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Koning Willem-Alexander bezoekt Groene Treden
Op 2 december 2014 vond een bijzondere gebeurtenis plaats in de nieuwe wijk de Groene Treden. In het kader van 
het thema ‘uitdagingen op de woningmarkt’ bracht koning Willem-Alexander met minister Blok een werkbezoek.  
Hij ging onder andere langs bij Buro Bogaarts Interior Design.

Het gebeurt niet iedere dag 
dat de koning bij je bedrijf 
langskomt.  Architect Jos 
Bogaarts kon het aanvan-
kelijk ook niet geloven. ‘Ik 
dacht eerst het een grap 
was, maar dat bleek niet zo 
te zijn’, herinnert hij zich de 
vrijdagavond waarop hij de 
bevestigingsmail zag. Een 
paar dagen later schudde hij 
de hand van koning Willem-
Alexander, evenals zijn 
vrouw Dorine Scheijmans  en 
hun kinderen Mily en David.

De Groene Treden was de 
eerste van vier locaties waar 
de koning en zijn gezelschap 
tijdens dit werkbezoek een 
bezoek aan brachten.  
Het herbestemmingsproject 
sloot aan bij het thema. De 
woning van Jos was nog geen 
drie jaar geleden een bouw-
vallig voertuigengebouw.
Jos Bogaarts raakte betrok-
ken bij de Groene Treden 
nadat projectontwikkelaar 
Giesbers de diensten van 
zijn bedrijf had gevraagd. 

Buro Bogaarts Interior 
Design heeft internationale 
faam opgebouwd, door on-
der andere de inrichting te 
ontwerpen van Schiphol, 
ANWB Alarmcentrale, het 
stadhuis van Grave (gedeel-
telijk) en tandartsklinieken, 
maar ook van veel particu-
liere woningen. 

Al snel zag Jos de mogelijk-
heden die het voertuigenge-
bouw bood als woning én 
bedrijfspand en begon hij 
zelf interesse te krijgen. 
Begin 2012 kochten hij en 
zijn vrouw het pand aan de 
Infanteriestraat 51 en be-
gon het gezin gezamenlijk 
aan het ombouwen van het 
pand, met als resultaat dat 
het pand nu niet alleen op 
fraaie wijze onderdak biedt 
aan het gezin, maar tevens 
aan enkele bedrijven. 

Koning Willem-Alexander 
maakte nog een wandeling 
over het terrein, waarbij hij 
geïnformeerd werd over de 

geschiedenis en de ontwik-
keling van de Groene Treden.
Hierbij werd niet onvermeld 
gelaten dat het kunstenaars-
collectief, welke voorheen 
anti-kraak huurde om de 
gebouwen toch bewoond te 
laten, ook in de nieuwe be-
stemming een plek had ge-
vonden. Tevens werd het in 
aanbouw zijnde woon-zorg- 
complex onder de aandacht 
van de koning gebracht. 
Daarna woonde hij nog een 
bijeenkomst bij, waarbij de 
ondernemers hun ervarin-
gen met de koning deelden.
‘De koning luisterde aan-
dachtig naar de aanwezigen. 
Hij was geconcentreerd en 
stelde goede, inhoudelijke 
vragen’, aldus Jos Bogaarts 
na afl oop. 
Na een klein uur kwam aan 
het koninklijk bezoek een 
einde. ‘Ik moet helaas weer 
verder’, verzuchtte Willem-
Alexander met spijt, waarna 
hij zijn auto instapte en op 
weg ging naar de volgende 
locatie.

Februari: 2 koffie of thee halen = 1 betalen

GEITENKAMP 51 6823 HD       TEL:  026- 2134705

• Koning Willem-Alexander bij aankomst op de Groene Treden. Minister Blok wacht hem op.

• Jos Bogaarts
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Het nieuwe jaar is weer 
begonnen. Het is voor 
veel mensen een ideaal 
moment om met goede 
voornemens aan de slag 
te gaan. Zelf had ik er ook 
wel een aantal (het ‘stop-
pen met roken’ is al jaren 
een favoriet), maar de 
meesten daarvan zijn tot 
nader order in de spreek-
woordelijke ijskast gezet.
Het lijkt op het eerste ge-
zicht een logische gedachte
om een nieuw jaar te be-
ginnen met een nieuwe 
manier van leven, maar 
eigenlijk is het vreemd om 
de vaak gewichtige voor-
nemens beperkt te houden 
tot één dag van het jaar. 
Maakt het simpele feit dat 
je een goed voornemen 
doet tijdens oud en nieuw 
het opeens offi cieel? Is er 
een grotere kans van sla-
gen als je juist tijdens de 
jaarwisseling een goed 
voornemen hebt? Is de 
motivatie om het gewenste 
resultaat te behalen daar-
door groter?

Er is geen enkele reden om 
deze vragen met een ‘ja’ 
te beantwoorden, maar 
dat weerhoudt mensen - 
ook mij - er niet van om 
het jaar met goede voor-
nemens te beginnen. En 
ook ik heb nu al mogen 
ondervinden dat het doen 
van een goed voornemen 
tijdens oud en nieuw geen 
enkele garantie biedt op 
het behalen van succes.
Is het daarmee overbodig?
Ik ben van mening dat dit 
niet zo is. Het doen van 
een goed voornemen is 
toch een stille wens om 
dingen in je leven waar 
je niet tevreden over bent 
op een positieve manier 
te veranderen. En met een 
positieve verandering in 
je leven, verander je ook 
de mensen om je heen op 
een positieve manier. Al-
leen om die reden wil ik 
dagelijks een stille wens  
hebben. Ik weet weliswaar 
niet of mij dat gaat lukken, 
maar ik heb het me wel 
voorgenomen.
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Leefstijlcoaches helpen 55-plussers bewegen
‘Goede voornemens? Een leefstijlcoach biedt uitkomst’. 
Met die slogan hopen de Arnhemse coaches Hayke van Valburg en Manon Janssen in 
het nieuwe jaar op een toename van het aantal 55-plussers dat sport en beweegt.

De aandacht voor een ge-
zonde leefstijl is hot. Maar 
er is ook altijd nog een groep 
mensen die moeite heeft om, 
letterlijk en figuurlijk, in be-
weging te komen. Een deel 
van deze groep mensen be-
staat uit vijftigplussers. Om 
deze mensen op te sporen, 
te motiveren en te activeren 
tot een gezondere leefstijl 
zijn er twee leefstijlcoaches 
in de gemeente Arnhem.
De coaches helpen de juiste 
stappen te zetten. Het doel is 
om mensen op de juiste plek 
te krijgen, afgestemd op wat 
zij leuk vinden en kunnen en 
zo plezier te laten beleven 
aan een actieve leefstijl. 

Het tweetal richt zich juist 
op deze groep omdat veel 
mensen halverwege de 50 
besluiten te stoppen met 
bewegen. ‘Terwijl het ter 
voorkoming van chronische 
aandoeningen juist dan    
belangrijk is om te blijven 
bewegen.’ Het kan gaan om 
diabetes, COPD, hart- en 
vaatziekten en rug-, nek- en 
schouderklachten. 
Afgelopen jaar hebben de 
coaches circa honderd men-
sen geholpen.
Van Valburg legt uit dat 
huisartsen, fysiotherapeuten 
en diëtisten vaak patiënten 
doorverwijzen. De coaches 
voeren vervolgens vier tot 
vijf gesprekken om tot een 
beweegplan te komen. 
‘Daarbij houden we reke-
ning met wensen, behoeftes 
en beperkingen van deel-
nemers. Dat kan ook een 

financiële drempel zijn. 
Soms gaan we mee naar een 
sportaanbieder om kennis 
te maken of om actief mee 
te doen.’ Van Valburg weet 
dat het lastig is goede voor-
nemens vol te houden. ‘Een 
coach kan als stok achter 
de deur fungeren door dat 
extra telefoontje te plegen 

naar hoe het met het bewe-
gen staat of door een mail-
tje te sturen.’ Het project 
heeft steun van de provincie 
Gelderland en Sportbedrijf 
Arnhem. Het doel is mensen 
zo lang mogelijk zelfstandig 
te laten functioneren en hen 
ervan te overtuigen dat fit 
blijven veel voordelen biedt.

Wil je ook hulp bij het werken aan een gezonde leefstijl? 
Tel : 026 377 5757,    hayke.van.valburg@arnhem.nl. 
Meer informatie op www.leefstijlcoaches.nl

• Hayke van Valburg

Scheiden van afval loont de moeite
Afval scheiden is goed voor het milieu, het voorkomt een berg afval en bespaart              
afvalverwerkingskosten (dus goed voor uw portemonnee). Door het scheiden van afval  
kunnen waardevolle materialen worden gerecycled.

