
De nieuwe buren op de Groene Treden
De monumentale leegstaande gebouwen van de Saksen Weimar Kazerne zijn lang verborgen geweest door 
het vele groen eromheen. Kunstenaars hadden deze plek echter al wel ontdekt en konden in de leegstaande 
kazernegebouwen prachtige woon- en werkplekken creëren.
De kazerne, die sinds 1999 leeg stond, heeft daarvoor ook nog gediend als asielzoekerscentrum.

Een aantal jaren geleden ging 
Gemeente Arnhem met pro-
jectontwikkelaar Giesbers
Gebiedsontwikkeling en 
woningcorporatie Vivare in 
zee om het gebied als woon- 
en werkgebied verder te ont-
wikkelen. Dat resulteerde 
na wat aanloopproblemen in 
het project De Groene Tre-
den. Het uitgangspunt was 
om met de historisch waar-
devolle kazernegebouwen 
en het exercitieterrein een 
mix van wonen, werken en 
kleinschalige voorzieningen 
te creëren. Bijna alle gebou-
wen van de oorspronkelijke 
kazerne worden gespaard en 
zullen een nieuwe bestem-
ming krijgen. Inmiddels 
zijn al weer enige maanden 
geleden de eerste nieuwe be-
woners op het terrein gaan 
wonen en werken.

De ontwikkeling van De 
Groene Treden is in fasen 
gegaan. Fase 1 bestond on-
der meer uit de oude logies-
gebouwen op het voorma-
lige kazerneterrein waarin 
53 huurappartementen zijn 
gerealiseerd en de bouw 
van een nieuw appartemen-
tencomplex met 72 luxe 
huurappartementen. Fase 2 
omvat 45 unieke hoek- en 
tussenwoningen, twee-
onder-een-kapwoningen en 
vrijstaande villa’s. 

Fase 3 bestaat uit 37 hoek- 
en tussenwoningen, twee-
onder-een-kapwoningen en 
vrijstaande villa’s. Onlangs 
is ook fase 4 van start ge-
gaan, waarbij toekomstige 
huiseigenaren zelf mee mo-
gen bepalen hoe de woning 
eruit ziet. Uiteindelijk moet 
de nieuwe wijk uit meer dan 
400 woningen bestaan.

Op de Hoogte nam een kijkje
bij Lia, een oud-bewoner van
de Geitenkamp en het be-
drijf Jeen dat een mooie plek 
heeft gevonden in een van 
de oude kazernegebouwen.

Lia is 18 jaar geleden op de 
Geitenkamp komen wonen. 
Samen met haar toenma-
lige man huurde ze een leuk 
huis met een grote tuin aan 

de rand van de Geitenkamp/
Arnhemse Allee. Na ruim 
een jaar kregen ze een zoon. 
Uiteindelijk hield het huwe-
lijk geen stand en ging Lia 
als co-ouder verder. 
Drie jaar geleden begon het 
te kriebelen. De buurt werd 
minder prettig, het onder-
houd aan de woningen was 
slecht en de grote tuin bleef 
onaantrekkelijk voor iemand 
zonder groene vingers. Toen 
ze las over de verbouwing 
van het kazerneterrein werd 
ze nieuwsgierig. Toen ein-
delijk de logiesgebouwen in 
de verhuur kwamen, heeft 
ze even getwijfeld, maar 
al gauw gereageerd op een 
woning. Het was haar kans 
om weg te gaan en opnieuw 
te beginnen! Een week later 
kregen Lia en haar zoon te 
horen dat ze in aanmerking 
kwamen… Het is nog steeds 
niet af, maar ze wonen in-
middels op het Saksen Wei-
mar-terrein. Het bevalt hun 
meer dan uitstekend. Het is 
er stil,. echt stil, en ruim.. 
Lia mist haar oude buurt niet 
en wat haar betreft wordt ze 
heel erg oud op deze prach-
tige nieuwe plek.

In de voormalige wapenop-
slag van het kazerneterrein is 
het bedrijf Jeen gehuisvest. 
Oorspronkelijk zat Jeen, een 
communicatiebureau dat 
zich richt op bedrijven in 
de agrarische sector, in het 
mooie uiterwaardengebied 
Meinerswijk. De internet-
verbinding werd daar echter 
steeds trager en dat is voor 
een communicatiebureau 
niet handig. In 2012 werd 
de wapenopslag gekocht, 
waarna een stevige verbou-
wing volgde van het toch 
wel bouwvallige pand. Dit 
heeft uiteindelijk een mooie 
moderne werkplek opgele-
verd voor 12 medewerkers. 
In mei 2013, iets vertraagd 
door de strenge winter van 
12/13, trokken de eigenaren 
van Jeen, Jeen Akkerman  

en Gijs Gjaltema, in het 
gebouw. Zij vinden het een 
leuk idee dat zo een stukje 
erfgoed, dat erg herkenbaar 
is in de wijk, bewaard blijft. 
De voormalige wapenopslag 
is een geweldig nieuw kan-
toor in een mooi oud jasje 
geworden.
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Al jaren proberen diverse 
instanties om de bewoners 
van Geitenkamp, (Nieuw) 
Monnikenhuizen en Arn-
hemse Allee in beweging 
te krijgen. Ook de ge-
meente denkt hier actief 
over na en heeft daarom 
iets nieuws bedacht: het 
omgekeerd inzamelen
Weliswaar is het in deze 
wijk nog niet van toepas-
sing, maar de onlangs uit-
gereikte nieuwe afvalpas 
doet sterk vermoeden dat 
dit slechts een kwestie van 
tijd is. 
Omgekeerd inzamelen 
heeft tot gevolg dat de 
bewoners verplicht in be-
weging moeten komen. 
Het afval zal dan namelijk 
naar de gemeenschappelij-
ke afvalcontainers moeten 
worden gebracht. 

Verwacht wordt dat dit 
idee aanslaat en dat ie-
dereen massaal zijn afval 
naar de container gaat 
brengen. Dit heeft posi-
tieve gevolgen voor de so-
ciale binding. Mensen ko-
men elkaar weer tegen en 
raken daardoor meer met 
elkaar in gesprek, bijvoor-
beeld over dit geweldige 
initiatief van de gemeente. 
Ouderen krijgen de kans 
familie, vrienden en buren
te laten participeren in 
hun afvalhuishouding. En 
er zijn ook al bewoners die 
hun dure fi tness-abonne-
ment opzeggen, omdat de 
gemeente nu deze gratis 
activiteit aanbiedt. 
We mogen blij zijn met 
een gemeente die zo goed 
door heeft wat de wensen 
van haar bevolking zijn.
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Zomerverkoop bij Het Vincentrum op zaterdag 12 juli
 
Vlak voor de vakantie biedt Het Vincentrum de mogelijkheid om goedkoop kleding en spulletjes te kopen. 
De winkel ruimt op, want er moeten zoveel mogelijk artikelen worden verkocht.

De zomerverkoop is alleen op zaterdag 12 juli, van 10.00 
tot 14.00 uur.  De verkoop vindt plaats in de winkel. Ook is 
er een speciale buitenverkoop op het als een gezellige markt 
ingerichte plein aan de Rosendaalseweg 758.

Kleding en schoeisel mag weg voor € 1,00 per artikel, alle 
overige artikelen voor de halve prijs!

Het Vincentrum is een stichting die volledig wordt gerund 
door ca. 60 vrijwilligers. Tweedehands kleding, klein meubi-
lair, huisraad, boeken, cd’s, dvd’s, huishoudelijke apparaten, 
TV’s, spelletjes, huisdecoratie en veel meer wordt ingeza-
meld om voor een schappelijke prijs te worden verkocht. De 
opbrengst is vrijwel geheel bestemd voor goede doelen: met 
name kleinschalige projecten in derde wereldlanden,  ach-
terstandsgebieden in Oost-Europa en arme rurale gebieden 
in Zuid-Amerika. Ook projecten in Nederland komen voor 
ondersteuning in aanmerking, zoals o.a. Ome Joop’s Tour.

De verkoop is voor iedereen toegankelijk. Doe uzelf en Het
Vincentrum een plezier: koop fatsoenlijke spullen voor een 
hele lage prijs en ondersteun een goed doel!

Let op: na de zomerverkoop is Het Vincentrum         
wegens vakantie gesloten van 14 juli t/m 17 augustus!
De winkel opent weer op dinsdag 19 augustus.

Wat: Zomerverkoop
Waar: Het Vincentrum, Rosendaalseweg 758

Wanneer: zaterdag 12 juli van 10.00-14.00
Meer info: www.vincentrum-arnhem.nl

Geitenkamps zomerfeest staat weer voor de deur
Op zaterdag 28 juni wordt 
het Geitenkamps zomer-
feest gehouden. Van 10.00 
tot 16.00 zullen de Fazan-
tenweg, Bonte Wetering, de 
Druckerstraat en het Markt-
plein vol staan met meer dan 
200 kraampjes. Er zijn twee 
muziekpodia aanwezig en 
ook aan de inwendige mens 
is gedacht.  Organisator 
Theo Leenders heeft het an-
ders gedaan dan vorig jaar. 

