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Verder deze maand:
• Paul Nuiver, nieuwe opbouwwerker

• Angelo Goudon over zijn hobby

• Kristine Ram exposeert met keramiek

• Ramza Pekaric krijgt bloemetje
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‘Vrijheid is als het schieten ophoudt’
Op maandag 13 april 2015 werd voor de vijfde keer stilgestaan bij de slachtoffers die 70 jaar geleden vielen op 
de Geitenkamp als gevolg van het bombardement op de wijk door de geallieerden.

De belangstelling voor de 
herdenking lijkt ieder jaar te 
groeien. Hetzelfde kan ook 
gezegd worden voor de be-
trokkenheid vanuit de wijk. 
Voor het eerst waren er dit 
jaar bijdragen van diverse 
kinderen van De Vlinder-
tuin, De Witte School en de 
Guido De Brès. De plech-
tigheden werden begeleid 
door het koor De Late Stem 
en door een aantal muzikan-
ten uit de wijk. De inmid-
dels bijna 95-jarige Marinus 
van der Ende bracht een 
indrukwekkend verslag van 
de gebeurtenissen die de 
aanleiding waren voor de 
herdenking, waarna burger-
meester Herman Kaiser de 
aanwezigen toesprak. 

Na een kort welkomstwoord 
door Elias Hossevoort 
(Stichting Herdenking Gei-
tenkamp) namen de kinde-

ren het woord. Met zelfge-
schreven gedichten maakten 
ze hun gedachten over oor-
log en vrijheid duidelijk. 

‘Vrijheid is als ik kan doen 
wat ik wil’, zei de één. ‘Vrij-
heid is als het schieten op-
houdt’, sprak een ander. De 
kinderen bleken ontwape-
nend in hun uitspraken.

Hierna kreeg Marinus van 
der Ende het woord. Hij 
deed verslag van de families 
die van de Fokke Noord-
hoffstraat naar de schuil-
kelder in de Sperwerstraat 
wilden vluchten en juist 
daardoor de eerste slachtof-
fers werden van de noodlot-
tige gebeurtenissen. Bur-
germeester Herman Kaiser 
vermeldde in zijn toespraak 
hoe belangrijk dit soort oog-
getuigeverslagen zijn om de 

herinnering levend te hou-
den, belangrijker dan de fei-
ten uit de geschiedenisboek-
jes. De laatste spreker op het 
programma, Abel Brouwer, 
beschreef met het gedicht 
Nevenschade de waanzin 
van de oorlog. beschreef. 
De toespraken werden mu-
zikaal ingeleid door ver-
schillende artiesten uit de 
wijk, elk met hun eigen spe-
cialiteit. Dit zestal vormde 
aan het eind van de plech-
tigheid bij het Larikshof een 
gelegenheidsband, die de 
ceremonie afsloot met een 
uitvoering van de speciaal 
voor deze gelegenheid ge-
componeerde Geitenkamp 
Hymne.

• Herman Kaiser schudt Marinus van der Ende de hand, 
daarnaast  Elias Hossevoort. 

• De kinderen van de Witte School  lezen om beurten voor wat ‘vrijheid’ voor hen 
betekent

• een muzikaal welkom bij het MFC na afl oop van de 
plechtigheden

Wijkkrant voor Geitenkamp, (Nieuw-)Monnikenhuizen, Arnhemse Allee en Groene Treden
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Een social sofa voor de buurt moet mensen verbinden

Gezellige workshop bij ‘Het Gulden Bloemetje’
Een paar bijzondere gezellige bijeenkomsten werden er eind maart georganiseerd door
Gesine Lange, eigenaresse van ‘Het Gulden Bloemetje’ aan het Marktplein.

Dames van de Geitenkamp, Groene Treden en Arnhemse Allee deden onder leiding van 
Gesine (staand in het midden) hun best een mooi paasbloemstuk te maken en slaagden 
daar heel goed in!
Als u ook (of nóg) een keer mee wil doen: er is een nieuwe kans. Op vrijdag 8 mei geeft 
Gesine wederom een workshop, dit keer in het kader van Moederdag. U kunt zich hier-
voor aanmelden in ‘Het Gulden Bloemetje’.

Lammetjes kijken op de zorgboerderij
Op 21 maart begon de lente. Voor zorgboerderij Tokhok, aan de Beukenlaan (naast het 
zwembad Valkenhuizen) was dat een mooie gelegenheid om de pasgeboren lammetjes 
aan de wijkbewoners te tonen. 

Jong en oud kwamen een kijkje nemen op de zorgboerderij en zagen daar behalve de 
pasgeboren lammetjes ook de konijnen, kippen en andere beesten. 
Voor wie het gemist heeft: de boerderij is iedere werkdag geopend van 9.00 tot 15.00 uur.
Meer informatie op www.zorgboerderijtokhok.nl

Siza biedt maatwerk in de wijk
In de wijk is een een zogeheten maatwerkteam van Siza aanwezig. Zij bieden onder-
steuning aan wijkbewoners met een beperking bij het organiseren van hun leven. 
Sinds enige tijd werken ze vanuit De Beijer. Een goede reden om nadere uitleg over Siza 
te geven, vonden Caroline, Frank en Germaine, die namens Siza hier actief zijn.

Siza is een organisatie die 
hulp en ondersteuning biedt 
aan mensen met een ver-
standelijke of lichamelijke 
beperking. Door kennis en 
ervaring weten de mede-
werkers wat het effect van 
een beperking is op iemands    
leven. Zij hebben daar een 
passende en deskundige op-
lossing voor, een oplossing 
op maat. 