Oudpapier en karton vormen  
de grondstof voor nieuwe 
papier- en kartonproducten.  
De papiervezel kan tot zeven 
maal worden hergebruikt.
Recycling en hergebruik 
spaart grondstoffen (o.a. bo-
men) en energie, draagt bij 
aan het verminderen van de 
afvalberg en voorkomt dat 
herbruikbare grondstoffen 
onnodig worden meever-
brand met restafval.

Om oudpapier en karton 
goed te kunnen hergebrui-

ken, moet het gescheiden 
worden van het restafval, 
zodat het schoon en droog 
blijft. In Nederland bestaat 
de (vezel)grondstof voor de 
papier- en kartonproductie 
voor 75 % uit oudpapier en 
karton. 

De gescheiden inzameling 
en recycling van plastic 
verpakkingsafval spaart het 
milieu. Het levert namelijk  
nieuwe grondstof voor 
kunststof producten. Nadat 
het ingezamelde plastic is 
vermalen tot korrels, kunnen 
er nieuwe flessen en flacons  
van gemaakt worden. Maar 
het kan ook gebruikt worden 
voor bermpaaltjes, fleece-
truien, vloerbedekking, ten-
nisballen en golfballen.

Veel kunststof verpakkings-
materiaal is geschikt voor 
recycling. Dit geldt onder 
meer voor flessen en flacons 

voor dranken en schoon-
maakmiddelen, plastic tas-
jes, doppen van potten en 
folies om tijdschriften. 
Verpakkingen van compos-
teerbaar kunststof (voorzien 
van een speciaal logo) mogen 
bij het plastic verpakkings-
afval, maar kunnen ook bij 
het restafval of gft-afval. 

Niet alles is echter welkom 
bij de inzameling: het moet 
om verpakkingen gaan, de 
verpakking moet leeg zijn 
en alleen uit plastic bestaan. 
Plastic speelgoed, plastic 
borden, doordrukstrips met 
metalen of papieren achter-
kant, chipszakken en drank-
kartonnen horen gewoon in 
de vuilnisbak. 
Ook lege verpakkingen van 
Klein Chemisch Afval-pro-
ducten zoals verf, terpentine 
en gootsteenontstopper, mo-
gen niet in het plastic ver-
pakkingsafval.

Wat er nog meer onder Klein Chemisch Afval valt, 
en wat er met glasafval en restafval gebeurt, leest u in de volgende editie.

• Vuurwerkafval

Heel veel nieuwe buren
Sinds 1 oktober 2014 zijn Esther van Kemp en Lodewijk van Garderen de nieuwe bewoners 
op Beukenlaan 27. Waar eerst een kwekerij was (naast zwembad Valkenhuizen) rijst nu 
langzaam een zorgboerdij op; zorgboerderij Tokhok.  In december heeft de boerderij voor 
het eerst de deuren geopend voor bezoekers tijdens hun Kerst-Inn. Maar vermoedelijk zijn 
er nog voldoende wijkgenoten die nog geen kennis hebben gemaakt met de boerderij en haar 
bewoners. Daarom stelt de redactie van Op de Hoogte in deze editie deze nieuwe buren voor. 

Zorgboerdij Tokhok is een 
dagbestedingsplek waar 
mensen werken die op de een 
of andere manier zorg nodig 
hebben. Naast het werken op 
de boerderij heeft iedereen 
ook doelen voor zichzelf om 
aan te werken. Onder bege-
leiding van Esther is het de 
bedoeling dat er uiteindelijk 
vijftien cliënten per dag aan 
het werk zullen gaan. 
Op dit moment zijn er da-
gelijks tien mensen aan het 
werk om alle klussen op de 
boerderij uit te voeren. Dit 
gaat om het uitmesten van 
stallen, het voeren van de 
dieren en binnenkort zullen 
ze ook veel werk hebben aan 
het lammeren van de scha-
pen. Daarnaast zijn er om 
de zaterdag kinderen aan het 
werk met aan autisme ver-
wante stoornissen. Zij dra-
gen zo in het weekend ook 
een steentje bij aan het werk 
op de boerderij.

Twee jaar heeft het geduurd 
voor de overname van het 
huis en de omliggende hec-
taren land rond was en nu 
het koopcontract in januari 
getekend is, kan er officieel 
begonnen worden met de 
vele verbouwingen die op de 
planning staan. Het woon-
huis is toe aan vernieuwing, 
maar ook de kassen en de 
stallen zullen verbouwd en 
vernieuwd moeten worden. 
In de afgelopen maanden is 
er ontzettend hard gewerkt 
aan het realiseren van een 
huis voor heel veel verschil-
lende dieren en er is inmid-
dels zelfs een kantine waar 
de cliënten in de middag-
pauze samen lunchen.
Op de boerderij wonen al-
lerhande dieren in hokken, 
stallen, maar ook in de 
omliggende wei zijn dieren 
te vinden. Er zijn cavia’s, 
konijnen, twee honden, leg-
kippen, sierkippen, scha-
pen, ezels, diamantduiven, 
parkieten, zebravinken en 
er staat een varken. Over 
vier weken begint het lam-

merseizoen en zullen de 36 
drachtige schapen elk ge-
boorte geven aan een lam-
metje. Aan het eind van mei 
wordt de geboorte van een 
ezelveulen verwacht.
Hoewel de werkzaamheden 
op de boerderij nu voor een 
groot deel in het teken staan 
van het opknappen van de 
boerderij en het verzorgen 
van de dieren, zal Tokhok in 
de toekomst de buurt meer 
bieden. Op dit moment zijn 
er al verse eieren te koop en

is de boerderij te bezoeken, 
maar in het voorjaar zal hier 
van alles bijkomen. Er komt 
een bloemenpluktuin en er 
zullen groenten en fruit uit 
eigen moestuin worden ver-
kocht. De 1300 vierkante 
meter aan kas zal plek geven 
aan aardbeien, bloemkool, 
paprika, broccoli enz. 
Uiteindelijk is het ook de  
bedoeling dat u in de boer-
derijwinkel terecht kunt 
voor een stukje met zorg  
geteeld vlees.

De bewoners van de wijk 
zijn welkom om kennis te 
maken met deze nieuwe bu-
ren. Misschien is het een idee 
om verse eieren te kopen, 
een konijntje (liever een cavia 
misschien?) uit te zoeken of 
om gewoon even te zien wat 
er allemaal gebeurt op zo’n 
zorgboerderij. 
De redactie van Op De 
Hoogte is al enthousiast!

Bezoektijden: ma t/m vr, 9.00-15.00 uur
Ook geschikt voor kinderfeestjes

Ook dagbesteding doen op zorgboerderij Tokhok?
Of wil je vrijwilliger worden, of misschien wel sponsor? 

Kijk voor meer informatie op:
www.zorgboerderijtokhok.nl

• Esther van Kemp

Wie wint de Wijkprijs 2015?
Heb jij een leuk idee voor je wijk? Ga je aan de slag met een groepje jongeren? 
Of op stap met ouderen? Ga je hameren en timmeren en zorg je zo voor een 
fikse opknapbeurt? Of maak je een kunstwerk waar iedereen in je wijk van kan 
genieten? Misschien is jouw initiatief wel een beloning waard.

Afgelopen jaar heeft de gemeente Arnhem de wijkprijs ge-
introduceerd, een nieuw initiatief om burgeractiviteiten in 
de wijken te stimuleren en belonen. Het idee hierachter is 
dat kleinschalige (wijk)activiteiten vaak veel bijdragen aan 
prettig wonen en leven in de wijken. Vanaf januari 2015 wor-
den alle Arnhemmers weer opgeroepen om hun idee voor 
de wijkprijs in te dienen. De vijf beste initiatieven worden 
beloond met een geldprijs die kan oplopen tot € 3.000,-.

Inschrijven kan tot 13 april en op donderdag 11 juni vindt de uitreiking van de wijkprijzen 
plaats in de hal van het stadhuis. Op die avond worden de projecten gepresenteerd. Daarna 
kunnen bewoners stemmen op het initiatief dat zij het beste vinden. Meer informatie, het 
inschrijfformulier en de voorwaarden kun je vinden op www.arnhem.nl/wijkprijs.



Buikdansen aan de voet van de bult 

Iedere woensdagavond is de voormalige Bechtschool in 
oosterse sferen gehuld. Van 19.30 tot 20.30 geeft Yalili een 
basiscursus buikdansen op de locatie aan de voet van de bult.

Buikdans is vermoedelijk ontstaan in India en van daar-
uit wereldwijd verspreid. Ieder land heeft zijn eigen stijl 
ontwikkeld. De dans heeft niets van haar oorspronkelijke 
kracht verloren en is springlevend. De dans kenmerkt zich 
door gecontroleerde buikspiertechnieken, bewegingen van 
het bekken en sierlijke handen. Buikdans wordt traditioneel 
alleen gedanst; er is veel ruimte voor improvisatie. Behalve 
fysieke training van het lichaam (spieren, hart en longen) is 
het ook heel waardevol voor emotioneel en spiritueel geluk. 