‘Er was kritiek dat het ge-
heel meer weg had van een 
rommelmarkt dan van een 
braderie. Dat heb ik ter harte 
genomen. Dit jaar zullen er 
meer nieuwe spullen worden 
aangeboden.’

Bij de organisatie van het 
Geitenkamps zomerfeest 
wordt Theo Leenders bijge-
staan door een grote groep 
vrijwilligers.

Ondertussen bij het Larikshof....

Fietsers die langs het park Larikshof een kortere route wil-
len nemen komen tijdelijk bedrogen uit. Door de bouw van 
16 eengezinswoningen aan de Van Helsdingenstraat en ten 
oosten van het Larikshof is het fi etspad afgesloten voor 
verkeer. Sinds de sloop van 28 woningen in 2009 lag het 
terrein braak. De woonbestemming van het gebied wordt 
in opdracht van Vivare ingevuld. 

Het deel dat aan de westzijde van het Larikshof ligt, zal bij 
het park worden betrokken.

Tevredenheid over tuinacties van woningcorporaties
In Geitenkamp vindt er vier keer peer jaar een tuinactie plaats. Bewoners worden geholpen met kleine klussen in de tuin. 
Ook kunnen ze op die dagen hun grofvuil kwijt. Per actie worden er een aantal straten uitgekozen. Op 22 april werd de 
tuinactie in en om de Druckerstraat gehouden en op 20 mei was de Willem Beijerstraat aan de beurt.

Mevrouw van Elden woont 
aan de Bonte Wetering. Zij 
had tijdens de actie op 22 
april om hulp gevraagd bij 
het snoeien van haar heg. 
‘Ik ben erg tevreden over 
de werkzaamheden. De heg 
aan de voorkant is mooi ge-
snoeid en ook overhangende 
takken in het achterpad zijn 
meegenomen. De heg van 
de buren is ook gedaan. Ik 
ben gepensioneerd en vind 
het belangrijk dat mijn tuin 
er mooi uitziet. Ik ben ook 
regelmatig bezig met het op-
ruimen van papier en rom-
mel op straat. In de wijk zie 
je veel verwaarloosde tuinen 
en boomspiegels, dat vind ik 
erg jammer. 

Ik denk er wel eens aan 
andere mensen in de straat 
te vragen of we samen de 
boomspiegels kunnen on-
derhouden en rommel kun-
nen opruimen, maar ik heb 
er de moed nog niet voor 
kunnen vinden. Kortom, de 
tuinactie vind ik een goed 
initiatief en ik ben er blij 
mee. Er zouden meer men-
sen gebruik van moeten 
maken. Ik hoor regelmatig 
klachten over woningbouw-
verenigingen, maar als de 
corporaties dan een mooie 
op actie op touw zetten als 
ondersteuning bij tuinonder-
houd, dan komen er weinig 
reacties van bewoners. Een 
gemiste kans!’ 

Op 16 september is de Dr. 
Nolenslaan en omgeving aan 
de beurt en op 28 oktober  
wordt er rondom het Lariks-
hof gewerkt. De bewoners 
om wie het gaat ontvangen 

vooraf een informatiefolder.
Bij deze acties zijn betrok-
ken: de corporaties Portaal, 
Vivare en Volkshuisvesting, 
2Switch, het Bewonersover-
leg en het Activeringsteam.
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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

gesloten van 14 juli t/m 17 augustus
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maandag 11 augustus
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Ja, ik wil toch... de wijkkrant
Enige tijd geleden hebben wij u bericht dat Op De Hoogte 
niet meer bezorgd wordt bij bewoners die een ‘NEE/NEE 
-sticker’ op de brievenbus hebben. Omdat een aantal van 
deze bewoners wél graag Op De Hoogte wil blijven ont-

vangen, is er een sticker 
ontworpen waarmee dit ken-
baar gemaakt kan worden. 
De sticker wordt door bezor-
gers uitgereikt. Indien u de 
sticker niet ontvangen heeft, 
is deze ook op te halen bij 
MFC De Wetering, JC De 
Sperwer of Gildenhuis 60.   ‘Ik ben eigenlijk altijd voor een ander bezig’

Cees Bredewoud is 51 jaar, geboren in Utrecht en woont al 20 jaar in Arnhem. Hij verzorgde de distributie 
van kranten aan bezorgers, maar raakte door een reorganisatie zijn werk kwijt. Cees is er echter de man 
niet naar om bij de pakken neer te gaan zitten. In de voormalige wijkwinkel opende hij Gekleurd Hoekje.

Toen Cees nog een vaste 
baan had, stond hij al op 
markten en braderieën met 
tweedehands spullen en met 
partijen restanten, die hij 
opkocht en verkocht. Het 
was voor Cees een logische 
stap om een pand te zoeken, 
waar hij de artikelen kon 
verkopen, die hij eerder op 
rommelmarkten verkocht.

Via internet zocht hij naar 
een bedrijfspand en stuitte 
bij Volkshuisvesting op het 
voormalige wijkgebouw op 
de hoek van de Zaslaan en 
de Middenweg, een pand dat 
al geruime tijd leeg stond. 
En toen ging het snel. Cees 
richtte de winkel in met 
allerhande zaken, die hij 
in de opslag had: kinder-
speelgoed, kleding, schoei-
sel, huisraad, een kleurig 
geheel. Vandaar de naam, 
die de winkel zal krijgen: 
Gekleurd Hoekje. Die naam 
staat nog niet op de gevel 
of op het raam. Cees heeft 
nog nauwelijks publiciteit 
gegeven aan zijn project. ‘Ik 
heb er domweg nog niet de 
tijd voor gehad’, vertelt hij. 
‘Ik wilde eerst de winkel in-
richten en het bleek al snel 

dat ik ruimte tekort zou ko-
men. Voor meubels, bedden, 
koelkasten etc. is hier geen 
plaats. Ik ben aan het onder-
handelen met Volkshuisves-
ting om het pand hier tegen-
over te huren, maar helaas 
is dat nog niet rond. Ik zou 
daar ook ruimte hebben om 
dingen te repareren. Dus ik 
zal voorlopig tevreden moe-
ten zijn met de ruimte die ik 
hier heb.’

‘Mijn winkel is voor ieder-
een. Men kan spullen bij mij 
brengen; er is van alles te 
koop, van een spijkerbroek 
voor 2 euro, een kinderspel-
letje van 1 euro, nuttige din-
gen voor in huis. En ik haal 
dingen ook op, als het nodig 
is. En als je écht niets hebt 
en een doorverwijzing hebt 
van een instantie, dan mag 
je dingen zelfs voor niets 
meenemen’, zegt Cees. ‘Ik 
ben opgevoed met de wijs-
heid dat het heel gewoon 
is om in het leven anderen 
te ondersteunen, sociaal te 
zijn. Sommige mensen heb-
ben oogkleppen op, denken 
alleen aan zichzelf en mer-
ken bij voorbeeld niet eens, 
dat een buurman of buur-

vrouw dood in huis ligt. Zo 
ben ik niet. Ik ga af en toe 
ook op bezoek bij mensen in 
Het Dorp om hen een beetje 
steun te bieden en ik heb een 
terrein aan de Huissense-
dijk, waar ik o.a. paarden, 
honden en konijnen een goe-
de oude dag bezorg. Ik ben 
eigenlijk altijd voor een an-
der bezig, maar ik haal daar 
erg veel voldoening uit.’

Volgens Cees is de omzet 
van Gekleurd Hoekje nu al 
behoorlijk. Als de mensen 
langs lopen, worden ze 
nieuwsgierig door zaken, die 
op de stoep uitgestald staan 
en komen dan even naar 

binnen. En zelfs als je niets 
koopt bij Cees, dan is er al-
tijd een gratis kopje koffie 
en een gezellig praatje. 

Een nieuwe ondernemer in 
onze wijk. Daar moeten we 
allemaal blij mee zijn. Ga 
eens een kijkje nemen bij 
Cees! De redactie van Op 
de Hoogte wenst hem veel 
succes met zijn bonte ver-
zameling van spullen voor 
iedereen.

De winkel is 7 dagen per 
week open van 8.30 tot 
18.00 uur, behalve op zon-
dag, dan is de winkel open 
vanaf 12 uur. 

• De bonte verzameling van spullen in ‘Gekleurd Hoekje’

Het Groente Gilde valt in de smaak 
Op 11 juni 2014 werden in het Stadhuis van Arnhem de wijkprijzen uitgereikt. Uit meer dan 60 inzendingen uit bijna 
alle wijken van de stad (Elden en Schaarsbergen deden niet mee) zijn 11 genomineerden geselecteerd. 
Monnikenhuizen deed mee met het project Daadkracht in Monnikenhuizen, de Geitenkamp was vertegenwoordigd 
met Het Groente Gilde. Deze laatste viel met een 4e plaats in de prijzen.