Uitgaande van de hulpvraag 
wordt, samen met de men-
sen uit de omgeving van 
de cliënt, naar een zo groot 
mogelijke zelfstandigheid 
en deelname aan de samen-
leving toegewerkt. 
Het maatwerkteam staat 
midden in de wijk: dicht bij 
de cliënt en in verbinding 
met andere partijen zoals 
buurtinitiatieven, vrijwil-
ligersorganisaties, onderne-
mers en andere zorgaanbie-
ders. Het team is flexibel en 
kan inspelen op individuele 
vragen, waarbij rekening ge-
houden wordt met de lokale 
situatie. De dienstverlening 
bestaat uit ondersteuning in 
de thuissituatie; bij de op-

voeding, op het gebied van 
meedoen leren en werken 
en specialistische hulp.  De 
doelen waaraan gewerkt 
wordt, moeten de cliënt in 
staat stellen een zelfstandig 
leven te leiden.

Frank, Germaine en Ca-
roline gebruiken de Beijer 
vooral als uitvalsbasis; Siza 
biedt namelijk ambulante 
begeleiding (dit betekent dat 
ze bij de mensen thuis langs 
gaan). De locatie aan de 
Willem Beijerstraat bevalt 
echter uitstekend. De sa-
menwerking met de vrijwil-
ligers is goed en sluit aan bij 
het gedachtengoed van de 
organisatie.

De hulp die Siza biedt, is 
specialistische zorg, wat be-
tekent dat een aanvraag voor 
ondersteuning van Siza via 
het wijkteam gaat. 
Denkt u in aanmerking te 
komen hiervoor, ga dan 
naar www.zodoenwehetin-
arnhem.nl, of bel 088- 
2260000. Zodra de melding 
via het wijkteam bij Siza is 
binnengekomen, wordt er 
binnen 24 uur contact opge-
nomen.

Zijn er nog vragen over de 
benodigde ondersteuning? 
Heeft u hulp nodig bij een 
aanvraag? 
Het maatwerkteam denkt 
graag met u mee.

Siza Team Arnhem-Noord
Willem Beijerstraat 13

  maatwerk.arnhemnoord@siza.nl  

• van links naar rechts:  Germaine van de Glind, Frank Lafleur en Caroline Koopman                                                                                                                                          
                                                                                                                    Foto: Reloved

Het positieve van actief bewegen in de buitenlucht
Nu de temperaturen langzaam maar zeker weer stijgen, is het weer tijd om naar buiten te gaan. Bij Lekker Buiten Outdoor Training kun je drie keer per week 
bootcamplessen volgen onder leiding van Michiel de Boer.

Tijdens een bootcamptrai-
ning maak je gebruik van 
alles wat je in de buitenlucht 
tegenkomt: bankjes, boom-
stammen, trappen of klim-
rekken. Je voert hier niet 
alleen oefeningen uit met 
je eigen lichaamsgewicht, 
maar ook met het lichaams-
gewicht van je mede-boot-
campers. 
De trainingen zijn in groeps-
verband, voor zowel man-
nen als vrouwen. Ieder traint 
op zijn of haar eigen niveau. 

De lessen worden in de bui-
tenlucht gegeven. Hierdoor 
bouw je aan je weerstand en 
voel je je mentaal en fysiek 
fitter. 
Michiel de Boer (36) is soci-
aal cultureel werker van be-
roep. In zijn werk stimuleert 
hij mensen tot actieve deel-
name aan de samenleving. 
‘Juist deze actieve deelname 
spreekt mij erg aan’, aldus 
Michiel, ‘ik weet uit eigen 
ervaring wat sport en be-
weging voor een uitwerking 

kunnen hebben. Ik geloof in 
het positieve effect van lek-
ker buiten bewegen. Ik wil 
mensen motiveren op spor-
tief gebied en ze laten inzien 
dat ze veel meer kunnen dan 

ze zelf denken. In 2013 heb 
ik het diploma fitnesstrainer 
gehaald en besloot ik om 
naast mijn werk mijn passie 
voort te zetten en voor me-
zelf te beginnen.’

Wat: Bootcamptraining
Waar: parkeerplaats Rosendaalseweg/Kloosterstraat (bij 
Jumbo)
Wanneer: maandag 19.30-20.30 uur, woensdag 9.00-10.00 uur 
en zaterdag 10.00-11.00. Eerste les gratis, daarna €5,00 per les. 

Meer informatie: 
www.lekkerbuiten.nu   info@lekkerbuiten.nu• Michiel de Boer (l) tijdens de training 



Paul Nuiver (1958) studeerde in Utrecht aan de Academie 
voor Educatieve Arbeid ‘De Jelburg’, richting sociaal-cultu-
reel werk. Hij is werkzaam geweest bij sociaal-culturele cen-
tra in de Bilt en Baarn, als teamleider bij een wijkwelzijns-
organisatie en als coördinator Brede school in de gemeente 
Haarlemmermeer. Daarnaast was hij actief in bestuursfunc-
ties in peuterspeelzaalwerk, onderwijs en wijkorganisaties.

In september 2009 werd Paul coördinator Brede school voor 
vier brede schoolverbanden in de wijken De Laar en Schuyt-
graaf. Hij verzorgde daar de coördinatie van vier brede 
scholen. Het ging daarbij om samenwerkingsverbanden van 
scholen die in verschillende fasen van brede schoolontwik-
keling zaten. Als coördinator ondersteunde Paul het pro-
ces van samenwerking, maakte werkplannen met de brede 
schoolpartners en droeg hij zorg voor het (mede) organise-
ren van activiteiten.

Paul Nuiver wil zich in zijn nieuwe functie wederom rich-
ten op samenwerking en het leggen van verbindingen tus-
sen de verschillende partijen in de wijk. Maar ook met de 
wijkbewoners zelf wil Paul het contact leggen. Dat zal niet 
al te moeilijk worden: Paul is een vriendelijke man met een 
warme belangstelling voor de medemens. De eerstkomende 
tijd zal hij zich vooral bezighouden met het leren kennen van 
de wijk en haar bewoners. 

Rob Klingen is overigens nog niet helemaal verdwenen: 
omdat Paul Nuiver voor zijn vorige functie nog een aantal 
afrondende taken heeft, zal hij op afroep nog bijgestaan wor-
den door de vertrekkende opbouwwerker.

