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OP DE HOOGTE     
Jaargang 38, mei 2014, oplage: 4.200 ex.

Deze maand:
• Nieuwe winkel ‘Kleding & Zo
• MS-patiënt organiseert Tour voor MS
•    Tour voor MS start bij Hoogte 80
• Wijkclub Geitenkamp-Monnikenhuizen

    In samenwerking met www.geitenkampnet.nl

Wijkkrant voor Geitenkamp, (Nieuw)Monnikenhuizen, Arnhemse Allee en Groene Treden
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‘De beelden die ik toen zag, zie ik nu nog’
Donderdag, 12 april 1945. 
Zeven maanden na de dramatische slag om Arnhem staan de geallieerden opnieuw aan de rand van onze stad. 
Operation Anger, de aanval op Arnhem, wordt ingezet. En het zou waarlijk een ‘donderdag’ worden. Het grootste 
vuurwerk van de Tweede Wereldoorlog wordt boven de stad afgestoken en een allesvernietigende vuurwals trekt 
over de verlaten stad. ‘s Nachts, verlicht door Monty’s Moonlight, het kunstmatige daglicht gecreëerd door enorme 
zoeklichten die via de wolken het strijdtoneel beschijnen. Eerlijk gezegd moet het een overweldigend schouwspel 
geweest zijn. In de ochtend bereikt de vuurwals de nog bewoonde en door prikkeldraad omheinde Geitenkamp. Vele 
dwangarbeiders, die, om welke reden dan ook, niet hebben kunnen of willen vluchten, vormen een hulpeloos doel.

De slachtoffers die een dag 
later als gevolg van deze 
gebeurtenissen op de Gei-
tenkamp vielen, werden 
op zondag 13 april j.l. her-
dacht. Voor de vierde maal 
organiseerde de Stichting 
Herdenking Geitenkamp de 
jaarlijkse plechtigheid. Met 
een hogere opkomst dan 
verwacht werd stilgestaan 
bij de onnodige slachtoffers 
die die dag het leven hebben 
gelaten. De inmiddels 94-ja-
rige Marinus van der Ende, 
die destijds als jonge hulp-
verlener vele slachtoffers 
heeft bijgestaan, was erbij 
aanwezig. Ook burgermees-
ter Herman Kaiser gaf acte 
de présence.

Het was een sfeervolle plech-
tigheid. De aanwezigen wer-
den stemmig toegezongen 
door het koor De Late Stem. 
Na het welkomstwoord van 
Elias Hossevoort, voorzitter 
van de Stichting Herdenking 
Geitenkamp, kreeg Marinus 
van der Ende het woord. Net 
als twee dagen eerder op 
basisschool De Vlindertuin 

wist hij te imponeren met 
zijn ooggetuigeverslag van 
de gebeurtenissen die hij 
als jonge jongen had mee-
gemaakt. ‘De beelden die 
ik toen zag, zie ik nu nog; 
de kreten die ik toen hoor-
de, hoor ik nu nog’, sprak      
Marinus gedecideerd, waar-

mee hij de impact die de ge-
beurtenissen op hem hadden 
gehad, benadrukte. Marinus 
is tegen onverdraagzaam-
heid. ‘Van haat alleen kun 
je niet leven; je moet elkaar 
juist helpen wanneer het 
nodig is’, antwoordde hij op 
een vraag van één van de 
kinderen, waarmee tevens 
een actueel onderwerp aan-
gestipt werd.

Na Marinus van der Ende 
was het de beurt aan wijk-
dichter Abel Brouwer om 
het woord tot de aanwezigen 
te richten. Met zijn gedicht 
Verdriet (zie hiernaast) wist 
hij een verbinding te leggen 
tussen heden en verleden.

Na een kort muzikaal in-
termezzo door De Late 
Stem was het burgermees-
ter Herman Kaiser die als 
laatste sprak op wat voor 
hem de eerste herdenking 

was. Hij voegde een per-
soonlijke noot toe aan het 
geheel door zijn Duitse her-
komst aan te halen. ‘Mijn 
familie heeft letterlijk op de 
grens geleeefd’, vertelde hij. 
‘Grenzen, waarvan het nu 
zo belangrijk is dat ze niet 
overschreden worden’.

Na afl oop was er de moge-
lijkheid om rozen bij het 
monument neer te leggen. 
Deze waren belangeloos 
door bloemhandel WILRI 
(van de zaterdagmarkt) ter 
beschikking gesteld. Hierna 
werd met een kop koffi e in 
MFC De Wetering de vierde 
herdenking afgesloten. 

Verdriet
Vrijdag de 13e sloeg het noodlot toe

Alvorens het haar bevrijder zag
Onderging het volk, de oorlog moe

Wederom een zware slag

Wij herdenken iets wat is geweest
Wat niemand ooit nog mee wil maken
Een gebeurtenis waarvan men vreest
Toch weer in zo’n situatie te geraken

Voor ons staat het in de geschiedenis beschreven
Het geweld, de haat en onverdraagzaamheid
Maar op TV zien wij het nu anderen beleven

Verliest men leven, liefde, waardigheid

Confl icten op de Balkan zijn maar net geluwd
Eeuwenlang was dit het toneel van strijd
Zo ook de Krim, waar alles weer verruwt

Florence Nightingale’s erfenis ten spijt

Dat het ooit weer fout gaat staat eigenlijk wel vast
Nieuwe machten eisen nu defi nitief hun plek

Omdat de mensheid de aarde veel te zwaar belast
Lijdt wie niet mee kan armoede en gebrek

100 jaar geleden begon de eerste wereldbrand
We kennen allemaal de gruwelijke verhalen

Het ging gelukkig voorbij aan Nederland
Maar de tol zouden we later toch betalen

WAT er op deze plek heeft plaatsgevonden
Is waar men nu EVEN stil bij staat

Maar HOE deze gruwelen plaatsvinden KONDEN
Is de klemmende vraag waar HET om gaat

Wanneer voldoet men aan het verlangen
Een eind te maken aan het groot verdriet
Een monument laat zich wel vervangen

Maar een kostbaar mensenleven niet

@bel

• De kranslegging door burgermeester Kaiser en Marinus van der Ende, die                   
bijgestaan wordt door Elias Hossevoort van de Stichting Herdenking Geitenkamp

Foto’s: Foto Berndsen

met dank aan Abel Brouwer 
voor de inleiding

• Burgermeester Kaiser en Marinus van der Ende. 
Naast Marinus zit zijn dochter Astrid.



Gemeente wil knelpunten bij tuinonderhoud in kaart brengen
‘Wanneer ga je nu eindelijk eens wat aan de tuin doen?’.  Het is een vaak gehoorde vraag, die menig wijkbewoner wel 
eens gesteld heeft, óf gesteld kreeg. Maar wat maakt dat de één zijn tuin netjes verzorgt, terwijl een ander ‘de natuur 
zijn beloop laat gaan’? De gemeente heeft nu een onderzoek opgestart om de antwoorden op die vragen te krijgen.

Ralph Soudant en Giliam 
Thijssen studeren maat-
schappelijk werk en dienst-
verlening aan de HAN 
(Hogeschool van Arnhem 
en Nijmegen). Zij voeren 
namens de gemeente het on-
derzoek uit. Niet eerder was 
tuinonderhoud zo concreet 
het onderwerp van onder-
zoek. ‘We kijken naar de 
relatie tussen tuin en wijk. 
Hoe iemand tegen de wijk 
aankijkt, kan van invloed 
zijn op hoe hij (of zij) met zijn
(haar) tuin omgaat. Wij wil-
len helder krijgen waarom 
mensen wel of niet met hun 
tuin aan de slag gaan. Is het 
uiterlijk van de wijk daarbij 
van invloed, zijn er fysieke 
beperkingen of andere ach-

terliggende oorzaken waar-
door mensen weinig aan de 
tuin doen. Is er wel of niet 
hulp (of hulp nodig) bij het 
opknappen van tuinen, en 
weten mensen waar ze te-
recht kunnen voor hulp?’ 

