 
gescheiden.



Grote teleurstelling bij de Ommezwaai
Basisschool voor speciaal onderwijs De Ommezwaai in de Reigerstraat heeft de afgelopen jaren het schoolplein aan de 
achterkant van het gebouw opgeknapt. Met een voetbalkooi, bloemen, een natuurspeelveldje met heuveltjes, klim-klauter-
stammen en wilgenhutjes en ook nog een moestuintje. Het plein heeft veel meer speelmogelijkheden en is een stuk vriendelij-
ker en fi jner geworden. Zowel voor de kinderen en het docententeam als voor de buurtkinderen, die er na schooltijd spelen.

Afgelopen februari zijn er 
een nestschommel,  kleine 
skatehellingen en planten en 
bankjes van boomstammen 
bij gekomen. Het geld is 
door particulieren en stich-
tingen bij elkaar gebracht. 
Maar vooral ook door de 
leerlingen, die hiervoor 
speciaal een sponsorloop 
hebben gehouden. Ouders, 
team,  kinderen en vrijwil-
ligers hebben meegeholpen 
om het schoolplein te veran-
deren.

Groot was dan ook de teleur-
stelling toen er na schooltijd 
en in de weekenden vernie-
lingen werden aangericht. 
Een muurtje van gelijmde 
stoeptegels werd volledig 
gesloopt en van de vijf wil-
genhutjes is er niet één meer 
over. Terwijl die in de zomer 
met  groene bladeren eraan 
zo’n leuke verstopplek wa-
ren geweest.

Initiatiefnemer en wijkbe-
woonster Ilse Vonder, te-
vens schrijfster van het boek 
Allemaal spelen! waarop de 
inrichting van het plein is 
gebaseerd, reageert veront-
waardigd. ‘Wij doen er alles 
aan om een fi jn plein te ma-
ken voor de kinderen, dit is 
echt heel erg jammer.’

Ook Alfred van Bergen, 
teamleider van de Omme-
zwaai, is vol onbegrip. ‘Het 
plein is voor de kinderen van 
de school, maar ook buurt-
kinderen mogen er spelen. 
Door deze nare vernielin-
gen moeten we maatregelen 
nemen. We denken er over 
om binnenkort camera’s te 
plaatsen om daders op te 
kunnen sporen en de schade 
te laten betalen. Maar eigen-
lijk zou dat niet nodig moe-
ten zijn. Want wie vindt een 
leuk, uitdagend speelplein 
nu niet de moeite waard? 
Waarom verniel je dat?’

Alfred en Ilse hopen dat 
het hierbij blijft en vragen 
de buurtbewoners een extra 
oogje in het zeil te houden, 

zodat de kinderen voortaan 
op een plein kunnen spelen 
dat heel is en blijft.

• Een meisje speelt in een wilgenhutje voordat deze vernield was

• Een triest gezicht: een gesloopte wilgenhut

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

12.15-14.00

Circus Op de bult ontmoet Cirque Du Soleil
Woensdag 12 maart hebben de kinderen van Circus op de bult én hun ouders een bijzondere dag gehad. Circus op 
de bult had vrijkaartjes gekregen voor de generale repetitie van Kooza, de meest recente voorstelling van CirQue 
Du Soleil. Eline Huibers, één van de kinderen die mee is geweest, doet hier verslag van.

‘Beste lezers, ik ben één 
van de kinderen die van 
Circus Op de bult naar Cir-
Que Du Soleil mocht. De 
voorstelling heette Kooza. 

De voorstelling was erg 
mooi en adembenemend. Er 
zaten erg spannende, maar 
ook erg grappige stukken 
in. Bij één van de stukken 

in de voorstelling was het 
wel heel erg spannend,  
want toen werd er een soort 
heel groot rad naar bene-
den gehaald en die ging 
rond draaien. Dat alleen 
was niet zo eng, maar toen 
er twee mannen in gingen 
werd het spannend. Ze gin-
gen er in, sprongen er op 
en op een gegeven moment 
gingen ze op de buitenkant 
lopen en springen. Iedereen 
vond dat wel erg bijzonder.