Jeu de boules bij MFC
 
Bij MFC de Wetering, tegen het terrein van Playground de 
Rommelkist, ligt een jeu de boules-baan. Er staat gras op de 
baan en dat zou er niet moeten zijn. SWOA wil deze baan op 
laten knappen, maar alleen als er vanuit de wijk voldoende 
belangstelling is. 

Als u deze zomer graag jeu de boules wil spelen op een 
mooie locatie, meldt dit dan bij een medewerker van SWOA 
in MFC De Wetering, Bonte Wetering 89.

Heeft u interesse? Lever deze strook uiterlijk 29 mei in bij het MFC De Wetering t.a.v. Dirk 
Leenders of Muriël Winter. U wordt dan uitgenodigd voor een info-avond in het MFC waarbij u 
zich definitief kunt opgeven. 
 
Naam: 
 
Adres: 
 
Tel nr: 
 
Emailadres: 
 
Hoeveel personen + leeftijden: 

Gezinsvakantie 
Geitenkamp 

4 Dagen in de week van 10 t/m 16 augustus 

Kosten: €20,- p.p. all-in  

Lekker als gezin samen even weg! 

Samen met andere buurtgenoten 

Gezelligheid, stoere activiteiten en zelf een steentje bijdragen 

Paul Nuiver nieuwe opbouwwerker
Koken met het Groente Gilde
Vind je het leuk om lekker te 
koken, samen met kinderen? 
Om lekker bezig te zijn met 
verse ingrediënten en die om 
te toveren tot een heerlijk 
gerecht? Het Groente Gilde 
wil vanaf 21 mei wekelijks 
(t/m 18 juni) met een groepje 
kinderen gaan koken. Hier-
bij wordt gebruik gemaakt 
van de groenten uit de moes-
tuinbakken in Playground 
de Rommelkist. Het Groente 
Gilde is op zoek naar mensen die hen willen helpen bij het 
begeleiden van de kinderen. Heb je interesse? Mail dan naar 
groentegilde@gmail.com

Sinds 1 april is Paul Nuiver de nieuwe opbouwwerker voor de wijk.  Hij volgt daarmee Rob Klingen op in die functie, 
die zijn werkzaamheden voortzet in de wijk Klarendal (e.o.).

• De jeu de boules-baan bij MFC De Wetering

• Paul Nuiver

Voor de tweede maal  Tour voor MS
Om geld in te zamelen, organiseert Marcel van Domselaar 
voor de tweede keer zijn gesponsorde fi etstocht Tour voor 
MS in Arnhem. Dit jaar is de Tourdatum  zaterdag 30 mei.

Aan de Monnikensteeg/
hoek Burgemeester Bloe-
mersweg wordt op zaterdag 
30 mei 2015 de tweede Tour 
voor MS weggeschoten. 
Vanaf acht uur mogen de 
tourfi etsers hun 115 zeer pit-
tige kilometers te lijf gaan 
en om 10.00 uur, als alle 
tourfi etsers vertrokken zijn, 
gaan de recreanten in prin-
cipe gezamenlijk op pad. 
Uiteraard zoekt iedereen 
vanaf het startmoment in 
zijn eigen tempo de fi nish op.

Om 13.00 uur begint de Mi-
ni-tour, afhankelijk van het 
aantal ingeschreven jeug-
dige deelnemers wordt er in 
leeftijdscategorieën gefi etst. 
De jonge sportievelingen 
werken zich op een uitgezet 
traject op de Burgemeester 
Bloemersweg in het zweet, 
terwijl op dat moment de 
volwassen deelnemers ofwel 
al een hapje en een drankje 
nuttigen op het feestterrein 
danwel binnendruppelen na 
hun inspanning.

De Tour gaat door prach-
tige natuurgebieden, zoals 
de Veluwe, de Posbank en 
de uiterwaarden langs de 
IJssel. Dus stap op je fi ets, 
liefst samen met zoveel 
mogelijk andere trappers, 
jij hebt een leuke. mooie 
en sportieve dag waarvan 
elke euro aan een goed doel 
wordt besteed. 

De opbrengst is namelijk 
bedoeld voor onderzoek 
naar medicatie tegen Pri-
mair Progressieve Multi-
ple Sclerose, de ziekte waar 
mede-organisator Marcel 
van Domselaar aan lijdt.  
PPMS is een verraderlijke, 
slopende ziekte. Het tast het 
centrale zenuwstelsel voor-
goed aan en maakt dat func-
ties in het lichaam en hoofd 
onvoorspelbaar worden.
Bij Marcel zorgt het voor 
krachtverlies in de benen, 
(hij is inmiddels rolstoelaf-
hankelijk) én voor proble-
men met zijn blaas en even-
wicht. Met deze vorm van 

MS zal dat op korte termijn 
verergeren. Marcel blijft niet 
bij de pakken neerzitten, hij 
wil alles in het werk stellen 
om een bijdrage te leveren 
aan een oplossing voor dit 
probleem.
Daarom organiseert hij sa-
men met Sportbedrijf Arn-
hem, De Geitenbulttrap-
pers en MS-Anders deze 
Tour voor MS.

Aanmelden tot en met 
woensdagmiddag 27 mei, 
17.00 uur via de website:
www.tourvoorms.nl

Op 30 mei is inschrijving 
bij het startbureau ook mo-
gelijk. Het startbureau tref 
je aan op het terrein aan de 
Monnikensteeg/hoek Bur-
gemeester Bloemersweg.