De gemeente hoopt door de 
antwoorden op deze vra-
gen effi ciënter in te kunnen 
springen op de behoefte van 
de bewoners. Daarnaast wil-
len ze een beeld hebben van 
wat bewoners zelf al doen, 
nu de ondersteuning vanuit 
de gemeente deels is wegge-
vallen. Hierbij kan gedacht 
worden aan de verschillende 
tuinacties die met enige re-
gelmaat worden gehouden, 
maar ook aan burenhulp.

Op deze wijze hoopt de ge-
meente beter te kunnen be-
palen waar de knelpunten 
liggen en waar het nog nodig 
is dat de gemeente inspringt.

Ralph en Giliam zijn al 
vanaf november 2013 bezig 
met dit onderzoek. Ze heb-
ben gesprekken gevoerd met 
de drie woningcorporaties 
Vivare. Volkshuisvesting en 
Portaal en de gemeente.

Begin april zijn ze in de 
wijk begonnen met het afne-
men van enquêtes. Ze gaan 
bij een aantal mensen in de 
wijk langs met een vragen-
lijst. Het beantwoorden van 
de vragen duurt niet lang, 
slechts 10 tot 15 minuten. 
Alle verzamelde gegevens 
worden anoniem verwerkt 
en zullen alleen voor het 
onderzoek gebruikt worden. 
De studenten nemen hun 
schoolpas mee om zich te 
identifi ceren. Het onderzoek 
loopt tot eind juni.

Nadere kennismaking met Stichting Raadhuis tijdens Open Dag
 
Sinds kort is op de Rosendaalseweg 643a een nieuwe instantie gevestigd: Stichting Raadhuis. Op zaterdag 7 juni a.s. staat 
er een open dag gepland. Hoog tijd voor een nadere kennismaking met deze nieuweling in de wijk.

Stichting Raadhuis is een 
multidisciplinaire, hulpver-
lenende en bemiddelende 
instantie zonder winstoog-
merk. Ze creërt korte lijnen 
tussen mensen en maat-
schappelijke instellingen. 
Dit doet ze door middel van 
een netwerk van professio-
nals, ervaringsdeskundigen 
en vrijwilligers. De focus 
ligt niet op de problemen, 
maar op de mogelijkheden 
en krachten van de cliënt. 
Problemen worden niet uit 
handen genomen, maar de 
cliënt wordt ondersteund in 
het versterken van het zelf-
oplossend vermogen. 

Het zorgaanbod bestaat uit 
schuldhulpverlening (de 
stichting is aangesloten bij 
een professionele branche 

voor mentorschap), psycho-
sociale zorg, maatschappe-
lijk werk (zowel op kantoor 
als aan huis), huisartsen-
ondersteuning en 24-uurs 
begeleiding voor (jonge) 
mensen die niet zelfstandig 
kunnen wonen.  

Daarnaast organiseert de 
stichting diverse activitei-
ten voor verschillende doel-
groepen. 

Het aanbod bestaat o.a. uit 
begeleid sporten, weerbaar-
heidstrainingen, teken- en 
schilderlessen en muziek-
lessen, maar ook culturele 
activiteiten. De activiteiten 
dienen ter bevordering van 
de lichamelijke gezondheid 
en het geestelijk welzijn en 
worden o.a. in de vorm van 
workshops aangeboden. Het 
is natuurlijk ook meteen een 
mooie manier om de sociale 

contacten in de buurt te on-
derhouden en de veiligheid 
te vergroten. 

Op de open dag van zater-
dag 7 juni is het mogelijk om 
nader kennis te maken met 
de stichting en haar aanbod. 
Er zullen diverse proefl es-
sen zijn en er zal natuurlijk 
ook voor een natje en een 
droogje worden gezorgd. 
Iedereen is welkom! 

• Zo kan het ook: Bewoners van de Spechtstraat en de Sperwerstraat, ondernemer Patrick 
en het Islamitisch Cultureel Centrum Bosniak knappen gezamenlijk een tuin op. 

• Giliam Thijssen en Ralp Soudant

Wat:
Open Dag 

Stichtig Raadhuis
Waar:

Roosendaalseweg 643a
Wanneer:

Zaterdag 7 juni
meer info:

www.stichtingraadhuis.nl

Nadere kennismaking met Stichting Raadhuis tijdens Open Dag
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multidisciplinaire, hulpver-
lenende en bemiddelende 
instantie zonder winstoog-
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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 16 juni
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De Beijer blijft bezig
Zaterdag 24 mei vindt in De Beijer (Willem Beijerstraat 13) 
van 12.00 tot 15.00 uur een stekjes- en plantenmark plaats. 
Stekjes, tuinplanten en kamerplanten kunnen dan geruild, 
gekocht of verkocht worden. Zaterdag 14 juni wordt van 
10.00 tot 14.00 een boekenmarkt georganiseerd. Heeft u nog 
boeken over? Dan kunt u deze  iedere vrijdag en zaterdag 
tussen 10.00 en 14.00 uur afleveren bij De Beijer.
Op zaterdag 21 juni tenslotte is er van 12.00 tot 15.00 
een koffer-kledingbeurs. Pak je koffer en kom je kleding 
ruilen,kopen of verkopen. 
Als je hier aan deel wilt ne-
men, stuur dan vóór 14 juni 
een mail naar:
hetkoffiekaffee@gmail.com. Deelname kost € 3,50.

De Saks gedeeld 3e in AD Friettest
Snackbar de Saks aan de Weg achter het Bos 25 heeft een 
gedeelde 3e plaats behaald in de jaarlijkse Friettest van het 
Algemeen Dagblad. 135 frietzaken in het gehele land werden 
voor deze test beoordeeld op de kwaliteit die ze leveren. De 
score van 9,5 werd slechts door twee frietzaken overtroffen. 
Negen andere frietzaken scoorden even hoog als Snackbar 
De Saks. ‘Het geduld dat je moet opbrengen voordat de da-
mes op leeftijd de bestelling hebben afgehandeld loont de 
moeite. In één woord voortreffelijke friet. Ga maar eens 
proeven!’, aldus het juryrapport. Aan de friettest deden ove-
rigens de andere frietzaken op de Geitenkamp niet mee. 

Zwoele zomerse barbecue
De Lenteweek is nog maar 
net voorbij, maar het Acti-
veringsteam is alweer druk 
bezig met het programma 
van de Zwoele Zomer-week. 
In de week van 30 juni tot 
en met 4 juli zullen er di-
verse activiteiten plaats-
vinden. (meer informatie 
over deze week wordt t.z.t. 
per flyer bekend gemaakt). Als klap op de vuurpijl is er 
op vrijdag 4 juli op het terrein van JC De Sperwer een 
barbecue en een feestavond. Het is nu al mogelijk om voor 
de barbecue en/of de feestavond een kaartje te reserveren. 
Dat kan bij MFC De Wetering of JC De Sperwer. Houdt 
dus vrijdag 4 juli vrij en doe gezellig mee met de barbecue.

Maak kennis met dans als meditatie
Dorothé Vriezen maakt in 
1993 kennis met de Sacred 
Dance. Het beviel haar zo 
goed dat zij uiteindelijk be-
sloot een opleiding in Duits-
land te volgen aan het aan 
het Ausbildungsinstitut Me-
ditation des Tanzes – Sacred 
Dance. In 2005 haalt ze haar 
diploma.

Dorothé verzorgt tegenwoordig cursussen en workshops 
Dans als meditatie in de Opstandingskerk. Het uitgangspunt 
bij de dans als meditatie is dat denken, voelen en handelen 
een eenheid vormen. De dans helpt om de gedachten tot rust 
te brengen. Hierdoor wordt bewegen - letterlijk en figuurlijk 
- in het leven gemakkelijker. 

Op 21 juni geeft Dorothé een gratis kenningsmakingsles. 
Wie meer wil weten over dans als meditatie, of het zelf wil 
ervaren, is van 14.00 tot 16.00 welkom in de Opstandings-
kerk (ingang bij het grasveld) aan de Rosendaalseweg 505.