Als je denkt: ik wil lenig 
worden, dan is er nog heel 
wat te leren. Dat lieten de 

slangenmeisjes wel zien: 
ze vouwden zich helemaal 
over elkaar heen en op el-
kaar. Dat was natuurlijk 
erg bijzonder om te zien. 
Het was erg gezellig met 
onze groep want wij waren 
met 21 kinderen en ouders. 
Eerst moesten wij allemaal 
verzamelen bij Tapperij 
Monnikenhuizen en toen 
moesten we nog een heel 
stuk in de auto zitten, maar 
toen we er waren, was het in 
de auto zitten het allemaal 
waard, want wij hebben 
daardoor een geweldige
voorstelling gezien.’

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

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

Programma onder voorbehoud.
Meer infomatie:

Eibert Leusink   06-19446950  
Dirk Leenders    06-26114266

Beheer Rommelkist   026-3772036• De spannendste scene uit ‘Kazoo’
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Woensdag 23 april
10.30-12.00 Koffi e-inloop (SWOA) (IKC Bosjnak)
13.00-15.00 Spreekuur Op de Hoogte (Gildenhuis60)
14.00-16.00 Ouderen en kinderen –spelletjes (SWOA)
18.45-19.45 Yoga (i.s.m. Budosport) (MFC)
18.45           Creatief (De Droomfabriek) kosten €2,- 

Donderdag 24 april
10.00-12.00 De Stamtafel, kosten €2,- (De Beijer)
zie artikel elders in deze krant
10.30-11.30 Koffi e & thee uurtje (SWOA)
13.30- 15.30 Sjoelen (SWOA)

Dinsdag 29 april
09.00-12.00 Creatieve vrouwen-ochtend (MFC)
20.00-22.00 Creagroep (De Beijer) Kosten  €3,00

Donderdag 1 mei
10.30-11.30 Koffi e & thee uurtje (SWOA)
13.30-15.30 Sjoelen (SWOA)

Dinsdag 6 mei
09.00-12.00 Creatieve vrouwen-ochtend (MFC)
20.00-22.00 Creagroep (De Beijer) Kosten  €3,00

Dinsdag 22 april
Tuinactie Geitenkamp (omgeving Druckerstraat)
09.00-12.00 Creatieve vrouwen-ochtend (MFC)
20.00-22.00 Creagroep (De Beijer) Kosten  €3,00

Donderdag 8 mei
10.30-11.30 Koffi e & thee uurtje (SWOA)
13.30-15.30 Sjoelen (SWOA)

Dinsdag 13 mei
09.00-12.00 Creatieve vrouwen-ochtend (MFC)
20.00-22.00 Creagroep (De Beijer) Kosten  €3,00

Donderdag 15 mei
10.30-11.30 Koffi e & thee uurtje (SWOA)
13.30-15.30 Sjoelen (SWOA)

Dinsdag 20 mei
Tuinactie Geitenkamp (omgeving Willem Beijerstraat)
09.00-12.00 Creatieve vrouwen-ochtend (MFC)
20.00-22.00 Creagroep (De Beijer) Kosten  €3,00

Inzendingen voor de volgende Op De Hoogte
vóór 7 mei 2014. Maximaal 250 woorden, afbeeldingen als .jpeg of .pdf 
naar: redactie@geitenkampnet.nl

Colofon
Op De Hoogte is een onafhankelijk wijkblad voor Geitenkamp, (Nieuw) Monnikenhuizen en 
Arnhemse Allee en verschijnt dit jaar 8 keer.

Redactie: Ans van Elden, Margje Leussink, Mark Ormel, Marga van Rijswijk
Columnist: ‘Just Henry’

Ondersteuning vanuit Stichting Rijnstad: Rob Klingen

Teksten en foto’s: Redactie en ingezonden. 