Wat: Tour voor MS
Waar: Monnikensteeg/ hoek Burg. Bloemersweg

Wanneer: zaterdag 30 mei
Tourfi etsers (115 km): 8.00-10.00 uur

Recreanten: (30 km) 10.00 uur
Minitour: 13.00 uur

Kosten: €10,00 (Minitour) €25,00 overige

meer info: www.tourvoorms.nl

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.
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
14.30-17.30 Het Koffi e Kaffee (De Beijer)
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, 18 jr e.o. (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, 12 t/m 24 jr. (Rijn-
stad) Jongerencentrum De Sperwer. 
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) MFC De We-
tering.  Kosten € 1,00
19.00-20.00 Pilates, 18 jr e.o. (Wijkclub i.s.m. Budo Sport) 
MFC De Wetering
19.30-22.00 Creagroep. (De Beijer). Kosten € 5,00 per 
keer of € 12,00 per maand. Exclusief materiaalkosten

Woensdag
 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. Kosten € 1,00
14.00-17.00 Inloop De Sperwer, 12-24 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.
16.00-17.00 Turnen, 4- 6 jaar (Wijkclub i.s.m. AAC 1899) 
MFC De Wetering. €1,00 voor niet-leden.
16.00-18.00 Kookclub (Rijnstad) JC De Sperwer. 10-24 
jaar. Opgeven vóór 14.30 uur. Kosten €2,00
17.00-18.00 Turnen, 6- 9 jaar (Wijkclub i.s.m. AAC 1899) 
MFC De Wetering. €1,00 voor niet-leden.
17.30-19.30 Sport- en speluitleen, 4-12 jaar (Rijnstad) 
Playground de Rommelkist
18.00-19.00 Turnen, 10 jaar en ouder (Wijkclub i.s.m. 
AAC 1899) MFC De Wetering. €1,00 voor niet-leden.
18.30-19.30 Yoga (Wijkclub i.s.m. Budosport) Sportcen-
trum Valkenhuizen
18.30-20.00 Girls Only, 10-16 jaar (Rijnstad)  De Sperwer.
Kosten €1,00
18.30-21.30 Soosavond, 12-24 jaar (Rijnstad) De Sperwer
19.00-20.00 Squash, 18 jr e.o. (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
19.30-21.00 Sportuurtje, 55+. (Wijkclub) De Wetering 

Donderdag
  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. Kosten € 1,00

 babybabbels@rijnstad.nl
12.45-16.15 Bridge De Burcht, Drie Gasthuizen, Rosen-
daalseweg 485, tel. 026-7024664;  theocootje@gmail.
com;  www.bridgeclub-arnhem-monnikenhuizen.nl

13.30-16.00 Sjoelen (SWOA) 
14.00-17.00 Inloop De Sperwer, 12-24 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, 12-24 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 Circus op de bult, 4-9 jaar. De Ommezwaai, 
Reigerstraat 11. Kosten €2,50, met Gelrepas €0,25
15.30-17.00 Beeball, 6-12 jaar, (Wijkclub i.s.m. Arnhem 
Rhinos) Arnhem Rhinos Valkenhuizen
16.45-18.00 Circus op de bult, 9-14 jaar. De Ommezwaai, 
Reigerstraat 11.  Kosten €2,50, met Gelrepas €0,25
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

wijzigingen of aanvullingen melden?
mail naar:

redactie@geitenkampnet.nl

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

De zaterdagen zijn niet meer wat ze geweest zijn
Onlangs vierde De Beijer 
haar éénjarig bestaan als 
burgerinitiatief. Met alle 
vrijwilligers en vaste klan-
ten werd teruggekeken op 
een jaar, waarin de Beijer 
steeds meer een begrip in de 
wijk geworden is. Met veel 
activiteiten, zoals een Ladies 
Night, een boekenbeurs, een 
kunstmarkt, fi lm-avonden, 
De Stamtafel, paasbrunches 
en kerstmaaltijden, repair 

café’s en plantjesmarkten. 
Maar het meest besproken 
waren de Zinderende Za-
terdagen. met iedere eerste 
zaterdag van de maand live-
optredens van lokale talen-
ten. De overige zaterdagen 
worden door een groeiend 
aantal wijkbewoners gere-
serveerd om een bezoek aan 
de Beijer te brengen, zoals 
bij de onlangs gehouden 
Crea Bea markt. Een groot 

aantal creatievelingen uit de 
wijk liet hier de vruchten 
van hun creativiteit zien, een 
nog groter aantal mensen 
was er op afgekomen om het 
te bezichten of te bemachti-
gen. Het was wéér een ge-
slaagde dag voor de vrijwil-
ligers van de Beijer, en een 
volgend succes staat alweer 
in de planning. Op zater-
dag 23 mei wordt een repair 
café gehouden in de Beijer. 

Wijkbewoners kunnen dan 
langskomen met kapotte 
meubels, fi etsen, compu-
ters, elektrische apparaten, 
kleding, lampen etcetera. 
Een zevental enthousiaste 
en deskundige vrijwilligers 
staat van 12.00 tot 15.00 uur 
weer klaar om te proberen u 
te helpen met uw reparaties. 
Gratis! Zorg er dus voor dat 
ook deze zaterdag niet in uw 
agenda ontbreekt.



Agenda en informatie

Geveldecoraties en natuurfotografie in Gildenhuis60
Tot 15 mei 2015 exposeert Kristine Ram met Ramkeramiek in het Gildenhuis60. Voor deze tentoonstelling 
werden er naast keramiek ook een aantal foto’s uit de omgeving geselecteerd.

Onder de naam Ramke-
ramiek maakt beeldend 

vormgever Kristine Ram in 
opdracht gevelstenen en ge-
veldecoraties.  In de gevel-
steen kan bijvoorbeeld een 
naam, familiewapen of een 
gekozen decoratie verwerkt 
worden. Al het werk is hand-
gemaakt en handbeschilderd 
en in eigen oven gestookt. 

Zo onstaat een duurzame, 
persoonlijke geveldecoratie 
met een historische uitstra-
ling. Daarnaast vervaardigt 
Kristine beelden, wateror-
namenten en gedenkstenen. 