De uitreiking van de wijk-
prijs in het stadhuis vond 
plaats onder brede belang-
stelling. Alle genomineer-
den kregen de kans zichzelf 
voor te stellen. Ook voor 
de kanshebbers op de aan-
moedigingsprijs was ruimte 
vrijgemaakt om hun idee in 
de belangstelling te krijgen. 
De keuze voor de wijkprijs 
werd door de aanwezige 
wijkbewoners bepaald. Per 
wijk konden er drie stemmen 
worden uitgebracht. Uitein-
delijk behaalde Het Groente 
Gilde van Kim Lagerweij en 
Joeri Meliefste de gedeelde 
4e plaats en kregen ze uit 
handen van burgermeester 
Kaiser de bijbehorende prijs  
uitgereikt. 

Het Groente Gilde is een 
‘vers’ initiatief in de wijk. 
Kim Lagerweij, de initiatief-
neemster, is hiermee in fe-
bruari begonnen. Omdat de 
Geitenkamp is opgezet als 
tuindorp, ruim en met veel 
groen, en het haar en een 
aantal andere bewoners was 
opgevallen dat buurtgenoten 
ver af staan van de oorspron-
kelijke opzet van de Geiten-
kamp als tuindorp, wilde zij 
proberen daar iets aan te ver-
anderen. Zij zocht én vond 
gelijkgestemden (onder an-
dere door een oproep in deze 
krant) en kwam  in kontakt 

met Joeri Meliefste. Al snel 
kreeg Het Groente Gilde 
vorm. Vanuit het Groente 
Gilde onstond vervolgens 
het idee om in de wijk een 
stadslandbouwproject op te 
zetten. Dit behelst een buurt-
moestuin met groenten, be-
doeld voor de educatie van 
kinderen en buurtbewoners. 
Het doel is om groenten 
weer dichtbij de kinderen te 
brengen en ze spelenderwijs 
te leren over de natuur en 
gezondheid. Als locatie voor 
dit project is gekozen voor 

Playground de Rommelkist 
(bij het MFC). Ze kregen de 
toezegging dat hiervoor mo-
gelijkheid waren.

Het Groente Gilde wil men-
sen inspireren tot het zelf 
verbouwen van groente en 
kennis hierover verspreiden. 
Hiermee wil ze een gezon-
dere levensstijl promoten, 
de samenhang in de wijk 
versterken en mensen meer 
bewust maken van de moge-
lijkheden die de Geitenkamp 
als tuindorp heeft.

Met het winnen van de (ge-
deelde) 4e prijs bij de ver-
kiezing van de wijkprijs (de 
vervanger van de spekche-
que), en het daaraan verbon-
den bedrag van €1000,00 
is er een stap in de goede 
richting gezet voor dit mooie 
initiatief.

• Kim Lagerweij en Joeri Meliefste tijdens de presentatie in het stadhuis

Contact:
groentegilde@gmail.com

Like het groente gilde op 
facebook

Bouwen aan de Rosendaalseweg
Aan de Rosendaalseweg 503 was tot een jaar geleden een 
benzinestation van Shell gevestigd. Inmiddels is er aardig 
wat wildgroei en zand. De gemeente Arnhem heeft plannen 
gemaakt voor de inrichting van het braakliggende terrein. 

Op maandag 2 juni werd er in de Opstandingskerk een 
bijeenkomst georganiseerd om de omwonenden over deze 
ideeën te informeren. Er zijn ontwerpen gemaakt om op het 
terrein aan de Rosendaalseweg 503 te gaan bouwen. Voor-
dat deze aan het college van B&W worden voorgelegd, wer-
den belangstellende bewoners van de omliggende straten 
geïnformeerd. 

Een stuk of 40 bewoners van Nieuw-Monnikenhuizen en  de 
Rosendaalseweg waren aanwezig om naar de ideeën van de 
gemeente te luisteren. De stedenbouwkundige gaf een uit-
gebreide presentatie van zijn plannen en tussendoor was er 
ruimte om vragen te stellen. Het idee is opgevat om op het 
terrein huizen te bouwen, die door particulieren zelf ontwor-
pen kunnen worden. Er is ruimte voor maximaal 10 huizen.

Tijdens de presentatie kwamen er verschillende vragen bo-
ven van bewoners. Deze vragen hadden betrekking op de 
verkeersveiligheid van hun straat en wijk. Om hierover meer 
informatie te geven, zal er binnenkort opnieuw een informa-
tieavond worden gepland. 

Kiemplek voor Arnhemse initiatieven
Op 12 mei  is een nieuwe Arnhemse website gelanceerd: 
www.dekiemplekarnhem.nl. Op deze site kunnen Arnhem-
mers buurt-, wijk- of stadsinitiatieven delen en hulp, spon-
sors, advies en nog veel meer vinden.  Er is een speciale 
kiemcoach die meedenkt en helpt om een initiatief te laten 
ontkiemen. 
De Arnhemse Kiemplek is een initiatief van Volkshuisves-
ting in samenwerking met Companen en wordt gesteund 
door diverse Arnhemse organisaties. Volkshuisvesting no-
digt Arnhemmers al jaren uit om met goede ideeën te komen 
en ondersteunt waar mogelijk  in tijd, ruimte of geld. Met 
de komst van de Kiemplekarnhem.nl is er nu een digitaal 
platform dat dit mogelijk maakt. Volkshuisvesting Arnhem 
roept Arnhemmers op om buurtinitiatieven te delen op deze 
website en zich te laten inspireren door medeburgers!

Bridgen in Monnikenhuizen
Sinds kort is er in Monnikenhuizen de mogelijkheid om 
te bridgen. Iedere woensdagmidddag van 13.30 tot 17.00 
kunnen liefhebbers dit kaartspel spelen in de ontmoetings-
ruimte ‘De Spreng’ van wooncomplex ‘De Waterhyacint’ 
(achter De Drie Gasthuizen) aan de Monnikensteeg. De 
groep bestaat uit ongeveer 20 personen, maar er kunnen er 
nog meer bij. Om de kosten te dekken zal t.z.t. een kleine 
bijdrage gevraagd worden.  
Heeft u zin om mee te bridgen? Meldt u dan aan via 
theocootje@gmail.com of bel 026 7024 64.

Kort nieuws



Lekkere loempia’s op het Marktplein
Loempia’s... wie kent ze niet 
en wie lust ze niet? Vrijwel 
iedereen houdt van deze 
krokante Vietnamese snack. 
Een lekker tussendoortje, 
dat inmiddels helemaal is in-
geburgerd in Nederland. En 
nu kunnen we hiervoor ook 
op de Geitenkamp terecht, 
want sinds ruim een maand 
staat Jessica van Kooten-
Nguyen op vrijdag van 10 
tot 18 uur op het Marktplein 
met Senn loempiakraam 
(Senn is de naam van haar 
pasgeboren zoontje)

Jessica is nu 27, maar ze is 
al vanaf haar 9e gewend 
aan het leven in de kraam, 
want zij komt uit een echte 
Vietnamese horecafamilie 
in Drenthe. Na een oplei-
ding in de toerismebranche 
in o.a. Groningen en Am-
sterdam, kon zij door ziekte 
geen werk vinden en wilde 
graag via het UWV een re-
integratieproces in. Helaas 
kwam dat niet van de grond 
en toen besloot Jessica om 
in de voetsporen van haar 
ouders te treden. Via Markt-
plaats kocht zij een oude 
kar, die haar vader helemaal 
voor haar inrichtte als loem-
piakraam. Haar moeder is 
haar behulpzaam bij het ma-
ken van de loempia’s; ze zijn 
dus huisgemaakt. 

Ook de sauzen worden zelf 
gemaakt. Er is een zoetzure 
saus, waarin geen pepers 
zijn verwerkt en die mis-
schien geschikter is voor de 
Hollandse monden, en er is 
een scherpe saus, waarin 
wel de nodige   pepers ver-
werkt zijn. Voor degenen, 
die van heet houden. 

‘Ik sta ook op de markten in 
Rijkerswoerd (woensdag) en 
Elden (zaterdag), maar op de 
Geitenkamp heb ik de leuk-
ste klanten’, zegt Jessica.
‘Dat komt misschien omdat 
ik zelf sinds kort ook op de 
Geitenkamp woon, maar ik 
hoop dat het vooral komt 
omdat ik een goede kwaliteit 
verkoop voor een gunstige 
prijs: 1 loempia voor €1,00, 

6 voor €5,00 en 10 stuks 
voor €8,00. Er komen op 
vrijdag veel winkeliers van 
het Marktplein mijn spullen 
kopen en ze zijn allemaal 
enthousiast over mijn komst. 
Ik verkoop ook risolles, dat 
zijn grotere loempia’s, ge-
maakt van een zachter en 
dikker deeg en gevuld met 
kip en groenten; en er zijn 
ook pasteitjes, waarbij we 
niet moeten denken aan de 
Nederlandse bakjes gevuld 
met ragout, maar het zijn 
bladerdeegfl apjes gevuld 
met gekruid gehakt. Zeker 
het proberen waard’
Jessica is een marktvrouw 
met hart voor haar zaak! 
De redactie van Op de 
Hoogte wenst haar vele 
snackklanten toe.