Eindredactie en vormgeving: Mark Ormel

Advertentiebeheer: advertenties@geitenkampnet.nl

Financiëel beheer: Stichting De Rommelkist en Gemeente Arnhem

Druk: DKZET Offsetrotatie Hapert

Oplage: 4.200

Informatie bezorging: bezorgingodh@geitenkampnet.nl

Redactie-adres:  Gildenhuis 60
                          Schuttersbergplein 60
                          woensdag en vrijdag 13.00 tot 15.00
                          mail:  redactie@geitenkampnet.nl

Op De Hoogte wordt mogelijk gemaakt dankzij finaciële ondersteuning van het Wijkplatform.

Ingezonden brieven en artikelen zijn welkom en vallen onder verantwoordelijkheid van de schrijver. De redactie behoudt zich 
het recht voor stukken in te korten of te weigeren zonder opgaaf van reden. Anonieme brieven worden niet geplaatst, behalve 
in bijzondere situaties en op voorwaarde dat naam en adres bij de redactie bekend zijn. 

De Bibliobus is te vinden op
woensdag van 14.45 tot 16.30 aan het Marktplein

vrijdag van 15.30-16.30 aan de Sperwerstraat 
(tussen de Roekenstraat en de Spechtstraat)

Activiteiten SWOA en Droomfabriek tenzij anders vermeld:
MFC De Wetering, Bonte Wetering 89

Activiteiten Gildenhuis60: Schuttersbergplein 60.

Activiteiten De Beijer: Willem Beijerstraat 13. 

Lenteweek 12 t/m 18 april
zie kader elders in deze krant!

Zaterdag 12 april
10.00-14.00 Koffi eKaffee (De Beijer)
Zondag 13 april
13.45 Herdenking oorlogsslachtoffers, park Larikshof
zie artikel elders in deze krant
Maandag 14 april
13.00-15.00 Biljartclub (SWOA)
20.00-21.30 Mantrazingen (Monnikensteeg 4)
Dinsdag 15 april
14.00- 16.00 Schilderen met acrylverf (SWOA)
20.00- 22.00 Creagroep (De Beijer). Kosten  €3,00
Woensdag 16 april
10.30-12.00 Koffi e-inloop (SWOA) (IKC Bosjnak)
13.00- 15.00 Spreekuur Op de Hoogte (Gildenhuis60)
14.00- 16.00 Ouderen- en kinderenspelletjes (SWOA)
18.45- 19.45 Yoga (i.s.m. Budosport) (MFC)
Donderdag 17 april
10.30-11.30 Koffi e & thee uurtje (SWOA)
13.30-15.30 Sjoelen (SWOA)
Vrijdag 18 april (Goede Vrijdag)
10.00-16.00 Koffi eKaffee (De Beijer)
13.00-15.00 Spreekuur Op de Hoogte (Gildenhuis60)
16.00-20.00 Eten bij DamesBakken, maaltijd om 18.30,
 kosten €8,50, aanmelden uiterlijk 2 dagen van tevoren via 
 damesbakken@gmail.com (De Beijer)
20.00 Klinkerquiz, (‘t Klinkertje), kosten €2,- p.p.
zie artikel elders in deze krant
Zaterdag 19 april
10.00-14.00 Koffi eKaffee (De Beijer)
Zondag 20 april
12.00-16.00 Paasbrunch van DamesBakken (De Beijer)
aanmelden uiterlijk 16 april via  damesbakken@gmail.com
Maandag 21 april
13.00-15.00 Biljartclub (SWOA) 

Vrijdag 25 april
10.00-16.00 Koffi eKaffee (De Beijer)
13.00-15.00 Spreekuur Op de Hoogte (Gildenhuis60)
16.00-20.00 Eten bij DamesBakken, maaltijd om 18.30,
 kosten €8,50, aanmelden verplicht (De Beijer)