Ernumse avond in Schuttersberg
Op Hemelvaartsdag 29 mei wordt in café de Schuttersberg 
een Ernumse Avond gehouden.  Diverse zangers zullen die 
avond optredens verzorgen. Het begint om 19.30. 
Kaarten voor de Ernumse avond zijn voor €5,00 te koop bij 
café Schuttersberg aan de Zaslaan 78.

‘Daadkracht in Monnikenhuizen’ gaat zelfstandig verder
Kom erbij, dat is de lijfspreuk van de bezoekers van de ontmoetingsplek van Daadkracht in Monnikenhuizen,                   
gevestigd in het ICC Bosniak (het voormalig pand van Albert Heijn). Oudere bewoners van Monnikenhuizen                 
ontmoeten elkaar daar onder het genot van een lekker kopje koffie. 

Met hulp van SWOA, en een 
(tijdelijke) bijdrage van het 
Oranjefonds en Portaal  is in 
november 2013 de start van 
deze ontmoetingsplek ge-
maakt. Vanaf 1 april jl. heeft 
SWOA zich teruggetrokken 
en is het bewonersinitiatief 
zelfstandig verder gegaan 
onder de naam Daadkracht 
in Monnikenhuizen. 
Door de opbrengsten van ac-
tiviteiten en koffie hopen de 

bewoners dat er voldoende 
inkomsten binnenkomen om 
de plek te behouden.
‘Toen de buurtwinkel naar 
de Geitenkamp vertrok,  
verloren wij een ontmoe-
tingsplek waar we als wijk-
bewoners tijdens het bood-
schappen doen een praatje 
met elkaar maakten. Velen 
van ons missen sindsdien 
dit dagelijkse praatje’, 
vertelt Ans Bronkhorst. 

‘Nu, na vele jaren, ontmoe-
ten wij elkaar weer op de-
zelfde plek. Nu niet meer 
vanwege de boodschappen,  
maar om gezellig een kopje 
koffie of thee te drinken met 
elkaar. 
We hebben plezier, krijgen 
weer energie en voelen ons 
bij elkaar betrokken.’

De ochtenden worden soms 
aangevuld met een thema 

of een activiteit, bv. een lid 
van de Seniorenraad die 
uitlegt wat de Seniorenraad 
doet, of een therapeut die                 
bewegingsoefeningen leert. 

‘Natuurlijk zijn onze eigen 
ideeën en wensen voor ac-
tiviteiten heel belangrijk. 
Ook wij bezitten kwaliteiten, 
waar we trots op zijn en die 
we graag met elkaar willen 
delen. Dat voelt goed. Maar 
in eerste instantie komen we 
bij elkaar voor een gezellig 
praatje.’

Wat: 
Koffie-inloop 
Daadkracht 

in Monnikenhuizen

Waar: 
ICC Bosniak Centrum,

Sperwerstraat 57
(voormalig AH-pand)

Wanneer: 
Woensdagochtend

 10.30-12.00

Start Babybabbels op de Geitenkamp succesvol
In het Multifunctionele Centrum De Wetering in de wijk Geitenkamp is begin mei een nieuw project 
gestart. Elke donderdag tussen 9.30-11.30 zijn moeders met baby`s van 0-18 maanden welkom om mee te 
doen met de activiteit ‘Babybabbels’. De plek voor spelen, verzorgen en ontmoeten.

Babybabbels wordt geor-
ganiseerd door Stichting 
Rijnstad en heeft als doel 
om kersverse moeders een 
ontmoetingsplek te bieden 
in de wijk. Elke week is er 
een vast programma. 
Er wordt gestart met koffie 
en thee. Vervolgens is er een 
wisselende activiteit zoals 
babymassage en Muziek op 
Schoot of wordt er aandacht 
geschonken aan thema’s 
zoals bijvoorbeeld rust en 
regelmaat en huilgedrag. 
Daarna is er alle tijd om 
met de kindjes te spelen en 
te knuffelen en ze te voeden 
met fles, borst of fruithapje.

De baby’s spelen samen met andere kinderen en hun ouders in een groep. Dit is een mooie voorbereiding op de Speelmorgen 
die iedere maandag van 9.00 tot 11.00 door Rijnstad wordt georganiseerd voor kinderen vanaf 18 maanden. 

Wil je graag samen met je kind meedoen aan Babybabbels? Meld je dan aan via babybabbels@rijnstad.nl. De kosten van 
de ochtend zijn €1,00 per keer, de eerste keer is gratis. Meer informatie is te vinden op www.rijnstad.nl/babybabbels

Nieuwe kledingwinkel aan het Marktplein
21 maart was niet alleen het begin van 
de lente. Op die dag zijn ook de deuren 
geopend van Kleding & Zo, een nieuwe 
kledingwinkel aan het Marktplein.

De zussen Melissa en Yvette Viveen 
zijn trots op hun fraai ingerichte win-
kel. Net als veel andere meiden en 
dames hebben beiden veel affiniteit 
met mode. En hoewel de zussen totaal 
andere banen hadden, begon het idee 
om in de mode verder te gaan toch te 
kriebelen.
Melissa en Yvette leggen uit hoe dit 
gegaan is: ‘We kregen deze kans aan-
geboden en hebben de kans gegre-
pen. Omdat er op de Geitenkamp veel 
vraag bleek te zijn naar een kleding-

winkel, hebben wij ons hier gevestigd. 
Het is fantastisch als mensen met onze 
kleding de winkel uitgaan en ons dan 
foto’s sturen en vertellen hoe leuk ie-
dereen het vindt.’

Niet alleen de klanten waarderen de 
kleding, ook de zussen zijn enthousiast: 
‘Het is leuke, modieuze kleding 
voor een betaalbare prijs en van een 
goede kwaliteit. Om voor de dames en 
meisjes de boel op te leuken, verkopen 
we ook leuke tassen, sjaals en sieraden.’ 
Ook heren kunnen bij Kleding & Zo 
terecht; shirts voor mannen en jongens 
behoren ook tot de winkelvoorraad. 
De dames heten iedereen van harte 
welkom in de winkel!• Yvette en Melissa voor hun winkel

• De eerste ochtend van ‘Babybabbels’ was een groot succes

• De bezoekers en vrijwilligers van ‘Daadkracht in Monnikenhuizen’

Kort nieuws



Saksen Kunstkring stelt zich voor
Op de laatste dag van 
het Hoogte 80-festival 
organiseert De Saksen 
Kunstkring een zomer-
kunstmarkt op het festival-
terrein. Deze zal gehouden 
worden van 12.00 tot 17.00 
uur. De Saksen Kunstkring 
is een collectief van kun-
stenaars die wonen en wer-
ken in de Groene Treden. 
Zij willen niet alleen hun 
werk laten zien en verko-
pen, maar ook de bewoners 
van Geitenkamp, Monnikenhuizen en.omstreken kennis 
laten maken met de Kunstkring als initiatief.
Op de kunstmarkt zal een gevarieerd aanbod te zien zijn. 

Aftrap Europese Verkiezingen met buurtbarbecue
‘De komende jaren gaan we in Europa vechten voor meer banen in Nederland.’  Dat zei Paul Tang, lijsttrekker voor de 
PvdA in Europa, zaterdag 19 april tijdens een goed bezochte buurtbarbecue op de Geitenkamp in Arnhem. Tang ging daar 
samen met Agnes Jongerius, nummer twee op de Europese lijst van de PvdA, in gesprek met buurtbewoners over Europa.
 