De basiscursus buikdans is geschikt voor vrouwen van alle 
leeftijden die zich in deze dans willen verdiepen. Naast 
het dansen is er ook aandacht voor ritmes, die typerend 
zijn voor buikdansmuziek. De cursus bestaat uit 10 lessen 
en wordt iedere woensdagavond gegeven in de voormalige 
Bechtschool aan de Ds. Bechtlaan 1.
Meer informatie :  yalili.bellydance@gmail.com. 
Tel: 06-4658 7303.

De Beijer verruimt openingstijden

De openingstijden van De Beijer (Willem Beijerstraat 13) 
worden verruimd: vanaf 2 maart zal het Koffi eKaffee - nu  
alleen open op vrijdag en zaterdag - ook iedere maandag 
van 14.30 tot 17.30 uur geopend zijn.  Maar er zit nog meer 
beweging in De Beijer. Met fi nanciële ondersteuning vanuit 
het Bewonersoverleg is een naaimachine, een computer en 
een printer aangeschaft. Wijkgenoten kunnen daar tijdens 
openingstijden gebruik van maken. 
De naaimachine zal overigens ook gebruikt worden tijdens 
het repair café op 21 februari. Van 12.00 tot 15.00 uur kunt 
u langskomen met uw kapotte spulletjes. Een aantal enthou-
siaste vrijwillgers staan klaar om u te helpen met de repa-
ratie, of het nu gaat om het plakken van een band, hulp bij 
computerproblemen of herstelwerkzaamheden aan kleding. 
Genoeg reden de komende tijd om eens binnen te lopen.

Lekker eten tijdens de Winter Wonder Week
In december vorig jaar 
vond in het kader van de 
activiteiten 4 Seizoenen 
de Winter Wonder Week 
plaats. Een week lang 
stonden veel activiteiten 
in en rondom het MFC in 
het teken van de winter.
De week werd afgesloten 
met een heerlijke maaltijd, 
waar veel belangstelling 
voor was.

Het Activeringsteam gaat 
dit jaar door met het or-
ganiseren van de 4 Sei-
zoenen-activiteiten. ‘Een 
nieuwe lente, een nieuw 
geluid’ is de eerstvolgende.
Deze vindt plaatst van     
30 maart t/m 3 april.

Wijkteam Arnhem Noord-Oost aan de slag
Op 1 januari 2015 zijn in Arnhem wijkteams aan de slag gegaan. Deze wijkteams vormen de toegangspoort tot verdere 
hulpverlening. Maar wie zijn de mensen van het wijkteam, en wat gaan ze doen?  Han van Burken en Andy Kwakman, team-
leiders bij het wijkteam Arnhem Noord-Oost voor respectievelijk de teams volwassen en jeugd, lichten een en ander toe.

De verantwoordelijkheid 
voor zorg en ondersteuning, 
jeugd en ook onderdelen van 
werk (Wajong, WSW)  zijn 
overgeheveld van de cen-
trale overheid naar de ge-
meente, dit valt nu onder de 
wetten Wmo, de Jeugdwet 
en de Participatiewet..
De Wmo is er voor men-
sen die hulp nodig hebben 
om thuis te kunnen blijven 
wonen en geen mensen in 
hun omgeving hebben die 
kunnen helpen. Dit laatste 
is de grote verandering in 
de nieuwe regelgeving en 
vaak ook de eerste taak van 
het wijkteam. ‘Als mensen 
het centrale nummer bel-
len of de website bezoeken 
en er blijven toch nog vra-
gen open, dan kan er een 
afspraak met het wijkteam 
volgen’ Aan het woord is 
Han van Burken, teamlei-
der volwassenen voor het 
Wijkteam Arnhem Noord-
Oost. ‘We gaan eerst kijken 
of mensen zelf hulp kunnen 
organiseren. Zijn er buren 
die kunnen helpen, familie, 
vrienden of kennissen? Kun-
nen vrijwilligers wellicht 
iets betekenen?’ 

Han van Burken is vol van 
vertrouwen over zijn taak. 
Hij heeft het afgelopen jaar 
al leiding gegeven aan een 
(proef)wijkteam in Presik-
haaf en neemt die ervaring 
met zich mee op zijn nieuwe 
werkplek. ‘Mijn taak zal 
vooral organiseren en faci-

literen zijn, het uitvoerende 
werk komt van de wijkteam-
coaches zelf’

De vragen waar mensen 
mee kunnen komen zijn 
heel divers: het kan gaan om 
aanpassingen in en om de 
woning, aangepast vervoer, 
hulp thuis of het verkrijgen 
van een rolstoel. Maar ook 
over vragen over werk, dag-
besteding en sociale activi-
teiten worden door de wijk-
teams opgepakt.

Andy Kwakman werkt al 
vanaf eind jaren tachtig in 
de zorg, waarvan de laatste 
15 jaar in diverse functies 
bij jeugdzorg. Voor haar 
geldt eenzelfde coördineren-

de taak als voor Han. Grote 
problemen verwacht ze niet: 
‘De teams zijn samengesteld 
uit mensen met verschillen-
de (beroeps)achtergronden. 
Daardoor zit er veel exper-
tise in één team, waardoor 
we sneller en effectiever 
kunnen werken’. Door haar 
eigen achtergrond te com-
bineren met de aanvullende 
expertise die het wijkteam 
heeft, kunnen noodzakelijke 
verbindingen snel gemaakt 
worden. ‘Het is een enorme 
uitdaging, maar we hebben 
er alle vertrouwen in’

Hoe verloopt een hulpvraag?
Op de website www.             
zodoenwehetinarnhem of 
via telefoon 088-2260000 

kunnen mensen terecht met 
hun hulpvraag. Soms wordt 
daardoor al duidelijk dat 
mensen veel zelf kunnen, 
maar anders volgt er een 
afspraak. Deze wordt di-
rect ingepland, er zijn (nog) 
geen wachtlijsten. Vervol-
gens wordt in kaart gebracht 
wat de vraag is, en waar het 
wijkteam kan ondersteunen, 
en waar niet. Als daarna 
blijkt dat specialistische on-
dersteuning nodig is, gaan 
de wijkteams deze organi-
seren. De nieuwe taak wordt 
met veel enthousiasme uit-
gevoerd. 

Wij wensen Han, Andy en 
de beide teams dan ook veel 
succes! 

WEEK VAN DE POËZIE    29 JAN- 4 FEB

Kinderyoga in de Beijer
Sinds maart 2014 wordt er  peuter- en kleuteryoga gegeven 
in de Beijer. Vanaf februari zal ook yoga gegeven gaan 
worden aan kinderen t/m 12 jaar.  De lessen vinden plaats 
op maandag-, woensdag- en donderdagavond vanaf 18.00 
uur en op zaterdagochtend vanaf 10.00 uur. De docente is 
Barbara Tamboer. Zij is meer dan 15 jaar werkzaam in de 
kinderopvang en is gecertifi ceerd docente met betrekking 
tot kinderen in de leeftijdscategorie 2,5 t/m 12 jaar. Barbara 
heeft ruime ervaring in de omgang met kinderen.

In deze tijd krijgen kinderen veel prikkels via de televisie,
computer en telefoon. Er komen veel prikkels binnen waar ze 
niet mee om weten te gaan. Ze vinden dat ze overal in moeten 
uitblinken. Het gevolg is bijvoorbeeld faalangst, slecht slapen, 
het creëren van een eetstoornis of concentratieproblemen. 
Door oefeningen worden kinderen zich weer meer bewust 
van hun eigen gevoelens, hun lichaam en van elkaar. 
Het vergroot het zelfvertrouwen, het concentratievermogen 
wordt verbeterd en kinderen leren loslaten en ontspannen. 
Ook worden sociale vaardigheden vergroot.

Meer informatie?: www.detrotsepauw.webklik.nl

De
Trotse Pauw

Kinderyog
a

Peuter- en Kleuteryoga in 
de Beijer. Start nieuwe cursus 

zaterdagochtend 27 september.

Kijk voor meer informatie en 
inschrijving op de website:

detrotsepauw.webklik.nl

Kinderyoga in de Beijer.
Voor kinderen van 

2,5 t/m 12 jaar

• Het wijkteam Arnhem Noord-Oost voor volwassenen en jeugd.                                                                    
Han van Burken (2e links) en Andy Kwakman (4e van links) staan achter het team 

Kort nieuws



Wekelijkse wijkactiviteiten

Het        van uw wijk!

MFC De Wetering
Bonte Wetering 89
6823 JC Arnhem
(026) 377 20 20

Schrijvers gezocht!

Heb jij interesse in wat er in de wijk gebeurt?

Wil je hier graag over schrijven?

Lijkt het je leuk om mee te werken aan de wijkkrant?