Speciaal voor Gildenhuis60 
presenteert Kristine naast 
haar sgrafitto-kleitabletten* 
ook een aantal foto’s van na-
tuur uit de nabije omgeving.
‘De natuur is mijn belang-
rijkste inspiratiebron’, al-

dus Kristine hierover. ‘Deze 
inspiratie vind ik vooral in 
mijn directe omgeving, zoals 
in de bijzondere wijk  Gei-
tenkamp waar ik woon. De 
liefde voor bloemen, ver-
werkt in mijn kleitabletten is 
ook zichtbaar in mijn foto’s. 
Bloemportretten, natuur- 
beelden en een wervelend 
kunstwerk op Hoogte80 
geven de expositie een sfeer 
die helemaal past bij het be-
gin van de lente.’

De foto’s en kleitabletten 
van Kristine Ram zijn op 
werkdagen te bezichtigen. 
(openingstijden: zie onder)
Iedere dinsdagmiddag is de 
kunstenares zelf in het Gil-
denhuis aanwezig.

Meer informatie over Ram-
keramiek en meer voorbeel-
den van het werk van Kris-
tine zijn te vinden op haar 
website: www.kris ram.nl 

* Sgrafitto =  een tech-
niek waarbij in de nog 
natte klei wordt gekrast 
waardoor er figuren en 
dergelijke ontstaan. 
Sgraffito is het Italiaanse 
woord voor ‘gekrabd` • Een gevelsteen

Donderdag 23 april
18.30-19.30 Maaltijd (De Beijer). Voorafgaand aan de film 
een lekkere maaltijd. Kosten €4,50. Opgeven vóór 12.00 uur.
Let op: Maaltijd alleen in combinatie met filmavond
19.30 Filmavond (De Beijer). Start film om 19.45 uur:
Meer info:  hetkoffiekaffee@gmail.com. Entree €3,00

Vrijdag 24 april
13.30 uur Bingo (SWOA) MFC De Wetering
19.00-22.30 Workshop Bomen op de bult (H80) De Beijer
Bomen knutselen voor de H80-parade. 
Opgeven wijk@h80festival.nl of tel. 06-24508573

Maandag 27 april
13.30-15.00 Spreekuur Op De Hoogte (Wijkkrant) MFC 
De Wetering. Voor vragen, ideeën, tips en opmerkingen met 
betrekking tot de wijkkrant.

Dinsdag 28 april
20.00-21.30 Bewonersoverleg Geitenkamp-Monniken-
huizen. MFC De Wetering.

Donderdag 30 april
10.00-12.00 De Stamtafel (Vitale Verbindingen) De Beijer. 
Wijkbewoners ontmoeten elkaar en gaan onder het genot 
van een kop koffie of thee in ontspannen sfeer met elkaar in 
gesprek aan de hand van een thema. Kosten €2,00. 

 stamtafel2014@gmail.com

Vrijdag 1 mei
13.30 uur Grote bingo (SWOA) MFC De Wetering

Zaterdag 2 mei
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 

Donderdag 7 mei
18.30-19.30 Maaltijd (De Beijer). Voorafgaand aan de film 
een lekkere maaltijd. Kosten €4,50. Opgeven vóór 12.00 uur.
Let op: Maaltijd alleen in combinatie met filmavond
19.30 Filmavond (De Beijer). Start film om 19.45 uur:
Meer info:  hetkoffiekaffee@gmail.com. Entree €3,00

Vrijdag 8 mei
19.30-21.30 Workshop bloemschikken (Het Gulden Bloe-
metje). Gesine Lange organiseert in het kader van Moeder-
dag een workshop bloemschikken. 
Aanmelden in Het Gulden Bloemetje (aan het marktplein)

Dinsdag 12 mei
 9.00-16.00 Tuinactiedag : blok: Dennenweg, Vogelkers-
weg, Populierstraat.

Donderdag 14 mei t/m zondag 17 mei
14.00-23.30 Hoogte80 festival
zondag 12.00-22.30 H80 festival, voorafgegaan door 
Wijkontbijt

Vrijdag 15 mei
13.30 uur Grote bingo (SWOA) MFC De Wetering

Maandag 18 mei
13.30-15.00 Spreekuur Op De Hoogte (Wijkkrant) MFC 
De Wetering. Voor vragen, ideeën, tips en opmerkingen met 
betrekking tot de wijkkrant.

Vrijdag 22 mei
13.30 uur Grote bingo (SWOA) MFC De Wetering
17.30-19.30 Eet Smakelijk (Activeringsteam). MFC De 
Wetering. Maandelijkse maaltijd voor wijkbewoners.
Kosten €4,00; kinderen (onder begeleiding)  €3,00. 
Opgeven vóór 21 mei via ATGKOKEN@hotmail.com of 
aan de balie van MFC De Wetering.

Zaterdag 23 mei
12.00-15.00 Repair café (KoffieKaffee) De Beijer. Heeft 
u nog dingen die u wilt laten repareren? Wellicht bieden de 
vrijwilligers tijdens het Repair Café een oplossing. Gratis!
 
Donderdag 28 mei
10.00-12.00 De Stamtafel (Vitale Verbindingen) De Beijer. 
Wijkbewoners ontmoeten elkaar en gaan onder het genot 
van een kop koffie of thee in ontspannen sfeer met elkaar in 
gesprek aan de hand van een thema. Kosten €2,00. 

 stamtafel2014@gmail.com
18.30-19.30 Maaltijd (De Beijer). Voorafgaand aan de film 
een lekkere maaltijd. Kosten €4,50. Opgeven vóór 12.00 uur.
Let op: Maaltijd alleen in combinatie met filmavond
19.30 Filmavond (De Beijer). Start film om 19.45 uur:
Meer info:  hetkoffiekaffee@gmail.com. Entree €3,00

Vrijdag 29 mei
13.30 uur Grote bingo (SWOA) MFC De Wetering

Zaterdag 30 mei
8.00, 10.00 en 13.00 Tour voor MS Monnikensteeg/Burger-
meester Bloemersweg; zie pagina 3 voor meer informatie.