Het weer zat de twee kan-
didaten mee. De zomerse 
temperatuur maakte de bar-
becue bij MFC De Wetering 
tot een geslaagde, sfeervolle 
en gezellige bijeenkomst. 
De PvdA had deze middag 
uitgekozen om campagne 
te gaan voeren voor de aan-
staande Europese Verkie-
zingen. Verschillende bewo-
ners kwamen om met Paul 
Tang en Agnes Jongerius 
een debat over Europa aan te 
gaan. Maar de aanwezigen 
bleken niet alleen daarvoor 
te komen: het lekkere eten 
en de drankjes hadden een 

gezonde aantrekkingskracht 
op de bewoners van de Gei-
tenkamp. Het geheel had 
daardoor meer weg van een 
gezellig eetfestijn dan van 
een politieke bijeenkomst.
Voorafgaand aan de buurt-
barbecue gingen Agnes 
Jongerius, Martien Louwers  
( fractievoorzitter van de 
PvdA in Arnhem) en leden 
van de partij de wijk in om 
in gesprek te gaan met inwo-
ners van de Geitenkamp. Zij 
vroegen hen wat de grootste 
prioriteit zou moeten heb-
ben voor politiek Arnhem 
en wat zij belangrijk vinden 

in Europa. De belangrijkste 
prioriteit voor Arnhem was 
volgens de bewoners van 

de Geitenkamp het blijven 
investeren in het onderhoud 
van woningen.

• Lekker eten aan de picknicktafel....
• Collage, Jet Altenburg

Circus op de bult op zondagmiddag
Net als voorgaande jaren 
doen ook dit jaar de kinde-
ren van Circus op de bult 
weer mee aan het festival. 
Ze lopen donderdag mee 
met de paraplu-parade en 
geven op zondagmiddag 
op het festivalterrein een 
voorstelling. Zoals we van 
Circus op de bult kunnen 
verwachten, belooft het 
weer een spectaculaire 
voorstelling te worden, dus 
mis het niet!

(H)eerlijke natuurproducten bij De Poort
Duivelsmosterd, basilicumcrackers, Groninger smulsaus en gojibessen. Het zijn wellicht niet de 
eerste producten die je verwacht wanneer je een boekhandel binnenloopt. Maar bij de winkel die 
vooral bekend staat als boekhandel - De Poort - zijn deze waren aan het assortiment toegevoegd. 
Eerlijke natuurproducten die ook nog eens heerlijk smaken, wat wil een mens nog meer.

Ineke Visscher is enthousiast 
over de uitbreiding van het 
winkelassortiment. ‘Er was 
nog geen natuurvoedings-
winkel op de Geitenkamp. 
Daar is nu verandering in 
gebracht’, aldus de vriende-
lijke eigenaar van de winkel 
aan het Marktplein. ‘Vorig 
jaar kondigde ING aan dat 
ze de geldautomaat zouden 
verwijderen. Daardoor had 
ik ineens meer ruimte in de 
winkel. Ik wilde dat niet in-
vullen door er meer boeken 
neer te leggen, maar wilde 
iets toevoegen’. De keuze 
voor een natuurvoedings-
winkel was snel gemaakt. 
‘In gesprekken met klan-
ten kwam naar voren dat 
de Geitenkamp zo’n winkel 

mist, en dat de bewoners 
voor natuurlijke producten 
op de stad aangewezen zijn. 
Daar is nu een einde aan ge-
komen’. Veel producten in de 
winkel komen uit de directe 

omgeving. De huisgemaakte 
caramel (met zeezout, balsa-
mico, chocolade of whiskey) 
wordt in de Hoogkamp ge-
maakt en de mixproducten 
voor havermout, pannen-

koeken en de verschillende 
broodsoorten komen van de 
Witte Watermolen in Park 
Sonsbeek. 
De frambozenlimonade is 
van Oma’s Recept, en zo 
zijn er nog tal van heerlijke, 
ambachtelijk vervaardigde 
producten. Boeken worden 
uiteraard niet vergeten: de 
Broodbijbel, het Kookboek 
voor Klunzen, boekjes over 
thee en verschillende andere 
boeken over natuurvoeding 
en hoe deze te bereiden 
staan op de schappen. 

Voor andere boeken, tijd-
schriften, wenskaarten en 
kantoorartikelen kun je ui-
teraard nog steeds gewoon 
bij De Poort terecht.

Kwartiermakersfestival komt met middagvullend programma
Op vrijdagmiddag 30 mei zal er een reeks bijzondere voorstellingen te zien zijn. Mensen met en zonder ‘beperking’ pre-
senteren zich dan onder de vlag van het Kwartiermakersfestival op het festivalterrein. Het Kwartiermakersfestival biedt 
een podium voor talenten. Het werkt mee aan een positieve kijk op mensen met ieder hun eigen aardigheid.

Lisanne Herder (24) is een bijzondere vrouw. Ze heeft 
een hele waslijst aan aandoeningen en psychische proble-

matieken. Zo kan Lisanne 
niet lopen en zit ze in een 
rolstoel, is ze met een oog 
blind, spastisch, ze lijdt aan 
een borderline persoonlijk-
heidsstoornis, heeft schizo-
frene trekken en hoort ze de 
hele dag 29 stemmen in haar 
hoofd. Ze laat zich echter 
niet door haar beperkingen 

tegenhouden. Sinds 2009 is Lisanne actief als sitdown-
comédienne. Op het Hoogte 80-festival zal zij het spits af-
bijten van het programma van het Kwartiermakersfestival. 
(www.lisanneherder.nl). Daarnaast zijn er voorstellingen 
van theatergroep KOM (www.kom-arnhem.nl), muziek-
theater Kazou (www.theaterwerkplaatskazou.nl), het 
circusttheater Stoffel , dat met verschillende doelgroepen 
werkt (www.circustheatherstoffel.nl) en de Firma Zorg-
behang, die vanuit ervaringsdeskundigheid optredens ver-
zorgt (www.defirmazorgbehang.nl). Tussen de optredens 
zal de wijkmuziekgroep van Alex Smits spelen. 
Redenen genoeg om deze middag bij te wonen.

• Ineke Visscher in het nieuwe gedeelte van De Poort

Trailervoorstelling Cookies: Wat als jezelf zijn niet genoeg is?
Cookies is een voorstelling over de angst 
dat het uiteindelijk niet genoeg is als je al-
leen maar jezelf bent. Het resultaat is vlot, 
sprankelend en humoristisch. Na negentig 
voorstellingen is Cookies nu alleen nog te 
zien op het Hoogte80 Festival.

Cookies vertelt het verhaal van Mark, 
werkzaam bij de beeldredactie van een 
groot actualiteitenprogramma. Natuurlijk 
heeft Mark ambities en wil hij meer. Maar 
de weg naar meer verloopt nu eenmaal 
via een aaneenschakeling van saaie dagen 

waarin je dingen moet doen die iemand an-
ders van je vraagt. En daar heeft Mark zich 
bij neergelegd. Tót zijn blik op een dag net 
iets te lang blijft hangen op een mysterieus 
meisje in een mediterraans eetcafé. In een 
flits stelt hij zich voor hoe het leven met 
haar zou kunnen zijn. Thuisgekomen pro-
beert hij samen met zijn vriendin Kat iets te 
maken van zijn avond, maar dan loopt het 
mysterieuze meisje van het mediterraans  
eetcafé opeens binnen en neemt plaats op 
de bank. Alsof het de normaalste zaak van 
de wereld is. 

De voorstelling Cookies gaat verder waar 
digitale ‘cookies’ eindigen; wat als al je 
verlangens echt maar één muisklik van je 
verwijderd zijn? De personages zoeken een 
een versie van zichzelf waar ze mee kun-
nen leven. Al is het maar voor even. 

De regie is in handen van Joeri Vos, sinds 
2013 één van de vaste makers van Toneel-
groep Oostpool. Cookies is zijn eerste trai-
lervoorstelling voor jongeren. De voorstel-
ling is een coproductie van Toneelgroep 
Oostpool en Theater Sonnevanck. lees ook het artikel bovenaan de pagina

Donderdag 29 mei t/m zondag 1 juni staat de Geitenkamp 
weer in het teken van het jaarlijkse Hoogte 80-festival. 
Diverse muzikanten, kunstenaars en theatermakers zul-
len het publiek vermaken met wervelende voorstellingen. 
In de onlangs verschenen H80-festivalkrant is uitgebreid 
te lezen welke voorstellingen te zien zullen zijn tijdens het 
festival. Maar er is meer.....