Meld je dan nu aan via

redactie@geitenkampnet.nl

Maandag 
  9.00-11.00 Speelmorgen (Rijnstad). MFC De Wetering 
Voor kleuters van 1,5 tot 2,5 jaar. €1,00 voor niet-leden.
Aanmelden bij Songül Gürses, tel. 06-46440591.
9.00-12.00 Spreekuur Politie Arnhem. (Politie Arnhem) 
Eric Hortensius en Femke van den Berg, Tel: 0900-8844
12.00-13.00 Open Eettafel (SWOA)
13.00-15.00 Biljarten (SWOA) De Duiventil, Konijnenweg
13.00-15.00 Computerinloop (SeniorWeb) MFC De Wete-
ring. Voor hulp bij technische problemen
15.45-17.00 Kids Bootcamp, 8-12 jaar (Wijkclub)       Play-
ground de Rommelkist
16.00-17.00 Zaalvoetbal, 8-12 jaar (Wijkclub). 
Playground de Rommelkist. €1,00 voor niet-leden.
18.30-19.30 Waterpolo, 7-11 jaar (Wijkclub; ENC Arn-
hem). Sportcentrum Valkenhuizen. €1,00 voor niet-leden.
19:00-20:00 Fitness 55+ (CIOS Arnhem Fitness & Health)
Kosten: € 3,00 per training (10 rittenkaart €30,-)
Aanmelden  fi tbeuk@gmail.com
19.00-20.00 Samen Gezond Verder (Wijkclub) MFC De 
Wetering.

Dinsdag
  9.00-12.00 Creatieve ochtend. MFC De Wetering
  9.30-12.00 Het Activeringsteam. MFC De Wetering
  9.30-11.00 Multiculturele vrouwengroep (sport).
(Rijnstad) MFC De Wetering
 9.30-12.00 Computerinloop (SeniorWeb) MFC De Wete-
ring. Voor hulp bij softwarematige problemen
10.00-11.45 Zangkoor De Late Stem, repetitie. MFC De 
Wetering. Kosten € 9,00 per maand.
12.00-17.00 Biljarten (Rijnstad) 
13.30-16.00 Spreekuur Sociale Raadslieden
 (Rijnstad). MFC De Wetering. 
Tel: 026-3127999,  hulpverlening@rijnstad.nl
14.00-17.00 Inloop met vrijwilligers. (Rijnstad) 
Jongerencentrum De Sperwer. 11 t/m/ 24 jr.

14.30-16.00 De Bakfi ets (Rijnstad). De Vlindertuin
15.30-16.30 Basketball, 4+ (Wijkclub i.s.m. Arnhem Ea-
gles) MFC De Wetering. €1,00 voor niet-leden.
15.30-17.00 Meidenclub, 7-10 jr. (Rijnstad) De Wetering          
19.00-20.00 Pilates (Wijkclub i.s.m. Budo Sport) MFC De 
Wetering
20.00-22.00 Creagroep. (De Beijer). Kosten € 5,00 per 
keer of € 12,00 per maand. Exclusief materiaalkosten

Woensdag
8.30-10.00 Spreekuur Woningcorporaties Vivare en 
Portaal. MFC De Wetering. Tel. 026-3772020. Buiten 
spreekuurtijd: zie Het Wijk-abc (zie pagina hiernaast)
 9.30-11.00 Schildercursus (Rijnstad) MFC De Wetering
10.30-12.00 Koffi e-inloop (Daadkracht In Monnikenhui-
zen) ICC Bosniak, Sperwerstraat 57.
10.30-11.15 Bewegen met ouderen. 55+. (SWOA) 
12.00-13.00 Open Eettafel (SWOA) 
12.15-14.00 De Bakfi ets (Rijnstad). Park bij Witte School
14.00-16.00 Wijkinstuif, 4-12 jaar (Rijnstad) MFC De 
Wetering
14.00-17.00 Inloop De Sperwer, 11-24 jaar (Rijnstad) Jon-
gerencentrum De Sperwer
14.45-16.30 Bibliobus. Marktplein
15.00-17.00 Computerinloop. JC De Sperwer. Voor advies 
over en/of reparaties van uw pc.
16.00-18.00 Kookclub (Rijnstad) JC De Sperwer. 10-24 
jaar. Opgeven vóór 14.30 uur. Kosten €2,00
17.30-19.30 Sport- en speluitleen, 4-12 jaar (Rijnstad) 
Playground de Rommelkist
18.30-19.30 Yoga (Wijkclub i.s.m. Budosport) Sportcen-
trum Valkenhuizen
18.30-20.00 Girls Only, 10-12 jaar (Rijnstad)  De Sperwer.
Kosten €1,00
18.30-21.30 Soosavond, 12-24 jaar (Rijnstad) De Sperwer
19.00-20.00 Squash (Wijkclub) S.c.Valkenhuizen
19:00-20:00 Fitness 55+ (CIOS Arnhem Fitness & Health)
Kosten: € 3,00 per training (10 rittenkaart €30,-)
Aanmelden  fi tbeuk@gmail.com
19.30-20.30 Cursus Oosterse Buikdans (Yalili Belly-
dance). Ds. Bechtlaan 1. Cursus van 10 lessen, kosten per 
les €7,50  yalili.bellydance@gmail.com
19.30-21.00 Sportuurtje, 55+. (Wijkclub) De Wetering 

Donderdag
 9.00-13.30 Spreekuur Sociale Raadslieden
 (Rijnstad). MFC De Wetering.
 Tel: 026-3127999,  hulpverlening@rijnstad.nl
  9.00-12.00 Vrije inloop Met koffi e, thee en...? (SWOA)
  9.30-11.30 Babybabbels (Rijnstad) MFC De Wetering

Voor peuters van 0 tot 18 maanden. 
 babybabbels@rijnstad.nl

13.00-16.15 Bridge (Ontmoetingsruimte De Burcht, 
De Drie Gasthuizen, Rosendaalseweg), tel. 026 7024 664, 

 theocootje@gmail.com 
13.30-16.00 Sjoelen (SWOA) 
14.00-17.00 Inloop De Sperwer, 11-24 jaar (Rijnstad) Jon-
gerencentrum De Sperwer
15.30-16.30 Judo, 6-12 jaar (Wijkclub i.s.m. Budo Sport) 
MFC De Wetering 
15.45-17.00 Kids Bootcamp, 8-12 jaar (Wijkclub)       Play-
ground de Rommelkist
16.00-18.00 Kookclub (Rijnstad) JC De Sperwer. 10-24 
jaar. Opgeven vóór 14.30 uur. Kosten €2,00
16.30-17.30 Kids Dance, 4-7 jaar,(Wijkclub i.s.m. Budo  
Sport Arnhem)
17.30-18.30 Kids Dance, 8-12 jaar,(Wijkclub i.s.m. Budo  
Sport Arnhem)
18.30-21.30 Soosavond, 12-24 jaar (Rijnstad) De Sperwer

Vrijdag
10.00-14.00 Het Koffi e Kaffee (De Beijer)
12.00-13.00 Open Eettafel (SWOA) De Wetering
14.00-17.00 Inloop De Sperwer, 11-24 jaar (Rijnstad) Jon-
gerencentrum De Sperwer
15.30-16.30 Bibliobus. Sperwerstraat, tussen de Roeken-
straat en de Spechtstraat.
15.30-16.30 Sporty Instuif, 4-7 jaar (Wijkclub) MFC De 
Wetering
15.30-16.45 Circuslessen, 4-9 jaar (Circus Op De Bult)  
De Ommezwaai, Reigerstraat 11
15.30-17.00 Beeball, 6-12 jaar, (Wijkclub i.s.m. Arnhem 
Rhinos) Arnhem Rhinos Valkenhuizen
16.00-20.00 Eten bij DamesBakken, maaltijd om 18.30, 
kosten €8,50, met Gelrepas €6,00; 

 damesbakken@gmail.com (De Beijer) 
16.45-18.00 Circuslessen, 9-14jaar (Circus Op De Bult)  
De Ommezwaai, Reigerstraat 11
19.30-21.00 Wijkatelier Geitenkamp (Wijkclub) MFC De 
Wetering. Creatief aan de slag aan de hand van thema’s 
en technieken. Gratis voor leden Wijkclub;. €2,00 voor niet-
leden.  wijkatelier@wijkclubgeitenkamp.nl

Zaterdag
10.00-16.00 Het Koffi e Kaffee (De Beijer). Met iedere eer-
ste zaterdag van de maand Zinderende Zaterdag
13.00-14.00 Tennis/instuif, 7-12 jaar, (Wijkclub) 
Playground de Rommelkist
14.00-17.00 Speluitleen, 4-12 jaar (Wijkclub) Playground 
de Rommelkist

Bezoekadres: MFC De Wetering
Bonte Wetering 89

Postadres: 
Stichting Wijkclubs Arnhem

t.a.v. Eibert Leusink
Antwoordnummer 1214

6800 VB Arnhem

Telefoon (ma-vr 9.00-17.00): 
06 1944 6950 / 026 377 2233
06 2611 4266 / 026 377 2036

www.wijkclubgeitenkamp.nl
 info@wijkclubgeitenkamp.nl

Babybabbels gaat door in het nieuwe jaar
Elke donderdag van 9.30-11.00 uur is er in MFC De Wetering de activiteit Babybabbels. Dit is voor alle moeders met 
baby’s (tot 1,5 jaar) uit de wijk Geitenkamp. Naast kletsen, koffi e en gezelligheid is er ook regelmatig wat te doen, zoals 
babymassage, muziek maken, voorlezen en nog veel meer.