• Jessica van Kooten-Nguyen in haar kraam

Wilt u ook adverteren in
Op De Hoogte?

Vraag naar de mogelijkheden

via

advertenties@geitenkampnet.nl

FIETSSUCCES
Rijwielhandel

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

Openingstijden:

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

Te hard rijden en overlast door jongeren oorzaak van onveiligheidsgevoel
Er wordt te hard  en te agressief gereden in de wijk. Daarnaast ervaren wijkbewoners een onveilig gevoel door de aanwezigheid van jongeren, hoewel deze geen delicten of over-
tredingen plegen. Dat zijn de voornaamste bevindingen van 5 studenten van de Avans Hogeschool in Den Bosch. Zij deden onderzoek naar veiligheid in de wijk Geitenkamp.

Het rijgedrag van sommige 
wijkgenoten is bij veel ande-
ren al jaren een onderwerp 
van gesprek. Regelmatig 
wordt er te hard gereden 
of gedragen verkeersdeel-
nemers zich agressief naar 
elkaar. Verschillende pogin-
gen in het heden en verleden 
om hier iets aan te verande-
ren, hebben nog niet het ge-
wenste resultaat gehad, al is 
er wel verbetering zichtbaar.

Het roekeloze rijgedrag in 
de wijk blijkt een belang-
rijke factor te zijn bij het 
ervaren van veiligheid in de 
wijk. Dat concluderen Ron, 
Paul, Lonneke, Eric en Ron, 
vijf derdejaars studenten die 
de HBO deeltijdopleiding 
Integrale Veiligheid volgen 
aan de Hogeschool Avans 
in Den Bosch. Zij hebben 
onderzoek gedaan naar de 
veiligheid in deze wijk.

De studenten hebben ge-
sproken met wijkbewoners, 
de gemeente, de politie en 
met het maatschappelijk 
werk. Ook hebben zij geke-
ken naar de cijfers over cri-
minaliteit in Arnhem, welke 
in de veiligheidsmonitor 
bijeen worden gebracht. 
Door de veiligheidsmoni-
tor ontstond bij de studen-
ten een duidelijk beeld van 
de veiligheidssituatie in de 
wijk in de afgelopen 10 jaar. 
Opmerkelijk daarbij is dat 
het veiligheidsgevoel in de 
wijk gemiddeld lager is dan 
in de rest van de gemeente 
Arnhem, terwijl het crimi-
naliteitscijfer gelijk is aan de 
rest van de stad. Uit de cij-
fers kan derhalve niet afge-
leid worden dat de wijk Gei-
tenkamp gevaarlijker is dan 
andere wijken. De studenten 
vroegen zich af waardoor dit 
verschil verklaard wordt.

Behalve het al eerder ge-
noemde rijgedrag van de 
wijkbewoners stuitten zij 
op nóg een verklarende fac-
tor: bewoners ondervinden 
overlast van omwonenden 
en van jongeren. Hierdoor 
krijgen de bewoners een on-
veilig gevoel. Dit onveilig-

heidsgevoel is voor de Gei-
tenkamper groter dan voor 
de gemiddelde bewoner van 
Arnhem. Maar hoewel be-
woners overlast ervaren van 
de jongeren, plegen de jon-
geren geen delicten of over-
tredingen en komen zij niet 
in de politiecijfers voor.

Er is geen speciaal beleid 
voor de Geitenkamp. Om 
de veiligheid te verbeteren 
heeft de gemeente een aantal 
speerpunten bepaald, welke 
in elke wijk worden aange-
pakt. Enkele van die speer-
punten zijn high impact
crimes en jeugd en veiligheid.

In de wijk zijn een aantal 
projecten op het gebied van 
veiligheid geweest om de 
leefbaarheid in de wijk te 
vergroten, en een aantal pro-
jecten lopen nog. Ook is de 
wijk fysiek aangepakt. Het 
Marktplein is opgeknapt, 
hard rijden wordt bemoei-
lijkt en er zijn minder hang-
plekken.

De studenten hebben door 
hun onderzoek een positief 
beeld gekregen van de wijk 
waar zij onderzoek hebben 
gedaan: ‘Geitenkampers zijn
heel creatief. Ze hebben 
al zoveel voor elkaar ge-
kregen. Ze weten waar de 
schoen wringt en waar ver-
beteringen nodig zijn’

Ron, Lonneke, Paul, Eric en 
Ronny willen tenslotte nog 
iedereen bedanken voor de 
gastvrijheid en de openheid.• De studenten van de Avans Hogeschool: Ron, Lonneke, Eric en Ronny

‘Deze ochtend pakken ze me niet af’ 
Al ruim 30 jaar hebben Riky van den Akker en Corry Leute iedere dinsdagochtend 
een creatieve ontmoeting. De creatieve ochtend voor vrouwen begon meer dan 30 jaar         
geleden in De Grenspost en wordt nu gehouden in MFC De Wetering. 
Ook in de zomermaanden gaan de dames gewoon door.

Iedere dinsdagochtend is er 
een kleine ruimte in MFC 
De Wetering waar de gezel-
ligheid van af spat. Van 9.00 
tot 12.00 uur wordt er dan 
een creatieve inloopochtend
voor vrouwen gehouden.
Riky van den Akker en Corry
Leute zijn al ruim 30 jaar 
vaste waarden bij deze acti-
viteit, waar iedereen welkom 
is. ‘Het is gewoon gezellig’,  
aldus Riky, die de creatieve 
ochtend ontdekt heeft dank-
zij het vrijwilligerswerk wat 
ze in De Grenspost deed.
Velen kennen haar ook nog 
als Riky van de Coöp, de 
winkel op het Schutters-

bergplein waar ze 28 jaar 
heeft gewerkt. En ze is zelfs 
nog bezorgster van Op De 
Hoogte geweest!

Corry heeft ook veel vrij-
willigerswerk verricht, maar 
de creatieve ochtend leerde 
ze kennen nadat een buur-
vrouw haar uitgenodigd 
had. ‘Het beviel zo goed, dat 
ik sindsdien altijd terug ben 
blijven komen’, herinnert 
Corry zich. In 1968 is zij 
op de Geitenkamp komen 
wonen, en hoewel ze sinds 
enkele jaren in Presikhaaf 
woont, blijft ze de dins-
dagochtend trouw volgen. 

‘Deze ochtend pakken ze 
me niet af. Het is mijn vrije 
ochtend, al mijn afspraken 
plan ik - zo mogelijk - hier 
omheen.’

In de loop der jaren is het 
minder druk geworden, 
ondanks dat het een vrije 
inloop is, waar iedereen 
die wil aan kan schuiven.
De naaiclub, die er vroeger 
ook bij was, is er niet meer. 
Voorheen gingen ze jaarlijks 
een dagje uit met de hele 
groep, maar daar is geen 
geld meer voor. Dit weer-
houdt beide vrouwen echter 
niet om wekelijks de inloop-
ochtend te bezoeken en daar 
bezig te zijn.

‘We gaan creatief aan de slag 
met elkaar. Dat kan van alles 
zijn: breien, haken, knippen, 
maar ook kleien. We hebben 
een 6-weken plan, dat wil 
zeggen dat we om de 6 we-
ken wat anders doen. Maar 
de gezelligheid staat voorop 
en wij vinden het fi jn dat we 
een ruimte hebben waar we 
elkaar iedere week kunnen 
treffen’, besluiten Corry en 
Riky het gesprek.• Riky van den Akker, links en Corry Loete, rechts



Buurtbarbecue
Heel veel vlees, ambachtelijk gerookte makreel en huisge-
maakte salade. Dat waren de succesvolle ingrediënten van de 
eerste buurtbarbecue aan het Schuttersbergplein in Arnhem. 

Vrijwel alle buurtbewoners schoven in de laatste week van 
mei aan. Drie buurtbewoners deden enkele weken eerder een 
voorzichtige peiling om te weten te komen of meer mensen 
zin hadden om mee te doen. Door de verkoop van woningen 
aan het plein zijn er veel jongere bewoners bij gekomen. Het 
doel van de buurtbarbecue was dan ook om de bewoners met 
elkaar te laten kennismaken. De belangstelling was groot 
en dat maakte woningcorporatie Portaal zó enthousiast, dat 
zij mee heeft geholpen het financieel allemaal voor elkaar 
te krijgen. Alles bij elkaar resulteerde dat in een uitstekend 
verzorgde barbecue. De organisatie zorgde voor het vlees, 
de drank en de salade. Buurtbewoners kwamen zelfs met 
eigen recepten naar het feest. Meteen werd gesproken over 
een volgende keer. Sommigen zien het graag volgend jaar 
weer terugkomen, anderen zien het liever in 2016 of 2017 
gebeuren, om het speciaal te houden.

met dank aan H. Meijer voor deze bijdrage

Dieren in hun element in Gildenhuis60
Van 24 juni tot en met 1 september exposeert de uit Monnikenhuizen afkomstige kunstenares Trudie van Leuven in 
Gildenhuis60 aan het Schuttersbergplein. Speciaal voor deze expositie maakte ze de hieronder afgebeelde geit.