Opgeven activiteiten vóór 20 mei 
redactie@geitenkampnet.nl

Ophaaldag plastic

Zakken nodig voor het plastic?
Bestel kosteloos via 

www.zakkenbestellen.nl

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

 p.nuiver@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.nl

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
• spreekuur: maandag 9.00-12.00, MFC De Wetering

Oud IJzer (ijzer, metaal, wasmachines etc) : 
06 20028624,   oudijzerkoning@oudijzerkoning.nl

Portaal, gebiedsbeheerder Daan Roozenboom
06-53944007,  daan.roozenboom@portaal.nl
• spreekuur: woensdag 8.30-10.00, MFC De Wetering 

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

SITA  (voor vragen over grof-, tuin- en snoeiafval) : 
026-4460490
 
Siza Arnhem-Noord : Willem Beijerstraat 13, 

 maatwerk.arnhemnoord@siza.nl

Sociale Raadslieden Rijnstad
Tel: 026-3127999.  hulpverlening@rijnstad.nl
• spreekuur: dinsdag 13.30-16.00, MFC De Wetering
• spreekuur: donderdag 9.00-10.30, MFC De Wetering 

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

(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
• spreekuur: woensdag 8.30-10.00, MFC De Wetering 

Volkshuisvesting Arnhem
026-3712712    : info@volkshuisvesting.nl

Winkelbus : 06-16994057
(dinsdag, donderdag, vrijdag: 10.00-16.00)

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

maandag 18 mei

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 .

Gildenhuis60
Schuttersbergplein 60

6823 KR Arnhem

www.gildenhuis60.nl

geopend op
maandag, woensdag, donderdag 9.00-17.00

dinsdag, vrijdag 9.00-13.00

tel.: 026-3510735



Ken uw straatnaam: de zuidelijke rand van de Geitenkamp
Nog een paar namen van straten, waarvan je niet zou verwachten dat deze tot de wijk Geitenkamp behoren, omdat ze enigszins uit de richting liggen, namelijk aan de zuid-
kant van de Rozendaalseweg: de Kloosterstraat en de Van Maerlantstraat.

De Kloosterstraat werd zo 
genoemd, omdat er bij de 
St.Jozefkerk een zuster-
huis was. Op verzoek van 
pastoor Henri van de Loo 
werd dit R.K.klooster- en 
parochiecomplex gebouwd. 
(pastorie, klooster, scho-
len en parochiehuis). In 
1927 werd begonnen met 
de bouw naar een ontwerp 
van architect Hendrik van 
Beers; eerst het kloosterge-
bouw, gewijd aan Sint Josef, 
daarna kwamen de kerk en 
de pastorie erbij. 

De bouw van de kerk is ont-
leend aan gotische vormen 
en voorzien van expressionis- 
tische details. Het gebouw 
heeft een hoge architecto-
nische en cultuurhistorische 
waarde en is een markant 
punt aan de rand van de 
Geitenkamp. De zusters 
verzorgden onderwijs in de 
naast gelegen Mariaschool. 
In het voormalige klooster-
gebouw is nu een kinder-
dagopvang gevestigd en een 
deel wordt gehuurd door 
Omroep Gelderland.

Jacob van Maerlant was 
een Vlaams dichter, die 
leefde in de 13e eeuw. Hij 
is een van de belangrijkste 
middeleeuwse auteurs en 
tevens de productiefste: hij 
schreef 230.000 verzen! Er 
moet echter vermeld wor-
den dat zijn auteurschap 
van diverse werken niet ge-
heel zeker is. Hij is vrijwel 
zeker geboren in Brugge, 
al claimt de stad Damme 
ook zijn geboorte. Hij ligt 
er begraven en er staat een 
standbeeld van hem voor 
het stadhuis. Jacob woonde 
er wel enige tijd. 

Van Maerlant nam in zijn 
werk afstand van de Franse 
literatuur, die hij historisch 
en tekstueel onbetrouw-
baar achtte. Hij vond dat 
de Franse poëzie en romans 
teveel schoonheid en rijme-
larij bevatten en niet de fei-
telijke waarheid weergaven. 
Een vaak geciteerde slagzin 
van hem is: ‘Wat Walsch is, 

valsch is’. (Walsch beteken-
de in die tijd ‘Frans’.)
Hij schreef in de volkstaal 
om op deze manier bij te 
dragen aan kennis over al-
lerlei zaken. Van Maerlant 
wordt beschouwd als de 
stamvader van de dichters 
in Nederland, omdat hij 
in het Nederlands schreef 
en niet in het Latijn, zoals 
toen gebruikelijk was. La-
tijn was tot ver in de Mid-
deleeuwen de voertaal voor 
studie en wetenschap. Hij 
schreef de eerste Neder-
landse natuurencyclopedie 
‘Der naturen bloeme’ in 13 
boeken met 16.500 verzen. 
Een hedendaagse titel voor 
dit boek zou zijn ‘het mooi-
ste van de natuur’. Een stu-
dieboek op rijm komt ons 
vreemd voor, maar in de 
Middeleeuwen konden wei-
nig mensen lezen; teksten 
werden vaak voorgelezen; 
voordrachtskunstenaars 
reisden van hof naar hof om 
hun diensten aan te bieden. 

Teksten op rijm zijn gemak-
kelijker te onthouden. Jacob 
verzon de teksten niet zelf, 
hij haalde ze uit gezagheb-
bende wetenschappelijke 
werken. Tot ver in de 18e 
eeuw bleven teksten opdui-
ken die aan ‘Der naturen 
bloeme’ zijn ontleend. De 
boeken bevatten kennis en 
ontspanning. In het eerste 
deel (de mens) verhaalt hij 
over wonderbaarlijke vol-
keren, waar bijvoorbeeld 
mensen hun ouders, die 
op hoge leeftijd zijn, do-
den en daarna opeten; een 
goede gewoonte, vindt Van 
Maerlant. En wat dacht u 
van mensen die aan iedere 
voet slechts 4 tenen heb-
ben? En van vrouwen die 
kinderen met grijze haren 
baarden? 
Aan de Van Maerlantstraat 
zijn nu een apotheek, een 
dokterspraktijk en een po-
dotherapie gevestigd. De 
straat is lang, maar er zijn 
niet veel bewoners, slechts 

tot aan de Kloosterstraat 
staan woningen.  In het 
zogenaamde dal zijn de ac-
commodaties gevestigd van 
de boksvereniging Muscu-
lar en van de Korfbalver-
eniging Oost Arnhem.• Pastoor van der Loo op de steiger bij de bouw van 

zijn St. Jozefkerk

• Standbeeld van Jacob 
van Maerlant in Dam-
me, in 1860 opgericht 
door beeldhouwer 
Hendrik Pickery

De bijzondere hobby van Angelo Goudon
Hij was te horen tijdens de herdenking, en hij deed vorig jaar mee met Kamp&Geit. Angelo Goudon (46), heeft een 
heel bijzondere hobby: hij speelt doedelzak. Hoe komt iemand uit bij dit instrument als je muziek wilt maken?