De gilden: niet alleen een festivalmunt

Anders dan in voorgaande jaren kan er tijdens het festi-
val niet met euro’s betaald worden. Voorafgaand aan het 
festival zal de gilden als betaalmiddel worden geïntrodu-
ceerd. De gilden is een lokale munt voor de wijk Groot 
Geitenkamp en is bedoeld om de wijkeconomie te ver-
sterken. De gilden is een initiatief van een aantal onder-
nemers uit de wijk, die al enige tijd bezig waren met de 
ontwikkeling. Het H80-festival wordt aangegrepen om de 
munt in de wijk te lanceren. Tijdens het festival moet er 
met gildens betaald worden, deze kunnen vooraf worden 
ingewisseld (1 gilden = 1 euro), maar ook na het festival 
kan de munt in de wijk bij een aantal winkeliers en onder-
nemers gebruikt worden om mee af te rekenen. 

• Het 5 gildenbiljet naar een ontwerp van Anne Hänni



Ken je straatnaam: de ree en de haas, prooi van de jager
In de vorige editie zijn we via de Beukenlaan de Eekhoornstraat ingelopen. Nu wandelen we verder naar de Reestraat, eveneens een zijstraat van de Beukenlaan. 

De Reestraat is vernoemd 
naar de ree. Deze kleinste 
hertensoort kan tot 90 cm 
hoog worden,  tot 1.40 me-
ter lang en weegt ongeveer 
30 kilo. De soort komt het 
meest voor in Europa. De 
mannetjes, ook wel reebok 
of reegeit genaamd, dragen 
een gewei met twee aftak-
kingen, een zogenaamd 
gaffelgewei. Er zitten maxi-
maal drie uiteinden aan elke 
stang. Het gewei dient in de 
paartijd om concurrenten 
op afstand te houden. In 
november/december wordt 
het afgeworpen. Op de kop 
heeft de reebok twee be-
nige uitsteeksels met huid 
eroverheen. Dit zijn de bot-
ten voor de opbouw van een 
nieuw gewei. De eventuele 
overbodige huid wordt aan 
bomen eraf geschuurd. Ree-

en zijn herkauwers, net als 
koeien, en ze eten vruchten, 
planten en paddenstoelen. 
Zij hebben lange, sierlijke 
poten (lopers). Op deze 
beesten wordt gejaagd, 
vooral vanwege de verfijnde 
smaak van hun vlees. Het 
verschil tussen een ree en 

een hert is dat de ree geen 
zichtbaar staartje heeft, 
wél een witte achterkant, 
ook wel spiegel genaamd. 
Artemis, de godin van de 
jacht, wordt altijd afgebeeld 
met pijl en boog en met een 
hinde (vrouwtjesree). 

Hoewel bij de Jagersweg 
van alles bedacht kan wor-
den, moeten we aannemen 
dat de benaming van deze 
straat te maken heeft met 
het vervolgen van wild. In 
Nederland mag er gejaagd 
worden op onder aandere. 
hazen, konijnen, fazanten, 
houtduiven en wilde eenden. 
Dat wordt dan ook gedaan, 
niet alleen vanwege de 
schade en de overlast die 
deze dieren kunnen aan-
richten, maar ook omdat zij 
voedsel opleveren en omdat 
sommige mensen jagen als 
een sport beschouwen. Die 
sport wordt ook gezien als 
natuurbeheer. De Dieren-
bescherming Nederland be-
pleit een algemeen verbod 
op jagen als hobby en voor 
de consumptie. Voor het 
jagen is wel een jachtakte 
nodig, waarbij een jachtexa-
men afgelegd moet worden 
en waarvoor je minimaal 18 
jaar moet zijn. Heb je geen 
jachtakte, dan wordt het 
stroperij. Zou onze voor-
malige staatssecretaris van 
financiën Jan-Kees de Jager 
in het bezit geweest zijn van 
aan jachtakte? 
De schutspatroon van de 

jacht is Sint Hubertus. De 
legende wil dat hij in 683 
met zijn honden achter een 
groot hert aan zat en dat, 
toen het hert zich naar hem 
toekeerde, hij een lichtend 
kruis zag in het gewei van 
het hert en het beest liet le-
ven. Sindsdien is hij de pa-
troonheilige van de jacht.  

Op de Hoge Veluwe staat 
het Jachthuis Sint Hubertus. 
Op de plattegrond van het 
gebouw is te zien, dat dit 
slot gebouwd is in de vorm 
van een hertengewei. Het 
logo van de drank Jäger-
meister is gebaseerd op de 
legende van Hubertus: de 
kop van een hert met een 
verlicht kruis tussen de ge-
weitakken. Een minder be-
kende patroonheilige voor 
de jagers is Sint Eusta-
tius. Behalve dierenjagers 
kennen we ook torpedo-
bootjagers, straaljagers,                 
haringjagers en natuurlijk... 
rokkenjagers, waarvan de 

bekendsten Casanova en 
Don Juan zijn. Zouden er 
rokkenjagers aan de Jagers-
weg wonen? 

Vanuit de Jagersweg loopt 
richting Hertenlaan het 
Hazenpad. Deze straat is 
waarschijnlijk zo genoemd, 
omdat stropers in vroeger 
tijden soms op de vlucht 
moesten slaan en dan ‘het 
hazenpad‘ kozen. Hazen 
zijn namelijk erg snelle die-
ren, met een zeer goed ont-
wikkeld gehoor- en reuk-
vermogen. Bij de  minste 
trilling of geluid slaan zij op 
de vlucht. Ze hebben een
vreesachtig karakter en 
gaan er bij gevaar als een 
haas vandoor, maar kunnen 
desondanks toch het haasje 
zijn. Ze slapen erg licht:  een 
hazenslaapje. Er zijn dus 
veel uitdrukkingen met het 
woord ‘haas’ erin. 
Een atleet bijvoorbeeld. 
die de snelheid voor een 
wedstrijd aangeeft, wordt 

ook haas genoemd. Hazen 
kunnen tot 75 cm lang wor-
den en wegen gemiddeld 5 
kilo. Ze zijn grijzig/geel tot 
roestbruin, hebben dus ca-
mouflagekleuren.
Hun oren werken onafhan-
kelijk van elkaar; ze kunnen 
die 190 graden naar buiten 
draaien en dus vanuit iedere 
richting geluid opvangen. 
De zijwaarts geplaatste 
ogen hebben een blikveld 
van liefst 360 graden. Ze 
leven 4 tot 7 jaar, zijn ge-
voelig voor natte weersom-
standigheden en eten vooral 
grassen, kruiden, wortelen 
en granen. 
Een vrouwtjeshaas (voed-
ster) heeft 1 tot 3 worpen 
per jaar en baart dan 2 tot 5 
jongen. Een mannetjeshaas 
heet rammelaar. De jongen 
worden met open ogen ge-
boren en kunnen zichzelf 
meteen al goed redden. Ha-
zen leven hun hele leven in 
hetzelfde gebied. Komen ze 
buiten dit gebied, dan gaat 
het gepaard met stress. De 
naam haas komt van het 
Oud Engels hasu of van het 
Oud Indisch sasa, hetgeen 
beide grijs betekent. Naast 
vele spreekwoorden, waarin 
het woord ‘haas’ voorkomt, 
zijn er ook vele woorden, 
waarin dit dier wordt terug-
gevonden: angsthaas, om-
dat de haas een vreesachtig 
dier is; Paashaas, een ver-
zonnen kinderritueel, dat in 
1825 in Duitsland voor het 
eerst gebezigd werd; de haas 

bracht  gekleurde eieren aan 
brave kinderen; beunhaas, 
een term uit de 17e eeuw, 
bedoeld voor kleermakers, 
die onder de gangbare prijs 
werkten, zonder lid te zijn 
van het kleermakersgilde. 
De term komt uit Duitsland: 
Böhnhase. haastwerk, om-
dat hazen erg snel kunnen 
zijn. 

Wie kent niet het liedje In 
een groen, groen knollen-
land, daar zaten twee ha-
zen heel parmant ? En wie 
deed nooit haasje-over in 
de jeugdjaren? Dit spel staat 
al afgebeeld op een schilde-
rij van Pieter Breughel uit 
1560, een oeroud kinderspel 
dus. De hazewindhond, die 
speciaal gefokt werd om ha-
zen op te jagen? 