Babybabbels gaat in 2015 gewoon door. Nog steeds kunnen moeders elke donderdag samen met hun baby meedoen. Heb 
je vragen rondom de verzorging van je baby? Het is mogelijk om deze vragen te bespreken met een deskundige. Ben je net 
moeder geworden en wil je graag andere moeders ontmoeten? Ook hiervoor kun je bij Babybabbels terecht, de ideale plek 
om moeders die bij jou in de buurt wonen beter te leren kennen. Dat maakt het gemakkelijker om ook op andere momenten 
met elkaar af te spreken. En wie weet worden jullie baby’s wel de beste vrienden. 

Wil je meer weten of je aanmelden? Kom gerust eens langs op een donderdag om 9.30 uur in MFC De Wetering of kijk op 
www.rijnstad.nl/babybabbels



Agenda en informatie

De Geitenkamp tuiniert ook in 2015 met elkaar
De tuinactiedagen zijn inmiddels een begrip in de Geiten-
kamp, Monnikenhuizen en Arnhemse Allee. In 2015 gaan 
de woningcorporaties Vivare, Portaal en Volkshuisvesting 
met hulp van 2 Switch en Het Activeringsteam van Rijnstad 
hiermee door. Er verandert wel iets: er wordt geen grofvuil-
container meer geplaatst. Door de bezuinigingen kan dit niet 
meer worden aangeboden. Wel wordt er nog steeds tuinafval 
gratis afgevoerd.

Dit jaar worden net als voorgaande jaren 4 tuinactiedagen 
plus één extra dag tijdens NL Doet, de landelijke vrijwilli-
gersactie. Veel bewoners op de Geitenkamp hebben prachtige 
tuinen. Helaas zijn er ook slecht onderhouden tuinen. 
Regelmatig blijkt dat bewoners zelf de tuin niet of niet goed 
kunnen onderhouden en dat ze net even wat exta hulp nodig 
hebben. Dit bieden de corporaties graag aan! Maar wel met 
de voorwaarde dat de bewoner - naar vermogen - meehelpt 
en meedoet.

De volgende tuinactiedagen staan gepland:
Dinsdag 14 april, blok: Schuttersbergweg, Konijnenweg, 
Dennenweg, Beukenlaan, Sperwerstraat.

Dinsdag 12 mei, blok: 
Dennenweg, Vogelkersweg, Populierstraat

Dinsdag 8 september, blok: 
Schuttersbergweg, Zaslaan, Dr. Schaepmanlaan, Beukenlaan 

Dinsdag 6 oktober, blok: 
Beukenlaan, Roerdomplaan, Zaslaan, Wielewaalstraat

De bewoners woonachtig in het blok ontvangen vooraf een 
aankondiging via een folder. Onderaan de folder zit een in-
vulstrook waarmee u zich kunt opgeven. Wilt u meer weten?
Kom langs bij MFC De Wetering, Bonte Wetering 89.
Iedere woensdagochtend van 8.30 tot 10.00 uur is er een 
spreekuur van de buurtbeheerder van Vivare en de gebieds-
beheerder van Portaal. Kom gerust langs en stel uw vraag.

De extra tuinactiedag tijdens NL Doet wordt georganiseerd 
door Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp (MVT). Deze 
vindt plaats op zaterdag 21 maart. Er wordt tuinonderhoud 
uitgevoerd bij vooraf geselecteerde adressen door de hele 
wijk. De bewoners worden vooraf benaderd door een mede-
werker van MVT.

Donderdag 29 januari
10.00-12.00 De Stamtafel (Vitale Verbindingen) De Beijer. 
Wijkbewoners ontmoeten elkaar en gaan onder het genot 
van koffie of thee in ontspannen sfeer met elkaar in gesprek 
aan de hand van een thema. Kosten €2,00. 

 stamtafel2014@gmail.com
19.30 Filmavond (De Beijer). Start film om 19.45 uur:
Meer info:  hetkoffiekaffee@gmail.com. Entree €3,00

Maandag 2 februari
13.30-15.00 Spreekuur Op De Hoogte (Wijkkrant) MFC 
De Wetering. Voor vragen, ideeën, tips en opmerkingen met 
betrekking tot de wijkkrant.

Zaterdag 7 februari
17.30-20.30 Samen Eten (MFC 
De Wetering) Maandelijkse 
buurtmaaltijd voor bewoners 
van de Geitenkamp, Monni-
kenhuizen, Paasberg en Arn-
hemse Allee. Omdat samen 
eten en elkaar ontmoeten gezellig is.  
Kosten €2,50. Tel. 06-11091183   info@sameneten.net 

Donderdag 12 februari
19.30 Filmavond (De Beijer). Start film om 19.45 uur:
Meer info:  hetkoffiekaffee@gmail.com. Entree €3,00

Zaterdag 14 februari

Verras je (geheime) geliefde met een lieve kaart, 
een fraai bosje bloemen of een leuk presentje!

Zaterdag 14 februari
14.00-16.00 Zang workshop olv Jose Brands. De Beijer.
Onder leiding van dirigente en zangcoach José Brands 
wordt een zang workshop gehouden. De workshop bestaat  
uit aandacht voor stemvorming, presentatie en het instude-
ren en samen zingen van bladmuziek. Dit laatste gebeurt , 
afhankelijk van het aantal deelnemers, meerstemmig. Op 
zaterdag 14 maart volgt nog een workshop; zaterdag 4 april 
wordt de ingestudeerde muziek ten gehore gebracht.  Kosten 
€7,50 per workshop. Aanmelden tijdens het KoffieKaffee op 
vrijdag en zaterdag;  hetkoffiekaffee@gmail.com

Zondag 15 februari
14.30-16.30 After Valentine’s High Tea (Damesbakken) 
De Beijer. Opgeven  damesbakken@gmail.com 

Zaterdag 21 februari
12.00-15.00 Repair café (De Beijer). Een klein defect aan 
uw spulletjes? Wellicht kan het gerepareerd worden....

Maandag 23 februari
13.30-15.00 Spreekuur Op De Hoogte (Wijkkrant) MFC 
De Wetering. Voor vragen, ideeën, tips en opmerkingen met 
betrekking tot de wijkkrant.

Donderdag 26 februari
10.00-12.00 De Stamtafel (Vitale Verbindingen) De Beijer. 
Wijkbewoners ontmoeten elkaar en gaan onder het genot 
van koffie of thee in ontspannen sfeer met elkaar in gesprek 
aan de hand van een thema. Kosten €2,00

 stamtafel2014@gmail.com 
Thema: zorg in de wijk
Een vorige bijeenkomst over 
zorg bleek veel vragen op te 
roepen. Daarom gaan wij op-
nieuw met dit thema aan de 
slag. Buurtbewoners zijn wel-
kom om aan het gesprek deel 
te nemen, vragen te stellen, 
zorgen te uiten en samen op-
lossingen te bedenken.

19.30 Filmavond (De Beijer). Start film om 19.45 uur:
Meer info:  hetkoffiekaffee@gmail.com. Entree €3,00

Maandag 2 maart
14.30-17.30 Het Koffie Kaffee (De Beijer). Wekelijks!!