Trudie van Leuven heeft zich 
als autodidact hoofdzakelijk 
toegelegd op het tekenen 
van dieren. Zij is een echte 
tekenaar en neemt de tijd 
om het dier te observeren. 
Met haar oog voor detail 
probeert zij het boeiende 
karakter van elk dier uit te 
drukken.

De ogen spelen hierbij een 
belangrijke rol. Haar teken-
werk geeft zij hoofdzakelijk 
vorm door middel van pastel- 
krijt, waar zij zich volledig 
in heeft gevonden.
Deze rechtstreekse manier 
van werken en de prachtige 
kleuren van pastel spreken 
haar meer aan dan het pen-
seel.

Buiten in de natuur ontmoet 
Trudie van Leuven de dieren 

in hun element. In deze tijd 
waarin er steeds meer dieren 
tot bedreigde soorten beho-
ren,  wil zij haar respect en 
bewondering voor het leven 
uitdrukken door middel 
van haar pastels. Zij werkt 
ook met groot plezier in op-
dracht en tekent de mooiste 
portretten van huisdieren.

De expositie van Trudie van 
Leuven is iedere werkdag 
van 9.00 tot 17.30 uur te be-
zichtigen in Gildenhuis60, 
Schuttersbergplein 60. 

Het Gildenhuis biedt naast 
flex- en werkplekken ook 
regelmatig kunstenaars de 
gelegenheid om hun werk te 
exposeren.

Meer weten? Kijk op:
www.gildenhuis60.nl

Wat: Expositie Trudie van Leuven
Waar: Gildenhuis60, Schuttersbergplein 60

Wanneer: 24 juni t/m 1 september • De voor deze expositie vervaardigde geit van 
Trudie van Leuven

Ken uw straatnaam: over hazen, herten, patrijzen en het korhoen
In de vorige Op de Hoogte eindigden we de rubriek Ken uw straatnaam met de zin: over hazen raak je niet snel uitgepraat. Dit had betrekking op 
het Hazenpad, een kleine straat op de Geitenkamp. Maar het Hazenpad is ook de bijnaam van een deel van een grotere weg, de A12. 

Rijkswaterstaat had voor de 
Tweede Wereldoorlog een 
snelweg gepland van Den 
Haag tot Ede. Na de capitu-
latie in mei 1940 kreeg deze 
dienst bericht van de Duitse 
bezetter om deze weg 
rondom Arnhem-Noord te 
verlengen om hem op de 
route richting Oberhausen 
te laten aansluiten. Dit was 
van belang voor de oorlogs-
voering. 
De omwonenden doopten 
de weg om tot Hazenpad in 
de hoop dat de bezetter snel 
via dit traject zou terugke-
ren naar Duitsland.

Het bekende gezegde ‘mijn 
naam is Haas’ komt van 
oorsprong uit het Duits. In 
1855 had een Duitse student 
iemand doodgeschoten; hij 
wilde vluchten naar Frank-
rijk, maar had daarvoor een 
persoonsbewijs nodig. Dit 
kreeg hij van een medestu-
dent, Victor von Hase, die 
meldde dat hij de kaart ver-
loren had. Hiervoor moest 
hij voor de rechtbank ver-
schijnen. Hij zei: ‘mijn naam 
is Hase, ik weet van niets’. 
De naam Hase is in het Ne-

derlands verbasterd naar 
haas en heeft dus niets te 
maken met het dier. 
En dan bestaat er nog een 
haas in de atletiek. Dit is 
de loper die tijdens de wed-
strijd voorop gaat om het 
tempo te bepalen, zonder 
zelf te willen winnen. De 
laatste haas lust iedereen 
(niet rauw!): een varkens-
haas of een ossenhaas, een 
zeer mals stukje vlees van 
de rug van varken of rund.

Nu we genoeg verteld heb-
ben over het Hazenpad gaan 
we naar de Hertenlaan. Het 
hert behoort tot de herkau-
wende evenhoevigen. Even-
hoevig wil zeggen dat het 
beest een even aantal tenen 
heeft, waarvan de middelste 
twee hoeven hebben. Het 
mannetjesdier wordt bok 
genoemd, het vrouwtje een 
hinde. 
Er zijn liefst 40 soorten 
herten. De Chileense poe-
doe is de kleinste; hij wordt 
ongeveer 40 cm hoog en 
weegt slechts 8 kilo. Een 
heel verschil met de eland, 
de grootste, die 2.30 m kan 
worden en 800 kilo kan we-
gen.  De herten leven in Eu-
ropa, Azië en in Noord- en 
Zuid-Amerika. In de Bene-
lux leven edelherten, dam-
herten en reeën. Ze leven 
voornamelijk in bossen en 
wouden, onder andere op de 
Hoge Veluwe. 
Mannetjesdieren krijgen 
een gewei (bij de rendieren 
de vrouwtjes ook), waaraan 
de gezondheid en de leef-
tijd afgeleid kan worden. 
Het gewei valt jaarlijks af, 

waarschijnlijk om energie 
te besparen in voedselarme 
jaargetijden. Een nieuw 
gewei is groter en com-
plexer dan het vorige. Een 
elandengewei bijvoorbeeld 
kan tot 40 kilo wegen. Het 
gewei dient ook ter afkoe-
ling, want er stroomt bloed 
doorheen en dat komt dan 
afgekoeld weer terug in 
het lichaam. Een gewei is 
eveneens nuttig bij de ge-
vechten om de vrouwtjes 
in de bronsttijd (paartijd) 
te veroveren. Edelherten 
proberen nog meer indruk 
op vrouwtjes te maken met 
burlen, een soort lokroep.
Een hinde krijgt 1 tot 4 
jongen, die meteen na de 
geboorte gaan staan, wan-
kelend op hun pootjes. Her-
ten eten voornamelijk gras, 
heide, boomschors, knollen 
en zaden. Een groep herten 
noemt men een roedel. Het 
woord  hert  is waarschijn-
lijk afgeleid van het Griekse  
keraós, wat gehoornd bete-
kent, maar het kan ook te 
maken hebben met de plaats 
waar voor het eerst (in de 
12e eeuw) herten werden 
ontdekt: Hertesbergam of 
Hertsberge. Hierover zijn 
de geleerden het niet eens. 
Er bestaat ook een vliegend 

hert , maar dat is geen hert 
dat kan vliegen. Het is één 
van de grootste kevers in 
Europa. Zijn bovenkaken 
lijken op een gewei, van-
daar de naam. 

Het eerste leuke pleintje dat 
grenst aan de Hertenstraat 
is het Patrijzenplein. Een 
akkervogel van de fazan-
tenfamilie, dat is de patrijs. 
Met grijze poten en een 
oranjebruine kop verblijft 
deze vogel vooral in open 
terreinen: weilanden, ak-
kers, heggen. Hij wordt on-
geveer 30 cm groot.

Het aantal patrijzen gaat in 
ons land hard achteruit van-
wege het  insectengebrek, 
dat te wijten is aan de inten-
sieve landbouw en veeteelt. 
De vogel broedt op de grond 
en de kans op uitmaaien in 
het broedseizoen is dan ook 
groot. (‘Uitmaaien’ wil zeg-
gen dat de boer met zijn 

maaimachines over de nes-
ten heen gaat.) Het aantal 
eieren in een nest ligt tussen 
de 13 en 16. De naam patrijs 
komt via het Franse  perdrix 
en dat komt weer van het 
Griekse werkwoord per-
desthai, wat betekent dat de 
vogel explosieve geluiden 
maakt. Het Franse woord 
heeft misschien te maken 
met het geluid: kirrr-ik of 
perrr-ik. 

Een patrijs is bijzonder 
smakelijk om te eten, maar 
dan moet het een gefokt 
exemplaar zijn, want de vo-
gel staat op de zg. rode lijst 
van bedreigde vogelsoorten 
en er mag niet op gejaagd 
worden. De vrouwtjespa-
trijzen zijn het lekkerst om 
te eten, omdat zij een hoger 
vetpercentage hebben. (He-
laas is dit ook zo bij de men-
sensoort. Deze vrouwtjes 
kunnen niet gegeten wor-
den, al vinden vele mannen 
sommige vrouwen wel om  
op te vreten...). 
Van de naam patrijspoort 
op een schip is de herkomst 
niet te bepalen. De vorm 
zou een overeenkomst kun-
nen hebben met het achter-
ste van een patrijs.