Over het spreekwoord Mijn 
naam is haas en over een 
ander Hazenpad zullen wij 
u in de volgende editie meer 
vertellen. Over hazen raak 
je niet snel uitgepraat!

• Het jachthuis St. Hubertus op de Hoge Veluwe

• Zoef de Haas

MS-patiënt Marcel van Domselaar organiseert Tour voor MS
Marcel van Domselaar (37) weet sinds september 2011 dat hij Progressieve Multiple Sclerose heeft, een zeer ernstige 
variant van MS. De ontsteking in zijn hersenen zorgt ervoor dat zenuwcellen voorgoed beschadigd raken. Handen, 
benen, hoofd: steeds meer functies zullen uitvallen zonder dat er iets is dat het tegenhoudt. Geen enkel medicijn! 
Onacceptabel, vindt hij. Daarom organiseert hij in samenwerking met Sportbedrijf Arnhem, MS Anders en de Gei-
tenbulttrappers de Tour voor MS in Arnhem, een fietstocht om geld in te zamelen voor dat noodzakelijke onderzoek. 
De eerste editie is op zaterdag  31 mei a.s.

Marcel beweegt zich moei-
zaam en is een groot deel van 
zijn kracht al kwijt. Ooit was 
hij een fanatieke voetballer, 
Marcel speelde bij Vitesse 
1892 - en hij runde kortge-
leden nog zijn eigen eetcafé. 
In 2011 kreeg hij te horen 
dat hij Progressieve Mul-
tiple Sclerose (PMS) had. 

Zijn droom en sport is hij 
kwijtgeraakt, met steun 
schuifelt hij nu nog een paar 
stappen, zijn spraak is zacht 

en traag, maar vriendelijk. 
Hij weet dat de verslech-
tering in een hoog tempo 
doorgaat en onomkeerbaar 
is, maar aan zijn vechtlust 
mankeert nog niks.

‘Door de diagnose is de 
strijdlust aangewakkerd’, 
vertelt Marcel.  ‘Wereldwijd 
wordt onderzoek gedaan, 
maar tot nu toe zijn er geen 
medicijnen die dit verval 
vertragen, laat staan: stop-
pen. Dat moet veranderen’

Marcel wil iets dóen, nu hij 
nog kan. In januari 2013 
kwam Marcel met het idee 
om te gaan fietsen voor MS 
en heeft hij de Tour voor 
MS bedacht. Het is zijn 
doel geld bijeen te bren-
gen om het onderzoek naar 
progressieve MS te be-
kostigen. Sinds september 
2013 vindt er onderzoek 
plaats naar fluoxetine (be-
kend van het antidepressief 
Prozac). Er zijn goede aan-
wijzingen dat deze stof de 
zenuwcellen in de hersenen 
via de astrocyten (zeg maar: 
de energieleveranciers) in 

een betere conditie houdt. 
Mogelijkerwijs ontstaat uit 
dit onderzoek het eerste me-
dicijn dat de zenuwellen wel 
zou kunnen beschermen. 
Daarmee zou het iets kunnen 
doen tegen progressieve 
MS. Het onderzoek wordt 
mede mogelijk gemaakt 
door Stichting MS-Anders. 
Marcel hoopt dat met de 
Tour voor MS in Arnhem 
het startschot wordt gegeven 
voor een reeks landelijke 
fietstochten. Deelnemers 
aan deze sponsor-fietstocht 
steunen met hun inschrijf-
geld het onderzoek.• Marcel van Domselaar

Tour voor MS

8.00-10.00 Tour voor recreanten (35km)
Monnikensteeg, €30,00

8.00-10.00 Tour voor de ervaren fietser (85 km)
Monnikensteeg, €30,00

13.00 Mini-Tour (Traject in Arnhem)
Burgemeester Bloemersweg, €10,00

Multiple Sclerose is een ernstige ziekte die de zenuw-
cellen sloopt en lichaamsfuncties afbreekt. Het open-
baart zich doorgaans tussen het 25e en 35e levensjaar. 
De kans op MS is bij vrouwen groter dan bij mannen, 
maar áls mannen het krijgen, dan is de aandoening 
vaak ernstiger. Het verval kan snel gaan, zeker bij de 
progressieve variant. Er bestaan voor deze variant nog 
geen medicijnen die dit proces afremmen.
In Nederland lijden ca. 3.200 patiënten aan progres-
sieve MS.



Beste lezers,
Het einde nadert al en dit zal dan ook de een na laatste keer 
zijn dat we voor de grote vakantie met onze KNRpagina in 
de krant te zien zijn. We hebben al zoveel dingen geleerd dit 
jaar. De kinderen zullen in hun eigen woorden beschrijven 
wat ze hebben meegemaakt, hoe het voor ze is geweest en 
wat ze hebben geleerd. Wij weten nog goed hoe het in het 
begin was, toen we die mooie sollicitatiebrieven in onze 
handen kregen en die hadden doorgelezen. Wat een mooie 
gedichten en strips we toen te zien kregen. We zijn lang-
zaam opgestart en dat begon met hoe houd je een goed in-
terview en wat hoort daar allemaal bij? Dat begint met een 
goede voorbereiding en de juiste vragen. Ook met een goed 

begin, je begroet diegene die je interviewt met een hand 
en vraagt of hij/zij wat wilt drinken, je zorgt dat diegene 
zich op zijn of haar gemak voelt. Zo zijn we verder gegaan. 
We hebben foto’s gemaakt en verschillende mensen geïn-
terviewd, waaronder Sinterklaas.

We wensen u veel leesplezier en de laatste KNR pagina zal 
een klapper worden!

Groetjes,

De Kids News Redactie

Hallo KNRlezers,

Ik vond het leuk dat we fo-
to’s gingen maken, ik was 
er best goed in en Anas ook. 
We gingen de laatste keer 
appeltaart eten en dat was 
echt lekker, jammie! We heb-
ben ook geleerd hoe je een 
interview houd. We hebben 
geleerd hoe je een goede 
voorbereiding maakt, hoe 
je goed en actief luistert en 
dat, dat de sleutel is van een 
goede interview. We heb-
ben geleerd dat er verschil-
lende soorten vragen zijn 
zoals gesloten en open vra-
gen. We hebben al verschil-
lende interviews gehouden, 
we zijn naar buiten geweest 
en hadden mensen geïnter-
viewd over het nieuwe jaar, 
we hebben ook mensen ge-
interviewd voor sinterklaas. 
We hebben toen ook chocolademelk gedronken. Ook zijn 
we naar de Kring der Herinnering geweest. We hebben ook 
veel lol gemaakt maar Alicia, Anas en ik vonden het lol 
maken soms te leuke en namen het iets te serieus en toen 
werden we er even uitgestuurd maar dat was wel grappig. 
We vonden de lessen erg grappig en niet zo saai en ik vond 
alles super leuk maar sommige dingen ook niet echt want 

we moesten toen ook heel veel schrijven. We kregen ook 
een mapje, mijn mapje is geel en die van Alicia ook, Anas’ 
mapje is blauw. Ik heb ook een interview moeten schrijven 
over make-up en mijn tekst daarover is best goed gelukt.

Groetjes, 
Rochella

Hallo lezers van de krant,

Ik vond alles wel leuk vooral dat we naar buiten gingen en 
mensen gingen interviewen. We hebben ook thee en cho-
comel gedronken maar het meeste kregen we limonade. 
Maar ik vond het vooral heel erg gezellig en we hebben 

veel geintjes gemaakt. En 
ik vond het ook erg leuk dat 
we foto’s gingen maken. 
Rochella, Anas en ik gin-
gen ook een beetje vervelen 
en etteren maar werden 
twee keer gewaarschuwd 
maar we hadden wel lol. 

We hebben ook dingen opgeschreven over de schaatsbaan 
en we zijn begonnen met onszelf eerst voor te stellen in de  
eerste krant. We hebben ook citotoetsen gehad op de Vlin-
dertuin. Ik was er twee keer niet en toen hebben Rochella, 
Anas en de rest appeltaart gehad en toen kregen we ook 
mapjes. Wij hebben ook Sinterklaas en de Kerstman geïn-
terviewd. Maar ik vond het vooral gezellig.