Zaterdag 7 maart
17.30-20.30 Samen Eten (MFC De Wetering) Maandelijkse 
buurtmaaltijd voor bewoners van de Geitenkamp, Mon-
nikenhuizen, Paasberg en Arnhemse Allee. Omdat samen 
eten en elkaar ontmoeten gezellig is. Kosten €2,50
 Tel. 06-11091183   info@sameneten.net  

HET WIJK-ABC
Bewonersoverleg Geitenkamp, (Nieuw) Monnikenhui-
zen en Arnhemse Allee. Contactpersoon Rob Klingen :

 r.klingen@rijnstad.nl

De Beijer
Willem Beijerstraat 13,  hetkoffiekaffee@gmail.com

Gemeente Arnhem :
• Informatie en hulp op het gebied van (jeugd)zorg, wel-

zijn, werk en inkomen)  :  088-2260000
• Vragen, klachten m.b.t. de openbare ruimte : 0900-1809  

Gildenhuis60 : 
Schuttersbergplein 60, tel. 026-3510735

 info@gildenhuis60

Het Groente Gilde :  groentegilde@gmail.com

Jongerencentrum De Sperwer : 
Sperwerstraat 149, tel. 026-4456603

Leefstijlcoach, Hayke van Valburg : 
026-377 5757,   hayke.van.valburg@arnhem.nl

Multi-Functioneel Centrum De Wetering : 
Bonte Wetering 89, tel. 026-3772020

Politie : 0900-8844

Portaal, gebiedsbeheerder Daan Roozenboom
06-53944007,  daan.roozenboom@portaal.nl

Samen Eten (maandelijkse buurtmaaltijd)
06-11091183,  info@sameneten.net

SITA  (voor vragen over grof tuin- en snoeiafval) : 026-4460490 
 
Sociale Raadslieden Rijnstad
Tel: 026-3127999.  hulpverlening@rijnstad.nl

De Stamtafel (buurtbewoners in gesprek onder leiding van 
ervaringsdeskundigen) :  stamtafel2014@gmail.com

SWOA : 026-3772025

(Stichting) Thuiszorg Midden-Gelderland :
026-3762000

2Switch (vragen en informatie over inzameling textiel en 
herbruikbare goederen) : 0900-0205

Vertrouwenspersonen Huiselijk Geweld : 06-16717596

(Stichting) Het Vincentrum (inzameling goederen) :
Rosendaalseweg 758, tel. 026-3512783  
(di, do: 13.30-16.30; za 10.00-12.30)

Vivare, buurtbeheerder Arnout Kemp :
06-15948903,   a. kemp@vivare.nl

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

Zorgboerderij Tokhok : 
Beukenlaan 27,  06-44254212,  tokhok@live.nl

Ophaaldag plastic
maandag 23 februari
Op www.arnhem.nl/afvalwijzer vindt u de 
ophaaldata van GFT, papier en karton, textiel 
en restafval. Glas kunt u deponeren in de daar-
voor bestemde glasbak .



‘Als je mee gaat doen, hoor je er sneller bij’
Dichter, muzikant, toneelspeler. Het zijn slechts enkele kwalificaties die van toepassing zijn op de 71-jarige Marinus Jansen. Sinds 2001 woont hij op de Geitenkamp.                            
Zijn gedichtenbundel Klare taal werd in 2012 bij het plaatselijke Knalgoed Produkties uitgegeven en de opvolger laat niet lang meer op zich wachten. 

Marinus is een veelzijdig 
man. Dit geldt niet alleen 
voor zijn huidige bezighe-
den, maar is zeker ook van 
toepassing op zijn levens-
loop. Marinus werd tijdens 
de Tweede Wereldoorlog 
geboren op een boerderij in 
Limburg, als zoon van een 
varkenshouder. De boerderij 
van zijn ouders was niet erg 
groot, dus moest er hard ge-
werkt worden. De jonge Ma-
rinus hielp uiteraard mee. 
Op zijn achttiende moest 
hij - net als de meeste jonge 
mannen in die tijd - het le-
ger in. Het beviel hem, en hij 
haalde zelfs de Groene baret 
bij de commandotroepen  in 

Roosendaal. Na de diensttijd 
kwam Marinus via functies 
bij het Radboud Ziekenhuis 
in Nijmegen en de Boeren-
leenbank in Venray  uitein-
delijk in 1970 terecht als 
directeur bij een zorginstel-
ling in Deurne.

In 1995 nam het leven van 
Marinus een wending.     
Gezondheidsredenen nood-
zaakten hem zijn leven an-
ders vorm te geven. Hier-
door kon hij ook meer reizen. 
Hij ging naar Frankrijk om 
een vriend te helpen, en 
stuitte door een wonderlijk 
toeval op een ‘romantische 
ruïne’, omhuld door rozen.

‘Het was eigenlijk te gek. 
Ik kocht deze boerderij met 
8,5 ha grond voor mezelf, 
terwijl mijn vader 5 ha had 
voor het hele huishouden!’
Marinus was van plan om 
er zes maanden per jaar met 
zijn vriendin door te bren-
gen.  ‘Ik begon mezelf af te 
vragen op welke manier ik 
het beste contact zou kun-
nen maken met de inwoners 
van het dorp. Omdat ik al 
vanaf mijn elfde trompet 
speel, was muziek de voor 
de hand liggende sleutel. Ik 
sloot me aan bij de ‘Banda’ 
(= de plaatselijke harmonie). 
De eerste tonen die ik speelde  
leverden mij meteen een ‘vas-
te betrekking’ op bij dit ge-
zelschap, en een wekelijkse 
‘sortie’ (= optreden met 
maaltijd). Mijn deelname 
werd door de Fransen als 
bijzonder ervaren. En wat 
ik hoopte, gebeurde: door 
de muziek maakte ik snel-
ler contact met de plaatse-
lijke bevolking. Ik trad met 
het gezelschap op in heel 
Frankrijk. Over integratie 
gesproken...’. 

Marinus heeft ondertussen 
afscheid genomen van de 
Banda maar niet van zijn 
trompet. Nog regelmatig 
loopt hij met het muziekin-
strument een kerk binnen 
met de vraag of hij een stuk-
je in de kerk mag spelen. 
‘Kerkgebouwen hebben een 
mooie akoestiek, vandaar’, 
aldus Marinus.

Sinds 2001 is Marinus weer 
langer in Nederland. Amor 
bleek nog een vurige pijl op 
zijn boog te hebben die van-
uit de Geitenkamp op hem 
afgeschoten werd. 
De dichter in Marinus, die al 
vanaf zijn twintigste aanwe-
zig was, kreeg nu alle kans 
zich te uitten. De ongekend 
hoge productie (ongeveer 
1200 gedichten!) die hieruit 
voortkwam, nodigde in 2012  
uit tot het uitbrengen van de 
bundel Klare Taal. 

Inmiddels is een selectie 
gemaakt voor een tweede 
dichtbundel, welke waar-
schijnlijk half maart ver-
schijnt. 

Ook op andere fronten is 
Marinus actief: hij speelt 
in het (senioren)orkest van 
Kunstbedrijf Arnhem, volgt 
wekelijks een literaire bij-
eenkomst, doet aan experi-
menteel zingen en volgt een 
training improviseren.

Marinus blikt tevreden te-
rug op de vele ervaringen 
die hij in zijn leven gehad 
heeft. Het leverde hem een 
belangrijke wijsheid op:
‘Je moet ergens vertrekken 
om anders terug te kunnen 
komen’.

Ken uw straatnaam: toch nog een paar Geitenkampse straatnamen
Met de laatste editie van 2014 dachten we alle straatnamen van de Geitenkamp onder de loep genomen te hebben. Fout! We hebben er een paar over het hoofd 
gezien en dat willen in deze uitgave van Op de Hoogte goed maken.

Een klein straatje met een 
mooie naam is de Ericaweg. 
Het woord erica komt van 
het Griekse ereiki, wat in 
die taal heideveld betekent. 
De Nederlandse naam staat 
voor dopheide, een kleine, 
altijd groene heester met 
naaldachtige bladeren en 
paarse bloemen. 

Er komen in ons land drie 
soorten voor. De kleinste 
soort wordt maar 40 cm 
hoog (gewone dopheide), 
de grootste kan tot 6 meter 
hoog worden (boomheide 
en bezemdopheide). Het 
woord dop heeft betrekking 
op de vruchten, die lijken 
op notendoppen.

Er bestaat ook een spin-
nengeslacht met de naam 
Erica. Dit geslacht behoort 
tot een familie van spring-

spinnen, waar ruim 5000 
geslachten onder vallen. 
Springspinnen zijn stevige 
spinnen met een harig li-
chaam van 2 tot 16 mm. 
Er leven zo’n 40 soorten 
in Nederland. De beesten 
hebben goed ontwikkelde 
ogen, die reflecteren in het 
donker, als het licht erop 
valt. Een griezeleffect. Er 
zijn twee plaatsnamen Erica 
in ons land: in Drenthe 
en in Noord-Brabant en 
zelfs in Australië is er een 
plaats, die Erica heet. 

De meisjesnaam Erica is 
afgeleid van Erik, een van 
oorsprong Scandinavische 
naam, die heerser van de 
wet of eervol heerser be-
tekent. Maar de Geiten-
kampse Ericaweg is niet 
vernoemd naar een plaats-
naam, niet naar een enge 
spin en ook niet naar een 
meisjesnaam. De bewoners 
wonen aan een straat die 
vernoemd is naar de mooie 
dopheide. Zou er ook een 
Erica wonen? 