Nog een leuk pleintje aan 
de Hertenstraat: het Kor-
hoenplein. Helaas is het met 
deze vogel nog slechter ge-
steld dan met de patrijs. Kor 
komt van het werkwoord 
korren, wat kirren of koeren 
betekent en hoen is een ver-
bastering van haan. 
De vogel komt uit de familie 
van ruigpoothoenders, ver-

noemd naar hun ruige poten, 
die geheel of gedeeltelijk 
bedekt zijn met veren. Deze 
bevedering helpt om de 
warmte vast te houden. Ze 
eten zaden en bessen. De 
haan is glanzend zwart met 
witte vlekjes en hij heeft 
rode kamvormige wenk-
brauwen. Hij kan tot 58 cm 
groot worden. 

Het mannetje heeft een 
staart in de vorm van een 
lier, diepgevorkt en met de 
zijkanten naar buiten ge-
kruld. De hen is onopval-
lend bruin en wordt zo’n 42 
cm groot. Haan en hen heb-
ben beide een witte vleu-
gelstreep. De hen legt 10 
eieren. Het korhoen loopt 
het risico om uit te sterven 
vanwege ruimte- en voed-
selgebrek en door vijanden 
als de havik, de kraai en de 
vos. Er zijn al diverse po-
gingen gedaan om vogels 
uit Zweden uit te zetten op 
de Sallandse Heuvelrug en 
op de Hoge Veluwe, maar 
door nog onopgehelderde 
oorzaken gaan veel kuikens 
al na een paar dagen dood. 
In oktober 2013 is het pro-
ject gestopt. De soort is in 
Nederland in het wild virtu-
eel uitgestorven.

Gezellige pleintjes op de 
gezellige Geitenkamp, maar 
de namen van deze pleintjes 
geven helaas aanleiding tot 
minder gezellige verhalen!

• Jonge haas, waterverf-
schilderij uit 1502 van 
kunstschilder Albrecht 
Dürer (1471-1528)

• Hier lijken ze even groot: links de poedoe, het kleinste 
hert, rechts de eland, de grootste in zijn soort



Beste lezers,
Het was een leuk jaar samen met de kinderen. We heb-
ben veel leuke dingen gedaan samen en ook veel geleerd. 
Helaas moeten we nu afscheid nemen van elkaar. Ik ga de 
kinderen en de stagiaires heel erg missen. Bedankt voor 
de leuke en goede tijden samen. Een hele leuke stageplek 
met veel leuke mensen om mee te werken. 
Bedankt voor jullie tijd, groetjes, Ting.

Beste lezers,
Ik schrijf dit artikel om afscheid te nemen van jullie. Wat 
ik heel erg jammer vind. Ik hoop dat jullie van ons hebben 
genoten. Ik heb wel van de Kids News Redactie genoten. 
Natuurlijk ook alle deelnemers en ook bedank ik ieder-
een die wij mochten interviewen. Wat ga ik mijn collega’s 
missen. MFC was een hele leuke stageplek met heel veel 
gezellige mensen. We hebben onze laatste dag gezellig 
afgesloten. We hebben lekkere pannenkoeken gegeten en 
limonade gedronken. Dat verdienen deze kinderen wel na 
al dat harde werken.
Groetjes, Anas

Hallo lezers,
Het is jammer dat ik afscheid moet nemen van Jaël, Ting 
en Kimberley. Onze laatste dag met de Kids News Redac-
tie hebben we samen afgesloten en lekker pannenkoeken 
gegeten. Anas had een hele berg stroop en slagroom op 
zijn pannenkoeken gedaan. Ik ga iedereen heel erg mis-
sen, het was een leuk jaar samen. Leuke activiteiten ge-
daan en veel tijd samen doorgebracht. Ik ga Kimberley 
echt missen en de foto’s die Ting heeft gemaakt voor de 
KNR ga ik uit de krant knippen, om het dan in te lijsten. 
Ik wil niet weg van de KNR, denk ik in mijn hoofd. Ik word 
verdrietig omdat ik afscheid van iedereen moet nemen. 
Bedankt voor jullie aandacht en een gezellige tijd samen. 
Ik ga jullie erg missen.
Groetjes, Romana

Goede middag lezers,
Vandaag gingen we naar MFC de Wetering voor de ac-
tiviteit Kids News Redactie. Vandaag is het de laatste 
keer dat we Kids News Redactie hebben. Ik vind het heel 
jammer omdat we nu van elkaar afscheid moeten nemen. 
We hadden het hele jaar lang samen veel leuke dingen 
gedaan. We hebben ook mensen geïnterviewd. Het was 
echt leuk dat we mensen mogen interviewen, het is een 
leuke ervaring erbij. Ik ben heel blij dat het ons allemaal 
is gelukt. Het geeft me een goed gevoel, omdat ik ook deel 
heb genomen aan alle activiteiten van de Kids News Re-
dactie. Helaas moeten we nu afscheid nemen van elkaar. 
We gaan jullie allemaal missen!
Groetjes, Rochella

Hallo beste lezers, 
ik schrijf dit artikel om afscheid te nemen van jullie. Dit 
vind ik natuurlijk heel jammer maar ik neem niet alleen 
afscheid van jullie ook van mijn collega’s. Ik heb dan wel 
weer een leuke mededeling: ik ben geslaagd. Dus ik ben 
ook klaar met mijn stage, ik ga iedereen heel erg missen. 
Gelukkig hebben we KNR leuk afgesloten. De pannen-
koeken waren heerlijk en het was weer eens gezellig. Ik 
ben blij om te zeggen dat ik nu ook vakantie heb, lekker 
van de zon genieten en leuke dingen doen. Nou, beste le-
zers, dat was het dan, ik vond het heel leuk maar dit was 
mijn laatste artikel. 
Groetjes Kimberly

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

Kinderen gaan de strijd met zwerfafval aan
Sinds 1 april lopen op de woensdagmiddag een groepje betrokken jonge bewoners door de 
wijk. Gewapend met knijpers en vuilniszakken gaan de kinderen op zoek naar zwerfvuil. 
De kinderen zijn trots op hun Geitenkamp en helpen deze buurt graag schoon houden. Ze 
zijn liefhebbers van de natuur en willen daar graag meer van weten.

Direct na schooltijd komen ze bijeen in de aula van de Witte School waar een lunch klaar-
staat. Na de lunch hebben ze energie voor tien en gaan ze goedgemutst en herkenbaar door 
reflecterende hesjes de wijk in. In het park tegenover de school hebben ze bloembollen 
geplant, zodat het er fleurig bijstaat. Ook hebben ze geleerd dat je planten die in het park 
groeien soms kunt eten, of dat je er speelgoed zoals fluitjes van kunt maken. Omdat deze 
kinderen zich in hun vrije tijd hebben ingezet voor een schone wijk, verdienen ze een be-
loning. In de zomervakantie gaan ze een dagje uit. Waar naartoe blijft nog een verrassing.

Mooi weer buitenspelen!
Op woensdag 11 juni werd de landelijke Buitenspeeldag gehouden! In vrijwel alle gemeenten in Nederland werden 
buitenactiviteiten voor kinderen georganiseerd. Ook in de wijk Geitenkamp werd volop meegedaan met de Buiten-
speeldag. De Nieuwe Aanleg en de Ericalaan waren het decor van veel leuke, ouderwets gezellige spelletjes.

Het weer speelde de orga-
nisatie in de kaart. Waar op 
andere dagen van die week 
de regen dikwijls met bak-
ken naar beneden viel, was 
er op de woensdagmiddag 
een heerlijk stralende zon.

Het mooie weer droeg zo bij 
aan een bijzonder plezierige 
middag voor de in groten 
getale aanwezige kinderen. 
Ze konden talloze spelletjes 
spelen, heerlijk op straat, 
zonder bang te hoeven zijn 

dat verkeer hen zou hinde-
ren. De straat was immers 
aan beide kanten afgezet.

De Wijkclub Geitenkamp-
Monnikenhuizen had al-
lerlei activiteiten georga-
niseerd. Het schminken 
van de kinderen was zoals 
altijd ongekend populair. 
Het springkussen bleek erg 
geliefd, maar ook het spij-
kerpoepen, touwtje sprin-
gen, zaklopen en voetballen 
werd door de kinderen met 
enthousiasme onthaald. De 
kinderen konden met krijt 
op straat tekenen en aan de 
kledingestafette werd veel 
plezier beleefd. Voor de kin-
deren en de organisatie was 
het een geslaagde dag.

Met de Buitenspeeldag wil-
len Jantje Beton, de Ver-
eniging van Nederlandse 
Gemeenten, Veilig Verkeer 
Nederland, Scouting Neder-
land en Nickelodeon kinde-
ren aanmoedigen om lekker 
buitenshuis te spelen.

Juist in een tijd waarin 80 
procent van de kinderen on-
voldoende beweegt, houdt 
buiten spelen hen spelen-
derwijs in beweging. On-
derzoek toont aan dat kin-
deren die meer in de open 
lucht spelen meer bewegen 
en aantoonbaar minder 
overgewicht hebben. Ook 
bevordert het de mentale en 
sociale ontwikkeling van 
kinderen.