Groetjes,

Alicia

Hallo lezers,

Ik heb heel veel dingen ge-
leerd. Informatie sneller 
typen, goede foto’s maken, 
goed met kinderen omgaan 
en luisteren naar de regels. 
Je best blijven doen en 
je inzet blijven tonen. We 
krijgen zelfs een beloning 
als we het goed hebben ge-
daan. we kregen ook drin-
ken en soms een koekje. 

Het was gezellig. We heb-
ben geleerd hoe we vragen 
moeten maken en we heb-
ben plezier gemaakt met 
anderen. Ook hebben we 
geleerd dat als je, je er-
gens voor opgeeft je het 

ook af moet maken. Wat 
belangrijk is, als je in de 
krant schrijft en een inter-
view houd dat je diegene in 
het gezicht moet kijken en 
vragen of diegene iets wilt 
drinken en jezelf eerst voor-
stellen en een handje geven. 
Ook heb ik geleerd hoe je 
moet doorvragen. Ik praat 
meestal met Rochella, Ali-
cia en Ting, mijn favoriete 
begeleider. De afkorting 
van ons is KNR, Kids News 
Redactie. 
Rochella ging Sinterklaas 
interviewen en ik zorgde 
voor iets te drinken. Ik vond 
het heel erg leuk. We had-
den heel veel mensen, zoals: 
Alicia, Romana, Rochella, 
Nina, Giovanni, Kimberly, 
Ting en Jael. Het was heel 
erg leuk bij de KNR.

Groetjes,
Anas

Hallo iedereen,

Ik vond het heel leuk. We 
hebben geleerd open en 
gesloten vragen te stellen. 
We hebben chocomelk en 
thee gedronken, het was 
heel erg lekker. We hebben 
een Kids News Redactie 
logo gemaakt. We hebben 
mensen geinterviewd, dat 
was erg leuk maar ook erg 
spannend. Ik vond het wel 
leuk maar soms was ik wel 
alleen met iemand maar 
dat was ook leuk maar ook 

spannend. We hebben ook 
getekend en het was hoor. 

We hebben ook een verhaal 
geschreven en gedichten 
gemaakt. We hebben buiten 
gespeeld en iets van 6 men-
sen moeten interviewen. 
We hebben ook iets gedaan 
waarbij we dingen mochten 
pakken in de zaal dat was 
ook erg leuk. De juffen en 
meester heten Ting, Jael en 
Kimberly. Het was heel leuk 
maar ik vind het jammer dat 
het bijna al zomervakantie 
is dat vind ik heel jammer. 
Maar we hebben heel veel 
geleerd en ik vind het echt 
heel jammer maar we heb-
ben het ook echt heel leuk 
gehad. We hebben veel ge-
schreven en veel getekend 
jammer dat het al bijna is 
afgelopen, ik ga het missen!

Groetjes,

Romana.

Sparrowman, deel 3
Sparrowman is zijn reis begonnen vanaf Birdtopia. Dan 
krijgt hij de aarde in zicht en besluit ernaar toe te gaan....

• De Kids Nieuws Redactie aan het werk....

door Mike Kroes



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

Wijkclub Geitenkamp - Monnikenhuizen biedt meer dan sport alleen
Op 1 april is de Wijkclub Geitenkamp-Monniken-
huizen van start gegaan. Onder deze nieuwe naam 
worden de activiteiten aangeboden die voorheen on-
der de vlag van Rijnstad, Sportbedrijf Arnhem en 
Stichting De Rommelkist werden gepresenteerd. 

De thuisbasis van de wijkclub is MFC De Wetering. Veel 
van de activiteiten vinden hier, en op het ernaast gelegen 
Playground de Rommelkist plaats. Ook de activiteiten van 
jongerencentrum De Sperwer worden nu door de wijkclub 
gecoördineerd. Door de samenwerking met Budo Sport, 
Arnhem Rhinos en U.D.I. 1896 kan een gevariëerd aanbod 
voor alle doelgroepen worden gepresenteerd. De activiteiten 
worden deskundig begeleid.

Met de naamswijziging hoopt de wijkclub dat alle bewoners 
van Geitenkamp én Monnikenhuizen zich aangesproken 
voelen om deel te nemen aan de activiteiten. Daarbij gaat 
het niet alleen om sport en beweging. De wijkclub wil de 
bewoners ook in staat stellen elkaar te ontmoeten en samen 
leuke dingen te doen. 

Lid worden van de wijkclub Geitenkamp-Monnikenhuizen 
kost  €6,00 per maand. Je kan dan onbeperkt aan alle acti-
viteiten deelnemen. Inschrijven kan door het onlangs ver-
spreide inschrijfformulier in te leveren of via de website.

Playground De Rommelkist
Openingstijden

maandag t/m vrijdag 10.00-21.00
zaterdag 10.00-18.00

zondag gesloten

Meer weten?
www.wijkclubgeitenkamp.nl

of mail naar
info@wijkclubgeitenkamp.nl

Jongerencoaches 2GetThere helpen jongeren op weg
2GetThere is een project van, voor en door jongeren en jongeren-coaches, in opdracht van 
de gemeente Arnhem. Hierbij worden jongeren opgeleid tot jongerencoach die op hun beurt 
jongeren uit hun eigen omgeving en hun eigen netwerk coachen naar school, werk of een 
combinatie van beide. Zij ondersteunen jongeren die op school of in werk dreigen uit te 
vallen en begeleiden, waar nodig, richting een passende opleiding en/of werk. De gedachte 
achter het coachen van de eigen doelgroep is dat jongeren elkaar wel weten te vinden en 
dezelfde taal spreken.

Frank Verborg (23) en Kevin Buiting (27) zijn jongerencoaches bij 2GetThere. Sinds enige 
tijd zijn beiden werkzaam in de wijk Geitenkamp. Zij lichten de visie van 2GetThere toe:

‘Zelfredzaamheid bevorde-
ren is ons doel. Alle jonge-
rencoaches zijn ervarings-
deskundig, zelf nog jong, 
waardoor zij dezelfde taal 
spreken. Zij leveren maat-
werk. Iedere jongere is uniek 
en vraagt een eigen aanpak. 
Soms is het nodig om eerst 
andere zaken te regelen, 
hierin kunnen wij een brug-
functie vervullen. Het is be-
langrijk je leven te organise-
ren, om succesvol te zijn in 
een opleiding of werk.’

Een dag met een lach en een traan
Op zondag 25 mei organiseert Fight 4 Life in MFC De Wetering een               
benefietconcert met optredens van diverse artiesten.  Van 14.00 tot 20.00 
uur zullen er doorlopend optredens zijn. Ook voor kinderen is er veel te 
doen. De opbrengst gaat naar Alpe d’Huzes, waar het team van Fight 4 Life 
zich inzet. Hiermee wordt het KWF ondersteund in de strijd tegen kanker.

Team Fight 4 Life bestaat 
uit bewoners en betrok-
kenen van de Geitenkamp.
Samen zetten ze zich in 
voor de strijd tegen kan-
ker. Dit doen ze door op 
verschillende manieren 
actie te voeren om geld op 
te halen voor onderzoek. 
Op 29 en 30 mei worden er 
broodjes en roti verkocht 
tijdens het H80-festival.

25 mei organiseren ze een 
benefietconcert, waar be-
halve optredens ook an-
dere activiteiten zijn: een 
rommelmarkt, een verlo-
ting, een schminkkraam 
voor de kinderen, ballen 
gooien en nog veel meer. 
Natuurlijk is er ook eten 
en drinken verkrijgbaar. 
Het belooft een dag met 
een lach en een traan te 
worden. Dus, komt allen 
en sta op tegen kanker!

Wil je je aanmelden
 als coach, 

of meer info hebben?

Check de site:
www.2getthere.info

• Frank Verborg en Kevin Buiting



Activiteitenpagina

marktplein Geitenkamp

geopend 
op zondag 

12:00-18:00 uur

Buurtsuper 

in een 

Superbuurt!