De Druckerstraat had ook 
de Temmestraat kunnen 
heten. Waarom? Omdat 
Hendrik Lodewijk Drucker 
(1857-1917) tot 1865 de naam 
Temme droeg. Zijn vader, 
een vermogend bankier, 
kon hem namelijk pas er-
kennen als zijn rechtmatige 
zoon, toen Hendrik acht jaar 
was. Tot die tijd droeg hij 
de naam van zijn moeder. 
In 1869 trouwden zijn ouders 
alsnog met elkaar. 
Hendrik was een halfbroer 
van  Wilhelmina Drucker, 
politica, schrijfster, vredes-
activiste en de eerste femi-
niste van ons land. 

Hendrik studeerde heden-
daags Romeins recht aan 
de universiteit van Leiden 
en studeerde tevens aan de 
Hogeschool van Leipzig. In 
1882 werd hij hoogleraar 
aan de universiteit van Gro-
ningen, later aan de univer-
siteit van Leiden. Drucker 
was in 1901 mede-oprichter 
van de VDB (Vrijzinnig De-
mocratische Bond), een pro-
gressief liberale partij. Van 
1901 tot 1913 was hij frac-
tievoorzitter van deze partij. 
In 1946 ging deze partij op 
in de PvdA. Als raadsad-
viseur van de Minister van 
Justitie en als jurist was hij 
betrokken bij de kinderwet-
ten van liberaal Cort van 
der Linden. De zorg voor 
verwaarloosde kinderen 
kwam hierdoor op gang. Tot 
die tijd waren de leefom-

standigheden van kinderen 
abominabel. Dominee en 
CHU-politicus J. de Visser 
schreef over het lot van de 
kinderen: ‘Arme kinderen, 
vaak in ontucht en dronken-
schap geteeld, opgegroeid 
in pestholen der zonde, de 
straat opgejaagd om geld 
thuis te brengen, door de 
ouders verzwadderd, letter-
lijk in de hel groot gewor-
den’ (‘verzwadderen’ is een 
Oudnederlands woord voor 
verwaarlozen). Er kwam 
een leerplicht voor kinderen 
van 6 tot 12 jaar. 
De kinderwet (1905) zorg-
de er onder meer voor dat 
vaders - indien nodig, bij 
voorbeeld wegens mishan-
deling - de macht werd ont-
nomen en dat kinderen, die 
het verkeerde pad waren op-
gegaan, niet alleen werden 
gestraft, maar ook werden 
opgevoed (geen gevangenis 
meer, maar een tuchtschool). 
De beleidsmakers maakten  
de nieuwe wetten niet ge-
heel onbaatzuchtig; zij had-
den ook last van de crimi-

naliteit van de kinderen, die 
meestal uit de lagere so-
ciale klassen kwamen. De 
zorg voor verwaarloosde 
kinderen kwam langzaam 
op gang, mede dankzij   
Hendrik Drucker. Men 
wilde kinderbeschermers in 
plaats van kinderbedervers! 
Er kwamen pleeggezinnen, 
maar die bleken niet altijd 
een oplossing. Mishandelde 
of verwaarloosde kinderen 
zijn helaas een probleem 
van alle tijden.

De naam Grensweg zegt 
het eigenlijk al: deze weg 
liep langs de voormalige 
gemeentegrens met Ro-
zendaal. In 1953 is deze 

grens verschoven naar de 
oostgrens van Rijksweg 
12. Een grens kan een po-
litieke scheidingslijn zijn 
tussen bijvoorbeeld lan-
den, bestuurlijke eenheden, 
talen; en een natuurlijke 
scheidingslijn door bergen 
of rivieren. In de 13e eeuw 
kwam het woord in onze taal 
voor de eerste maal voor, 
als afleiding van het Poolse 
en Russische granica. We 
kennen veel uitdrukkingen 
met het woord grens: hier 
ligt mijn grens, een grens 
overschrijden, iemand die 
zijn grenzen niet kent, dat is 
een grensgeval.... De grens 
aan de oostelijke kant van 
de Geitenkamp is bekend!

• erica

• erica

• Erica

• H.L. Drucker

‘geen mens kan maar bevroeden
hoe het leven zich ontplooit
in het kwade, in het goede

zich in de liefde prachtig tooit

geen mens kan maar bevroeden
waarheen de boot van het leven vaart

wees daarom op Uw hoede
breng niet alles definitief in kaart’

uit ‘Klare Taal’, Arnhem 2012

• Marinus Jansen



KIDS NIEUWS REDACTIE

Circus op de Bult naar het Wintercircus!
Eind december was Circus op de bult te gast bij het Wintercircus van Martin Hanson. 
Joshua (11) schreef er samen met zijn moeder een verslagje over.

‘Acrobaten, honden, slangenmensen, mastklimmers, paarden, stoelacrobaten, slapstick-
clowns, draadkunstenaars en plankspringers waren op 29 december te zien in het Wintercir-
cus in de schouwburg van Arnhem. Docenten, kinderen, ouders en vrijwilligers van Circus 
op de bult zaten met 50 man in de zaal te genieten  Het circus had een schitterend orkest. 
De kinderen zaten lekker te griezelen door de prachtige, griezelige kostuums en schmink. 
Tot veler verrassing renden er ook honden en paarden over het podium. Na afloop mochten 
de kinderen vragen afvuren op het acrobatenechtpaar Duo Musa die de kinderen in januari 
een workshop luchtacrobatiek gaat geven. Al met al een geslaagde middag!’

Omdat luchtacrobatiek een specialiteit is van het Arnhemse wijkcircus, stond een workshop 
Trapeze en Tissue hoog op het verlanglijstje. Met de workshop van Duo Musa, die ontstond 
naar aanleiding van het bezoek aan het Wintercircus, ging deze wens in vervulling (de 
workshop is inmiddels geweest) en kregen de kinderen van Circus op de bult de kans om 
onder leiding van deze sympathieke topatleten te trainen.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door: 
Akzo Nobel, Portaal, Stichting Burger en Nieuwe Weeshuis.

• Na afloop van de voorstelling mochten de kinderen van Circus op de bult in ge-
sprek met de artiesten van het Wintercircus.

Inschrijving 65-jarige Ome Joop’s Tour van start
 

Dit jaar viert Ome Joop’s Tour haar 65e jubileum. De beroemdste jeugdronde van       Ne-
derland is druk bezig om een spectaculair programma samen te stellen voor kinderen van 
10, 11  en 12 jaar. Het staat vast dat de –verplichte- gratis fietsenkeuring plaatsvindt op 25 
juli. Op 28 juli zal het peloton van zo’n 150 fietsertjes van start gaan voor een fietsvakan-
tie door Nederland waarna het peloton in Arnhem finisht op 5 augustus 2015.  Kinderen 
die mee willen doen aan de  jubileum Ome Joop’s Tour 2015  kunnen een belangstellings-
formulier invullen, dat te vinden is op de website: www.omejoopstour.nl. Nadat dit for-
mulier is ingevuld en opgestuurd, ontvangen de fietsertjes de papieren voor de definitieve  
inschrijving.

Voor vragen : secretariaat@omejoopstour.nl, terwijl op facebook de laatste nieuwtjes 
van Ome Joop’s Tour te lezen of zien zijn.

Turnen in de gymzaal van MFC De Wetering
Heb je altijd al eens willen turnen? Wil je ontdekken of deze sport iets voor je is? Dan is dit 
echt iets voor jou! Op woensdag 25 februari 2015 van 14:00 -16:00 uur staat de Wijkinstuif 
in het teken van turnen. Kom gezellig meedoen en ontdek of je vaker wilt gaan. 
Tijdens de lessen ga je aan de slag met: koprollen, handstanden, radslagen, salto’s en nog 
veel meer. De lessen zijn voor zowel jongens als meisjes in de leeftijd van 4 t/m 14 jaar oud. 

Ben je lid van Wijkclub Geitenkamp-Monnikenhuizen, dan kun je op vertoon van je pasje 
gratis deelnemen. Ben je geen lid van de Wijkclub, dan zijn de kosten € 1,00 per les (contant 
betalen bij binnenkomst). 

Op woensdag 4 maart 2015 gaan de onderstaande lessen van start. De lessen zijn dan ie-
dere woensdagmiddag met uitzondering van de schoolvakanties.

Gymzaal MFC De Wetering – Bonte Wetering 89
Woensdag van 16:00-17:00 uur voor jongens en meisjes van 4 tot en met 6 jaar
Woensdag van 17:00-18:00 uur voor jongens en meisjes van 6 tot en met 9 jaar
Woensdag van 18:00-19:00 uur voor jongens en meisjes van 10 jaar en ouder

Heb je nog vragen? Stel ze gerust bij de onderstaande contactpersonen:
Eibert Leusink: 06-19446950 of  eibertleusink@wijkclubsarnhem.nl
Wijkclub Geitenkamp-Monnikenhuizen: www.wijkclubgeitenkamp.nl
Mariëlle van Tuil: 06-44756765 of  marielle.vantuil@live.nl
AAC 1899 Gymnastiek: www.aac1899.com

Hallo allemaal,

Bij de stukjes hiernaast op deze kinderpagina 
was het de bedoeling dat kinderen een ant-
woord gaven op een vraag. Ze konden daar-
bij kiezen uit twee vragen: 

• Waar ga jij je best voor doen dit jaar?, 
• Wat zou ik willen doen voor de Kids 

Nieuws  Redactie
Naast de verhalen van drie jongeren uit de 
wijk heeft Dirk-Jan Riphagen een stukje ge-
schreven. Zoals je kunt lezen wil hij zich inzet-
ten voor de jongeren in deze wijk.