‘Als kind was ik erg onder 
de indruk van de doedel-
zakspelers die meeliepen tij-
dens de viering van Leidens 
Ontzet’, vertelt Angelo. ‘Dat 
gevoel ebde wat weg toen ik 
een puber was, maar ik was 
toen wel bezig met inspire-
rende teksten van bv. U2 en 
de Simple Minds, die vaak 
gaan over de Ierse en Schot-
se geschiedenis. Rond mijn 
20e ontmoette ik een Frans 
meisje, dat mij vertelde dat 
zij wilde gaan doedelzak-
spelen. Mijn belangstelling 
werd opnieuw gewekt en wij 
maakten er een soort wed-
denschap van wie van ons 
tweeën het eerst een gezel-
schap zou vinden, waar-
bij wij ons zouden kunnen 
aansluiten. Bij de Taptoe in 
Den Haag zag ik een doedel-
zakband; ik informeerde en 
binnen de kortste keren wa-
ren wij lid van de ‘Haagse 
Hooglanders’, een formatie 
van zo’n 30 leden. Ik ben 4 
jaar lid gebleven en heb er 
veel geleerd, onder andere 
hoe er lucht in de zak ge-
blazen moet worden, hoe je 
moet marcheren en uiteraard 
hoe je het instrument moet 
bespelen én onderhouden. 
Heel belangrijk is om voor 
een optreden lucht in de zak 
te blazen. Er wordt dan een 
roffel gegeven waarna het 
blazen moet beginnen en 
het is dan zaak om allemaal 
tegelijk de melodie in te zet-
ten. Er zitten 3 pijpen aan 
de doedelzak: de drone (ook 
wel bourdon genoemd) is de 
pijp waaruit een constante 
toon klinkt, de chanter is 

een pijp met gaten waarop 
de melodie wordt gespeeld 
en de blaaspijp waarmee de 
lucht in de zak wordt gebla-
zen. De zak is het luchtre-
servoir van het instrument.
De doedelzak is een rietin-
strument. Het riet wordt in-
direct bespeeld via de lucht-
kamer; wordt dus niet met 
lippen of tong aangeraakt, 
is het trillende onderdeel 
dat het geluid produceert. 
De doedelzak ontstond al 
2000 jaar voor Christus in 
India, Pakistan en Iran. Via 
Alexander de Grote werd hij 
naar het westen gebracht. In 
Egypte en Turkije kwamen 
deze instrumenten ook veel 
voor en wordt er nog steeds 
op soortgelijke instrumen-
ten gespeeld.’
Wij kennen het instrument 

vooral uit de Ierse, Schotse 
of Engelse traditie, waar-
bij door de muzikanten de 
traditionele kilt gedragen 
wordt, een rok voor man-
nen tot op de knie. Deze rok 
is gemaakt van tartan, een 
geruite wollen stof. Oor-
spronkelijk is hij geïntrodu-
ceerd als militair muziekin-
strument. Ook in Bretagne 
(Frankrijk) en in de Spaanse 
gebieden Asturië en Galicië 
wordt nog veel doedelzak 
gespeeld. Bekende lied-
jes, waarvan we allemaal 
de melodie herkennen, zijn 
onder andere Scotland the 
Brave en Amazing Grace (in 
het Nederlands ‘Waarheen, 
waarvoor’).
‘Als ik wel eens op straat 
oefen’, zegt Angelo, ‘heb ik 
natuurlijk altijd veel bekijks 

en luisteraars. Soms geven 
mensen spontaan geld, ter-
wijl ik niet voor geld speel! 
Ik heb voor Serious Request 
1300 euro opgehaald door 
op allerlei plaatsen te spe-
len. Toen was het natuurlijk 
wel de bedoeling om zoveel 
mogelijk geld in te zamelen. 
Het woord doedel komt uit 
het Turks: duduk. Dat bete-
kent fluit. En in het Neder-
lands werd een fluit vroeger 
‘pijp’ genoemd. Dus de pijp 
werd een fluit en een bijzon-
dere fluit is een doedel. Als 
je dit instrument bespeelt, 
ben je aan het doedelen. 
Ik woon pas een jaar op 
Monnikenhuizen, waar het 
mij uitstekend bevalt en ik 
heb ontdekt dat er in Ede 
een doedelzakband is en dat 
er in Oosterbeek eentje op-
gezet wordt. Wie weet kun 
je mij daar binnen afzien-
bare tijd horen doedelen!”
Angelo is niet alleen met 
zijn hobby bezig. In het da-
gelijks leven is hij traject-
begeleider Housing First 
bij het Leger des Heils. Hij 
werkt met dak- en thuislo-
zen en probeert mensen van 
de straat te halen door voor 
hen een eigen woning te re-
gelen met behulp van de ge-
meentelijke sociale dienst en 
woningbouwverenigingen. 
De mensen moeten dan wel 
begeleiding accepteren. Met 
rust en bescherming kunnen 
deze personen misschien 
weer op een normale ma-
nier leren leven. Dit lijkt een 
kostbare zaak, maar de dak-
lozenopvang kost de maat-
schappij veel meer geld.