Schuttersbergplein 13
Geitenkamp - Arnhem

geopend 

op zondag 

12:00-18:00 uur

Iedere zondag 
een extra 

spectaculaire 
aanbieding!

Inzendingen voor Op De Hoogte vóór 10 juni 2014 
Maximaal 250 woorden

afbeeldingen als .jpeg (min. 150 dpi) of .pdf 

naar: redactie@geitenkampnet.nl
Ingezonden brieven en artikelen zijn welkom en vallen onder verantwoordelijkheid van de schrijver. De redactie behoudt 

zich het recht voor stukken te redigeren, in te korten of te weigeren zonder opgaaf van redenen. Anonieme brieven worden 

niet geplaatst, behalve in bijzondere situaties en op voorwaarde dat naam en adres bij de redactie bekend zijn. 

Colofon
Op De Hoogte is een onafhankelijk wijkblad voor Geitenkamp, (Nieuw) Monnikenhuizen, Arnhemse Allee en 
Groene Treden 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 (of op afspraak)
                          mail:  redactie@geitenkampnet.nl
Op De Hoogte wordt mogelijk gemaakt dankzij finaciële ondersteuning van het Wijkplatform.

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: 
MFC De Wetering, Bonte Wetering 89

Activiteiten Gildenhuis60:
Schuttersbergplein 60

Activiteiten De Beijer:
Willem Beijerstraat 13

Donderdag 22 mei
10.00-12.00 De Stamtafel (De Beijer) Kosten € 2,00
10.30-11.30 Koffi e & thee uurtje (SWOA)
13.30-15.30 Sjoelen (SWOA)
Vrijdag 23 mei
10.00-14.00 Het Koffi e Kaffee (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, met Gelrepas €6,00; uiterlijk 2 dagen van tevo-
ren aanmelden via damesbakken@gmail.com (De Beijer)  
Zaterdag 24 mei
10.00-16.00 Het Koffi e Kaffee (De Beijer)
12.00-15.00 Planten-  en stekjesmarkt (De Beijer)
Zondag 25 mei
14.00-17.00 Thee, taart en welnessmiddag (Gildenhuis60)
14.00-20.00 Fight 4Life benefi etconcert (MFC De Wetering)
Maandag 26 mei
13.00-15.00 Biljartclub (SWOA)
20.00-21.30 Mantrazingen (Monnikensteeg 4)
Dinsdag 27 mei
20.00-22.00 Creabeagroep (De Beijer) Kosten € 3,00
Woensdag 28 mei
10.30-12.00 Koffi e-inloop (ICC Bosniak) Sperwerstraat 57
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)
Donderdag 29 mei t/m zondag 1 juni:

Het programma van het H80 festival is terug te vinden in de 
festivalkrant of op de site www.h80festival.nl
Donderdag 29 mei
10.30-11.30 Koffi e & thee uurtje (SWOA)
13.30-15.30 Sjoelen (SWOA)
19.30           Ernumse avond. Live optredens. Kosten €5,00.                                                
                   Café De Schuttersberg, Zaslaan 78
Vrijdag 30 mei
10.00-14.00 Het Koffi e Kaffee (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, met Gelrepas €6,00; uiterlijk 2 dagen van tevo-
ren aanmelden via damesbakken@gmail.com (De Beijer)  
Zaterdag 31 mei
8.00-10.00; 13.00  Tour voor MS (zie artikel in deze krant)
10.00-16.00 Het Koffi e Kaffee (De Beijer)
Maandag 2 juni
13.00-15.00 Biljartclub (SWOA)
Dinsdag 3 juni
20.00-22.00 Creabeagroep (De Beijer) Kosten € 3,00
Woensdag 4 juni
10.30-12.00 Koffi e-inloop (ICC Bosniak) Sperwerstraat 57
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)

Donderdag 5 juni
10.30-11.30 Koffi e & thee uurtje (SWOA)
13.30-15.30 Sjoelen (SWOA)
Vrijdag 6 juni
10.00-14.00 Het Koffi e Kaffee (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, met Gelrepas €6,00; uiterlijk 2 dagen van tevo-
ren aanmelden via damesbakken@gmail.com (De Beijer)  
Zaterdag 7 juni
10.00-16.00 Het Koffi e Kaffee (De Beijer)
10.00-17.00 Open Dag Stichting Raadhuis, (zie artikel in 
deze krant) Rosendaalseweg 643a
13.00-16.00 Zinderende Zaterdag, live muziek (De Beijer)
18.00-20.30 Samen Eten (MFC De Wetering) Kosten € 2,50
aanmelden via eten@alpha80.nl of 06-11091183
Maandag 9 juni
13.00-15.00 Biljartclub (SWOA)
Dinsdag 10 juni
20.00-22.00 Creabeagroep (De Beijer) Kosten € 3,00
Woensdag 11 juni
10.30-12.00 Koffi e-inloop (ICC Bosniak) Sperwerstraat 57
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)
Donderdag 12 juni
10.30-11.30 Koffi e & thee uurtje (SWOA)
13.30-15.30 Sjoelen (SWOA)
Vrijdag 13 juni
10.00-14.00 Het Koffi e Kaffee (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, met Gelrepas €6,00; uiterlijk 2 dagen van tevo-
ren aanmelden via damesbakken@gmail.com (De Beijer)  
Zaterdag 14 juni
10.00-16.00 Het Koffi e Kaffee (De Beijer)
10.00-14.00 Boekenmarkt (De Beijer)
Zondag 15 juni
12.00-16.00 Saaie Zondag (De Beijer)
aanmelden uiterlijk 11 juni via damesbakken@gmail.com
Maandag 16 juni
13.00-15.00 Biljartclub (SWOA)
Dinsdag 17 juni
20.00-22.00 Creabeagroep (De Beijer) Kosten € 3,00
Woensdag 18 juni
10.30-12.00 Koffi e-inloop (ICC Bosniak) Sperwerstraat 57
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)

Donderdag 19 juni
10.30-11.30 Koffi e & thee uurtje (SWOA)
13.30-15.30 Sjoelen (SWOA)
Vrijdag 20 juni
8.30- 10.30 Ondernemersontbijt €3,00 (Gildenhuis60)
10.00-14.00 Het Koffi e Kaffee (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, met Gelrepas €6,00; uiterlijk 2 dagen van tevo-
ren aanmelden via damesbakken@gmail.com (De Beijer)  
20.00 Klinkerquiz, deelname met team van 3-4 personen, 
kosten €2,- p.p. (’t Klinkertje)
Zaterdag 21 juni
10.00-16.00 Het Koffi e Kaffee (De Beijer)
10.00-14.00 Kledingbeurs (De Beijer)
11.00-14.00 Speelstoet (MFC De Wetering). Gratis speel-
goed uitzoeken. Voorwaarden zie: www.speelstoet.nl
14.00-16.00 Dans als meditatie, proefl es (Opstandingskerk, 
Rosendaalseweg 505, ingang bij het grasveld)
Zondag 22 juni
10.30- 12.00 Mantrazingen (Monnikensteeg 4)
Maandag 23 juni
13.00-15.00 Biljartclub (SWOA)
Dinsdag 24 juni
20.00-22.00 Creabeagroep (De Beijer) Kosten € 3,00
Woensdag 25 juni
10.30-12.00 Koffi e-inloop (ICC Bosniak) Sperwerstraat 57
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)
Donderdag 26 juni
10.00-12.00 De Stamtafel (De Beijer) Kosten € 2,00
10.30-11.30 Koffi e & thee uurtje (SWOA)
13.30-15.30 Sjoelen (SWOA)
Vrijdag 27 juni
8.30-10.30 Ondernemersontbijt €3,00 (Gildenhuis60)
10.00-14.00 Het Koffi e Kaffee (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, met Gelrepas €6,00; uiterlijk 2 dagen van tevo-
ren aanmelden via damesbakken@gmail.com (De Beijer)  
Zaterdag 28 juni
10.00-16.00 Het Koffi e Kaffee (De Beijer)