Zaterdag 26 april
10.00-14.00 Koffi eKaffee (De Beijer)
Maandag 28 april
13.00-15.00 Biljartclub (SWOA) 

Woensdag 30 april
 9.00-16.30 Flexfriday- gehele dag een werkplek,
                    incl. koffi e/ thee + lunch, €15,- (Gildenhuis60)
10.30-12.00 Koffi e-inloop (SWOA) (IKC Bosjnak)
13.00- 15.00 Spreekuur Op de Hoogte (Gildenhuis60)
14.00- 16.00 Ouderen en kinderen –spelletjes (SWOA)
18.45- 19.45 Yoga (i.s.m. Budosport) (MFC)
19.00           Scrapboek maken (Droomfabriek) kosten € 3,- 

Vrijdag 2 mei
10.00-16.00 Koffi eKaffee (De Beijer)
13.00-15.00 Spreekuur Op de Hoogte (Gildenhuis60)
14.00-16.00 Grote bingo – vanaf 25 jaar (SWOA)
16.00-20.00 Eten bij DamesBakken, maaltijd om 18.30,
 kosten €8,50, aanmelden verplicht   (De Beijer)
Zaterdag 3 mei
10.00-14.00 Koffi eKaffee (De Beijer)
18.00-20.30 Samen Eten (MFC) Kosten € 2,50
                    aanmelden via eten@alpha80.nl 
Maandag 5 mei (Bevrijdingsdag)
13.00-15.00 Biljartclub (SWOA) 

Woensdag 7 mei (vervolg)
13.00- 15.00 Spreekuur Op de Hoogte (Gildenhuis60)
14.00- 16.00 Ouderen en kinderen –spelletjes (SWOA)
18.45- 19.45 Yoga (i.s.m. Budosport) (MFC)

Vrijdag 9 mei
10.00-16.00 Koffi eKaffee (De Beijer)
13.00-15.00 Spreekuur Op de Hoogte (Gildenhuis60)
14.00-16.00 Dubbeltjesbingo – vanaf 25 jaar (SWOA)
16.00-20.00 Eten bij DamesBakken, maaltijd om 18.30,
 kosten €8,50, aanmelden verplicht   (De Beijer)

Woensdag 7 mei
10.30-12.00 Koffi e-inloop (SWOA) (IKC Bosjnak)

Zaterdag 10 mei
10.00-14.00 Koffi eKaffee (De Beijer)
Zondag 11 mei
10.30- 12.00 Mantrazingen (Monnikensteeg 4)
Maandag 12 mei
13.00-15.00 Biljartclub (SWOA) 

Woensdag 14 mei
10.30-12.00 Koffi e-inloop (SWOA) (IKC Bosjnak)
13.00- 15.00 Spreekuur Op de Hoogte (Gildenhuis60)
14.00- 16.00 Ouderen en kinderen –spelletjes (SWOA)
18.45- 19.45 Yoga (i.s.m. Budosport) (MFC)

Vrijdag 16 mei
10.00-16.00 Koffi eKaffee (De Beijer)
13.00-15.00 Spreekuur Op de Hoogte (Gildenhuis60)
16.00-20.00 Eten bij DamesBakken, maaltijd om 18.30,
 kosten €8,50, aanmelden verplicht (De Beijer)
20.00 Klinkerquiz, (‘t Klinkertje), kosten €2,- p.p.
Zaterdag 17 mei
10.00-14.00 Koffi eKaffee (De Beijer)
Maandag 19 mei
13.00-15.00 Biljartclub (SWOA) 

Woensdag 21 mei
10.30-12.00 Koffi e-inloop (SWOA) (IKC Bosjnak)
13.00- 15.00 Spreekuur Op de Hoogte (Gildenhuis60)
14.00- 16.00 Ouderen en kinderen –spelletjes (SWOA)
18.45- 19.45 Yoga (i.s.m. Budosport) (MFC)