Wijkclub Geitenkamp-Monnikenhuizen gaat door in de zomervakantie
Voor thuisblijvende kinderen hoeft de zomervakantie niet 
saai te zijn. De Wijkclub Geitenkamp-Monnikenhuizen  
organiseert gedurende de zomervakantie sport- en spel-
activiteiten waar voor een laag bedrag aan meegedaan kan 
worden. MFC De Wetering is de thuisbasis voor de wijk-
club. Onlangs is er een flyer verspreid met alle bezigheden 
van de wijkclub (verkrijgbaar bij MFC De Wetering of te 
bekijken op de facebookpagina van de wijkclub). Hierop 
staat aangegeven welke activiteiten er zijn en waar deze 
plaatsvinden. 

Ook Playground de Rommelkist, waar veel activiteiten 
plaatsvinden, is gedurende de zomer open: maandag tot 
en met vrijdag van 10.00-21.00 en zaterdag van 10.00-18.00 
staan de medewerkers klaar om de kinderen te begeleiden.

• Het team van de Rommelkist: van links naar rechts:     
Dennis, Dirk, Bram, Freddy (onder Bram), daarnaast   
Gerard en rechtsboven Eibert



Skatehal Arnhem wil nog heel veel meer
Een ingezonden artikel van Xeni Frencken en Puck Smit, vrijwilligers bij Skatehal Arnhem

Skatehal Arnhem bestaat alweer bijna drie jaar, en we zijn trots! Trots op wat we tot nu toe bereikt 
hebben, met de unieke locatie in de Sint Josephkerk. Het gevoel dat deze locatie je geeft wanneer je de 
skatehal binnenloopt, is adembenemend. Een mega skatepark met een oude, authentieke, sfeervolle 
behuizing. Maar skatehal Arnhem wil nog zo veel meer worden dan wat we nu zijn.

Ondanks ons bijna driejarig 
bestaan is skatehal Arnhem – 
hoewel wereldberoemd (on-
langs kwam MTV Interna-
tional langs voor opnames, 
red.) -  weinig bekend in de 
buurt. Dit is jammer, want 
de kerk is voor iedereen! 
Jong en oud, skateboarder, 
bmx’er, inliner, niet-skater 
en toerist. Er is altijd koffie, 
thee, fris en een boel lekkers. 
Een gezellige sfeer, muziek 
en de ervaring van de uni-
citeit van Skatehal Arnhem 
krijg je daar gratis bij.
 
‘Hoe komt een skatehal in 
een kerk terecht?’ is een 
vraag die vaak wordt gesteld 
door publiek. Vroeger was 
er in Arnhem het skatepark 
Rollywood, maar dat is he-
laas afgebrand. Parkloos 
werd er door het team druk 
gezocht naar een oplossing, 
herbouwen of een andere 
locatie. De Sint Josephkerk 
stond al vijf jaar leeg en 
kwam zo via contact tussen 
gemeente en het bestuur van 
de hal in beeld. De enorme 
lege ruimte van de kerk kon 
zo op een leuke, creatieve en 
sportieve manier worden ge-

bruikt. Na veel vergaderen 
met de gemeente en de paro-
chie en het maken van duide-
lijke afspraken werd uitein-
delijk toestemming gegeven 
om de kerk als skatehal te 
gebruiken. Met een gemo-
tiveerd team van vrijwilli-
gers en bestuursleden werd 
er druk met ideeën gegooid 
tot er een bouwtekening was 
voor het park. In minder dan 
een maand na het begin van 
de bouw stond er een park, 
en dit was een groot succes 
bij skatend Arnhem. Naar 
mate het park groeide trok 
Skatehal Arnhem ook spon-
soren aan, zoals skateboard-
webshop.nl en Paul’s Bouti-
que BMX, die weer reclame 

mogen maken in de kerk. 
Skatehal Arnhem draait vol-
ledig op vrijwilligers, giften 
en sponsoren. We kunnen 
dan ook te allen tijde meer 
vrijwilligers en sponsoren 
gebruiken.

Om een betere skatehal en 
leuke plek voor jongeren uit 
de wijk te worden, hebben 
we hulp nodig van buitenaf. 
Sponsoren in materiaal of 
geld voor het herbouwen en 
onderhouden van de baan, 
maar ook vrijwilligers. Of je 
nu jong bent of oud, skatend 
of niet skatend; je hulp is 
meer dan welkom! Als vrij-
williger draai je bardiensten, 
houd je de hal schoon en 

zorg je voor een leuke sfeer. 
In ruil daarvoor krijg je gra-
tis toegang tot het skatepark 
en evenementen, dank en 
een heleboel respect. Spon-
soring kan ook op kleine 
schaal gebeuren van lokale 
ondernemers. Ook al willen 
we nog groeien, we mogen 
niet vergeten wat Skatehal 
Arnhem al heeft bereikt. 
We zijn vier dagen per week 
geopend voor publiek, heb-
ben al verschillende evene-
menten georganiseerd en 
ons vrijwilligersteam groeit. 
Ook zijn er skateboardles-
sen (iedere dinsdag), bmx 
lessen (iedere woensdag) en 
kunnen wij kinderfeestjes 
organiseren. 

Wil je komen kijken, koffie 
drinken of onze baan op, 
dan zijn we geopend op: 
donderdag (19:00-23:00)
vrijdag (19:00-23:00)
zaterdag (15:00-23:00)
zondag (11:00-18:00).

Voor meer informatie: 
www.skatehalarnhem.nl
info@skatehalarnhem.nl 
of  volg ons op facebook of 
twitter /SkatehalArnhem.

Sporten in de buitenlucht
Op de Geitenkamp kun je iedere maandagavond 
onder deskundige begeleiding buiten sporten. 
Sinds april verzorgt Michiel de Boer wekelijks 
bootcamp- en outdoor training.

Tijdens een bootcamptrai-
ning maak je gebruik van 
alles wat je in de buiten-
lucht tegenkomt: bankjes, 
boomstammen, trappen of 
klimrekken. Je voert hier 
niet alleen oefeningen uit 
met je eigen lichaamsge-
wicht, maar ook met het 
lichaamsgewicht van je 
mede-bootcampers. 
De trainingen zijn in 
groepsverband, voor zowel 
mannen als vrouwen. Ieder 
traint op zijn of haar eigen 
niveau. De lessen worden 
in de buitenlucht gegeven. 
Hierdoor bouw je aan je 
weerstand en voel je je 
mentaal en fysiek fitter. 

Michiel de Boer (35) is so-
ciaal cultureel werker van 
beroep. In zijn werk stimu-
leert hij mensen tot actieve 
deelname aan de samen-
leving. ‘Juist deze actieve 
deelname spreekt mij erg 
aan’, aldus Michiel, ‘ik 
weet uit eigen ervaring wat 
sport en beweging voor 
een uitwerking kunnen 
hebben. Ik geloof in het 
positieve effect van lekker 
buiten bewegen. Mensen 
motiveren op sportief ge-
bied en ze laten inzien dat 
ze veel meer kunnen dan 
ze zelf denken is voor mij 
een hele grote drijfveer.
In 2013 heb ik het diploma 
fitnesstrainer gehaald. Be-
gin april 2014 besloot ik 
om naast mijn werk mijn 
passie voort te zetten en 
voor mezelf te beginnen.’

• Michiel de Boer

Sfeervol H80-festival dankzij zonning weekeinde
‘Laten we een Paraplu-parade houden’. Toen dit idee begin dit jaar naar voren werd gebracht als thema van de        
opening van het H80-festival, kon niemand vermoeden dat de paraplu’s daadwerkelijk gebruikt moesten worden. 
De zesde editie van het festival werd de eerste twee dagen regelmatig geplaagd door regenbuien. Maar het zonnige 
weekend bracht de sfeer terug en bezorgde de bezoekers van het festival een prettige afsluiting.

De zesde editie van het H80-
festival was anders dan an-
ders. Stichting Jamaar had 
het organisatorisch stokje 
overgedragen aan Harold 
Oddens. Dit leverde een 
vooral muzikaal festival op, 
al bleef er nog voldoende 
ruimte over voor theater en 
kunst.

Met de traditionele parade 
werd de wijk attent gemaakt 
op de opening van het vier-
daagse evenement waar zij 
een podium aan bood. De 
paraplu’s bleken de eerste 
dagen helaas ook nodig te 
zijn, want het weer toonde 
zich een plaaggeest.

Het maakte het festival niet 
minder de moeite waard. 
De vele artiesten, theater-
makers, kunstenaars en an-
dere creatieveling wisten het 
toegestroomde publiek met 
leuke optredens en voorstel-
lingen te vermaken. 

Een minpuntje daarbij was 
de ruime aanwezigheid van 
muziek. Bij diverse voor-
stellingen werden de spelers 
overstemd door muziek die 
vanuit de omgeving te ho-
ren was. Het bracht de spe-
lers niet van de wijs, maar 
leverde zowel bij de spelers 
als bij het publiek de nodige 
irritatie op.