De vraag voor de volgende krant is: 
• Wat heb ik gezien waar ik graag aan mee 

had willen doen?

Omschrijf wat je gezien heb en waarom jij 
hier juist aan mee had willen doen. Lever je 
geschreven stukje met je naam en leeftijd  in 
voor 18 februari.in de brievenbus van de Kids 
Nieuws Redactie. De brievenbus staat in MFC 
De Wetering, meteen bij binnenkomst aan de 
rechterkant. Mailen mag natuurlijk ook: 

redactie@geitenkampnet.nl

          
          Veel succes!

Kids Nieuws Redactie

‘Ik ben Dirk Jan Riphagen, 28 jaar oud en woon in 
de wijk Geitenkamp. Momenteel ben ik meubel-
restaurateur en predikant. Ik ben pas vader ge-
worden van een zoon. 
In mei vorig jaar ben ik 
verhuisd naar de wijk 
Geitenkamp. Ik heb me 
eigenlijk direct aan-
gemeld als vrijwilliger 
bij het jongerenwerk, 
waarbij ik verschillen-
de taken uitvoer, zoals 
helpen met het avond-
maal, ondersteunen 
bij grote activiteiten en 
bij inloopmiddagen. 

Het komend jaar wil ik de jongeren nog beter le-
ren kennen, de behoeften peilen en hier op in-
spelen door passende activiteiten met hen te or-
ganiseren. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan een 
voetbalactiviteit elke twee weken, wanneer dit 
mogelijk is.’

Dirk Jan

‘Ik ben Nicole, 11 jaar oud. 
Ik wil graag mijn best gaan doen voor de hoge 
school. Ik denk dat ik naar het Thomas a Kempis 
College ga, want dat lijkt me een SUPER leuke 
school. Ik moet dan mijn klasgenootjes helaas 
wel verlaten en ik ga ze missen!!!!’

Nicole

‘Ik ben Bryan Mentink, 14 jaar oud en woon in 
de wijk Monnikenhuizen. Ik zit momenteel in het 

tweede jaar van mijn 
HAVO opleiding. Naast 
mijn drukke school-
dagen en zelfstandige 
studieuren, doe ik 
ook veel voor de wijk 
Geitenkamp. Ik ben 
vrijwilliger bij MFC de 
Wetering en bij het kin-
derwerk van Rijnstad.
 

Daarnaast doe ik ook veel bij jongerencentrum 
de Sperwer, voornamelijk bij grote activiteiten, 
waarbij ik help met dingen die gedaan moeten 
worden. Op beide plekken doe ik het vrijwil-
ligerswerk met veel plezier, en ik wil daar het       
komende jaar mee doorgaan. 

Op deze vrijwilligerswerkplekken wil ik mezelf 
ontwikkelen in het aangeven van grenzen, deze 
hanteren en mezelf in bepaalde situaties beter 
controleren en niet in het gedrag van anderen 
meegaan.’ 

Bryan

‘Ik ben Nosaiba en ik ben 9 jaar oud. Het lijkt me 
leuk om met de kinderredactie mee te doen en 
om in de krant te schrijven. Ik ga schrijven over 
wat ik allemaal doe, zoals de meidenclub.’ 

Nosaiba



Schuttersbergplein 13
Geitenkamp - Arnhem

geopend 

op zondag 

12:00-18:00 uur

Een bloemetje voor:  Willy Meeuwsen
In deze editie van Op De 
Hoogte brengt de redactie 
voor de eerste maal een 
bloemetje naar een bewoner 
of bewoonster van een van 
de wijken, waar deze krant 
wordt bezorgd. 
De uitverkorene moet zich 
op een of andere manier ver-
dienstelijk maken voor bij-
voorbeeld de leefomgeving, 
voor andere mensen of voor 
dieren. Aan deze persoon 
wordt in de wijkkrant aan-
dacht besteed en hij of zij 
mag dan iemand anders 
nomineren, die volgens hem 
of haar in aanmerking komt 
voor een bloemetje.
Om te beginnen met deze 
rubriek hebben de redac-
tieleden zelf een keuze ge-
maakt: Willy Meeuwsen uit 
de Dr.Bosstraat. 

De liefde voor dieren zat er al op jonge leeftijd in bij Willy. Als kind had zij al honden, katten en konijnen. Zij werd in       
Klarendal geboren, maar woont al 45 jaar op de Geitenkamp. Zij heeft ettelijke katten opgevangen, soms gevonden op 
straat, soms ‘overgenomen’ van buren en soms kwamen de katten gewoon aanlopen, alsof ze voelden dat ze bij haar een 
goed tehuis zouden vinden. Ondanks haar 73 jaar verzorgt Willy momenteel nog vijf katten, waarvan er een paar in huis le-
ven en een paar in een door haar zelf gebouwde tent in de tuin, waarin een bank als kattenbed dienst doet. Op het kattenvoer 
wordt niet bezuinigd en ook niet op de dierenarts, als die nodig is. Willy heeft alles over voor haar beestjes. 

Een bijzondere Noorse boskat is helaas nog niet zo lang geleden gestorven. Willy had hem gevonden, nadat kinderen haar 
verteld hadden dat er een poesje op straat lag. Het beestje is eerst drie maanden in quarantaine geweest in het dierenasiel; er 
werd geen eigenaar gevonden en toen mocht hij aan de Dr.Bosstraat gaan wonen, waar hij ruim 10 jaar een goed leven had. 

Behalve de zorg voor haar katten, is Willy ook vaak bezig in haar tuin, omdat ze het belangrijk vindt om die in orde te hou-
den. Ze ontvangt hiervoor regelmatig complimentjes. En door middel van aandacht in de wijkkrant én een bloemetje geven 
wij nu dus ook de complimenten namens Op de Hoogte!

• Willy Meeuwsen met één van de door haar verzorgde katten

Inzendingen voor Op De Hoogte vóór 25 februari 2015 
(verschijningsdatum 11 maart 2015)
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Ergernis én hulde door vuurwerkafval na jaarwisseling
Net als voorgaande jaren is er ook dit jaar met tijdens (en voorafgaand aan) de jaarwisseling veel vuurwerk afgestoken. Een groot aantal wijkbewoners kwamen rond het mid-
dernachtelijk uur bijeen om vanaf de bult over de stad uit te kijken. Het heldere weer droeg bij aan een prachtig kleurrijk schouwspel, dat om 0.00 uur exact van start ging.    
Het is een van de hoogtepunten van oud en nieuw. Helaas staan daar ook enkele dieptepunten tegenover. 

Eén van de grootste erger-
nissen is het voortijdig af-
steken van vuurwerk. Reeds 
in november zijn de eerste 
knallen te horen, in de daar-
opvolgende maand loopt de 
frequentie daarvan op. Voor 
dierenbezitters zijn dit geen 
prettige tijden, en velen ha-
len opgelucht adem als oud 
en nieuw weer voorbij is.Ze 
hebben niet eens een afkeer 

voor vuurwerk, maar eerder 
een afkeer voor het voortij-
dig afsteken daarvan. 
Maar ook na nieuwjaar is 
het nog niet voorbij. Straten 
liggen vol met vuurwerkaf-
val. De mannen en vrouwen 
die in de oudejaarsnacht nog 
zo stoer waren om het vuur-
werk af te steken, bleken de 
dag erop niet altijd dapper 
genoeg de gemaakte rotzooi 

op te ruimen. Een bewoner 
van de Bonte Wetering heeft 
nog wel een beetje de boel 
bij elkaar proberen te krij-
gen, waarvoor hulde. Dit 
laatste geldt overigens ook 
voor de gemeente, want op 
2 januari reden de schoon-
maakploegen door de wijk 
en zag de Bonte Wetering er 
weer even schoon en rustig 
uit als voorheen.

UITSLAG
‘Op De Hoogte’ - quiz 

De laatste editie van vorig jaar werd afgesloten met de  
Op De Hoogte-Quiz. Het woord waar we naar op zoek 
waren, was Geitenkamp. Uit de goede inzendingen 
werd een winnaar gehaald. Jos Terhorst was blij met de      
boekenbon. ‘Ik win nooit iets’, reageerde hij. 
Ineke Visscher van boekhandel De Poort (die de prijs 
ter beschikking had gesteld) overhandigde de prijs aan 
de gelukkige winnaar. Wij wensen Jos veel leesplezier!