Veel bewondering van ver 
buiten de wijk was er voor 
het ‘groene’ karakter van 
het festival. Op verschillen-
de manieren werd gepoogd 
het evenement zo duurzaam 
mogelijk te houden.

Introductie van de Gilden
Bij aanvang van het H80-
festival is ook de Gilden ge-
introduceerd. De Gilden is 
een nieuwe, wijkgebonden 
munt, die in het leven geroe-
pen is om de wijkeconomie 
te versterken. Gedurende 
het festival moest met deze 
nieuwe munt worden afge-
rekend. Het is echter meer 
dan een festivalmunt, want 

bij diverse winkeliers in de 
wijk (herkenbaar aan een 
sticker) kan met de Gilden 
worden betaald. Ook kan de 
Gilden ingezet gaan worden 
om maatschappelijke activi-
teiten van wijkbewoners te 
ondersteunen.

Ontbijten op de bult
Door de organisatie van het 
H80- festival werd op zon-
dagmorgen 1 juni een ontbijt 
georganiseerd. Op deze ma-
nier werden de buurtbewo-
ners bedankt voor het zijn 
van een goede buur. Ver-
schillende bewoners waren 
aanwezig op het terras van 
het festival. Aan lange tafels 
werd er gegeten, gedronken 
en gekletst. Terwijl de zon 
scheen en het uitzicht (zoals 
altijd) prachtig was.
Op het menu stonden bol-
letjes, croissants, boterham-
men, beschuiten en appel-
taart. De tafels stonden vol 
met allerhande zoet en har-
tig beleg en er waren zelfs 
eieren gekookt. Jong en oud 
genoot zichtbaar van al het 
lekkers op de zondagmor-
gen. Dankzij verschillende 
sponsoren en het wijkactive-
ringsteam is er hopelijk een  
mooie start gegeven aan een 
nieuwe traditie: ontbijten op 
de bult.

• Met veel kabaal kondigen de deelnemers aan de Parapluparade het H80-festival aan

• De zon zorgde voor een ontspannen sfeer op de bult

• Ouderwets gemaakte popcorn,                                                                          
te betalen met de nieuwe Gilden

• Overstemd door muziek, toch een daverend succes 
voor KOM op de dag van het Kwartiermakersfestival 

Wat: Bootcamptraining
Waar: buiten, vertrek vanaf 
MFC De Wetering
Wanneer:maandag 19.30-20.30 
en zaterdag 10.00-11.00. Eerste 
les gratis, daarna €5,00 per les. 

Meer informatie:
www.lekkerbuiten.nu
info@lekkerbuiten.nu
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Zomerse boswandeling
In januari hebben een aantal bewoners van de Geitenkamp 
een mooie wandeling gemaakt met koffi e en taart na afl oop. 
Mede dankzij de bakkunsten van Geitenkampse catering 
Damesbakken, smaakt deze wandeling naar meer. Daarom 
vindt op zondag 17 augustus een tweede Geitenkampse 
(bos)wandeling plaats. De wandeling is 8 -10 km lang en er 
wordt stevig doorgestapt. Na afl oop van de tocht verzorgt 
Damesbakken een lunch met 
zelfgemaakte soep en vers 
brood. De kosten hiervan 
bedragen € 5,- p.p. (exclusief 
thee, koffi e en andere dran-
ken). Wie wandelt er mee? 
Aanmelden kan tot en met 
zondag 13 juli via email: 
n.havelaar@planet.nl.

Kunst op het plein
Vrijdagmiddag 5 september organiseert Ineke Visscher de 

jaarlijkse kunstmarkt Kunst Op Het Plein. 
Evenals vorig jaar wil zij hierbij een boe-
kenmarkt houden. Zij roept boekenbezit-
ters die een teveel aan boeken hebben en 
deze willen doneren  op om de overtollige 

exemplaren bij De Poort boek en bureau af te leveren. 
Ook kunstenaars, schrijvers, dichters 
en andere creatievelingen worden bij 
deze uitgenodigd om mee te doen 
met Kunst Op Het Plein om hun kun-
sten te laten zien of horen. 

Voor de muzikale 
invulling tenslotte 
wil Ineke graag in kontakt komen met mu-
zikanten, die in de sfeervolle omgeving die 
Kunst Op Het Plein belooft te gaan bieden 
hun muzikaal talent met het publiek willen 
delen. 

Denk je op een andere manier bij te kunnen dragen, wil je 
meer informatie, of wil je jezelf aanmelden? Ga dan naar 
Ineke Visscher, De Poort boek en bureau, of bel 026-4432483

Dinsdag 2 september 
20.00-21.30 Kamp & Geit 
2014; algemene informatie-
bijeenkomst (inloop vanaf 
19.30, MFC De Wetering). 
Voor wie nog niet bekend 
is met Kamp & Geit en nog 
niet eerder mee heeft ge-
daan. Maar ook voor wie 
opnieuw mee wil doen.
Wil je meedoen of je locatie 
ter beschikking wil stellen? 

Inschrijven kan tot woensdag 17 september. 
Meer info: www.kampengeit.nl

Activiteiten SWOA: MFC De Wetering, Bonte Wetering 89

Activiteiten Gildenhuis60: Schuttersbergplein 60

Activiteiten De Beijer: Willem Beijerstraat 13

Maandag 
  9.00-11.00 Speelmorgen (Rijnstad). MFC De Wetering 
Voor kleuters van 1,5 tot 2,5 jaar. Aanmelden bij Songül 
Gürses, tel. 06-46440591
13.00-15.00 Biljartclub (SWOA)

Dinsdag
  9.00-12.00 Creatieve ochtend (MFC De Wetering)
10.00-11.45 De Late Stem, repetitie (MFC De Wetering)
Kosten € 9,00 per maand. In de zomermaanden is er een 
onderbreking van 6 weken.
20.00-22.00 Creabeagroep (De Beijer) Kosten € 3,00

Woensdag
10.30-12.00 Koffi e-inloop (ICC Bosniak). Vrijwilligers-
activiteit voor bewoners. Sperwerstraat 57
13.30-17.30 Bridge (Ontmoetingsruimte De Spreng, 
Wooncomplex De Waterhyacint, Monnikensteeg) 
Aanmelden: theocootje@gmail.com of tel. 026 7024 64.
14.00-16.00 Ouderen en kinderen –spelletjes (SWOA)
14.45-16.30 Bibliobus (Marktplein). Boeken lenen en
 lezen zonder naar de stad te gaan.
18.45-19.45 Yoga (i.s.m. Budosport) (MFC)

Donderdag
  9.30-11.30 Babybabbels (Rijnstad) MFC De Wetering
Voor peuters van 0 tot 18 maanden. 
Aanmelden via babybabbels@rijnstad.nl
10.30-11.30 Koffi e & thee uurtje (SWOA)
13.30-15.30 Sjoelen (SWOA)

Vrijdag
10.00-14.00 Het Koffi e Kaffee (De Beijer)
15.30-16.30 Bibliobus (Sperwerstraat, tussen de 
Roekenstraat en de Spechtstraat). Boeken lenen en lezen 
zonder naar de stad te gaan.
16.00-20.00 Eten bij DamesBakken, maaltijd om 18.30, 
kosten €8,50, met Gelrepas €6,00; uiterlijk 2 dagen van 
tevoren aanmelden via damesbakken@gmail.com (De 
Beijer) 
 
Zaterdag
10.00-16.00 Het Koffi e Kaffee (De Beijer)

Prikkelbord Wekelijks in de wijk
‘Prikkelbord’ is een nieuwe rubriek in de wijkkrant. 
Wijkbewoners kunnen door middel van oproepjes elkaar 
‘prikkelen’ om samen iets te ondernemen. Dit kan van   
alles zijn op het gebied van sport, hobby en vrije tijd. 
Heb je ook een idee?  Mail: redactie@geitenkampnet.nl

Zaterdag 28 juni
10.00-16.00 Zomerfeest; Grote wijkbraderie met meer dan 
200 kraampjes en twee muziekpodia.
(Fazantenweg, Bonte Wetering, Druckerstraat, Marktplein)

Bovenvermelde activiteit is de afsluiting van De Zwoele 
Zomerweek. In de week van 30 juni t/m 4 juli zijn er in en 
rondom MFC De Wetering allerlei activiteiten. Bij het ter 
perse gaan van dit nummer was hierover geen informatie 
bekend. Houdt de fl yers in de gaten!

Zaterdag 5 juli
17.30-20.30 Samen Eten (MFC) Maandelijkse buurtmaal-
tijd voor bewoners van de Geitenkamp, Monnikenhuizen, 
Paasberg of Arnhemse Allee. Omdat samen eten gezelliger 
is dan alleen en bewoners elkaar willen leren kennen en ont-
moeten. Kosten €2,50. Aanmelden via eten@alpha80.nl of 
06-11091183. 

In de maand augustus gaat  
Samen Eten vanwege de  
vakantie niet door.
Zaterdag 6 september 
wordt weer begonnen met 
een American Party.