• Angelo Goudon met zijn doedelzak

Hoogte80 zoekt hulp
Op 14, 15, 16 en 17 mei vindt het jaarlijkse Hoogte 80-fes-
tival plaats. Om het festival ook dit jaar succesvol te laten 
zijn en soepel te laten verlopen, wil de organisatie zoveel 
mogelijk wijkbewoners oproepen om een ‘helpende hand’ 
te bieden. Op veel fronten zijn er nog mensen nodig die 
kunnen helpen: er zijn barmedewerkers nodig, mensen 
die zich met marketing, promotie en fotografie willen 
bezighouden, (geluids)technici, terreinbeheerders, decor-
bouwers, mensen die de vrijwilligersverzorging op zich 
willen nemen, die informatie willen verstrekken, de mun-
tenkassa kunnen bemannen, begeleiders voor de artiesten 
en sjouwers, bouwers en klussers. 

Samen de handen uit de mouwen steken werkt natuurlijk 
altijd sfeerverhogend. Maar dat is niet het enige... Voor-
afgaand aan het hele gebeuren zijn er ook gezellige H80 
cafe’s voor de vrijwilligers. Op 24 april is er een hore-
cacafé waar een biertapcursus gevolgd kan worden. En 
er is nog meer voor de vrijwilligers die tijdens het H80 
festival meewerken: iedere dag een gratis ontbijt en vege-
tarische maaltijd, een vrijkaartje voor Muziektheater Bot, 
een heuse after-party en natuurlijk een Hoogte-80 t-shirt.

Heb je interesse gekregen om mee te helpen?  Stuur dan 
een mail naar Pamela Bakker, de vrijwilligerscoördinator 
van het festival via vrijwilliger@h80festival.nl.
Opgeven kan ook via de site van het H80-festival:
http://h80festival.nl.
Hierop zal ook het volledige programma van het festival 
bekend gemaakt worden.



KIDS NIEUWS REDACTIE
Vakantie-activiteiten
In de meivakantie worden er voor kinderen in de leeftijd 
van 4 t/m 12 jaar een aantal activiteiten georganiseerd 
door Wijkclub Geitenkamp Monnikenhuizen en Rijnstad.
Zin om mee te doen?  Geef je snel op!

Maandag 4 mei
Verrassingsuitje, verzamelen op Playground de Rom-
melkist. Tijdstip wordt later bekend gemaakt. Kosten 
€3,00.  Opgeven verplicht, van woensdag 15 t/m vrijdag 
24 april bij Playground de Rommelkist. Vol is vol.

Woensdag 6 mei
11.00-16.00 uur Kunst- en cultuurdag 1; MFC De 
Wetering. Met creatieve en theateractiviteiten je eigen 
droom verwezenlijken in het MFC. Kosten €1,50 (inclu-
sief lunch)
Opgeven verplicht, van woensdag 15 t/m vrijdag 1 mei 
bij Playground de Rommelkist. Vol is vol.

Zaterdag 9 mei
13.00-16.00 uur Sport en speluitleen; Playground de 
Rommelkist. Gratis. Met skates, rolschaatsen, badmin-
ton, diabolo, voetbal en nog veel meer materialen te leen.

Dinsdag 12 mei
14.00-16.00 uur Buiten Doe dag; lekker buitenspelen 
met zeer verrassende elementen. Verzamelen op Play-
ground de Rommelkist. Gratis

Woensdag 13 mei
11.00-16.00 uur Kunst- en cultuurdag 2; MFC De 
Wetering. Met creatieve en theateractiviteiten je eigen 
droom verwezenlijken in het MFC. Kosten €1,50 (inclu-
sief lunch)
Opgeven verplicht, van woensdag 15 t/m vrijdag 1 mei 
bij Playground de Rommelkist. Vol is vol.

Vergeet niet
om je op te geven

voor de 
Gezinsvakantie Geitenkamp

(zie pagina 3)

Kom lekker buitenspelen
Het is lente en het weer wordt met de week beter. Lekker 
weer om buiten te spelen. Elke woensdagmiddag (m.u.v. 
schoolvakanties) staat de Bakfiets in het (nieuwe) parkje 
achter de Witte School. In de Bakfiets zitten allerlei verschil-
lende soorten sport- en spelmateriaal. Voetballen, tennissen, 
basketballen, hockeyen, springtouwen, waveboarden, skee-
leren, badmintonnen, frisbee gooien en nog vééééél meer! 
Naast het vrij spelen worden ook vaak leuke spelletjes ge-
daan zoals verstoppertje, voetbal of buskruit. Maar ook als 
je zelf een leuk spel weet, kun je dit samen met de begelei-
ders uitvoeren.

Wat: De Bakfiets
Wanneer: Woensdag 12.15-14.00

Voor wie: 4-12 jaar
Waar: Nieuwe Park achter de Witte School

Hallo ik ben Jaimy en ik ben 8 jaar. Ik hou van 
computeren.
Als ik in de oorlog had geleefd, zou ik mijn 
computer heel erg missen.
Op de computer doe ik veel Gamen zoals het 
spel: GTA en dat is een schietspel in een ver-
zonnen wereld.

Bij GTA kan je iemand anders spelen. Je kan 
auto’s rijden en er is een stad wat net een 
oorlogsgebied is. Je krijgt een missie waarbij 
je de slechte mensen moet doden. 
In een verzonnen wereld schieten is beter dan 
in de echte wereld, want anders wordt je echt 
dood geschoten. Als je dood bent mist je moe-
der en vader en je zus jou. 

Daarom is het heel jammer dat ze nog geen 
schietspelletjes op computers hadden tijdens 
de oorlog, omdat er dan misschien geen oorlog 
zou zijn geweest. 

Ik ben Colin  en ik ben 7 jaar; als ik in de 
oorlog had geleefd had ik geen IPhone. 
En geen YouTube en geen internet. 

Alles wat ik nu leuk vind om te doen had-
den ze in de oorlog nog niet. Ik zou niet 
weten wat ik zou doen als ik had geleefd 
tijdens de oorlog.

Als ik een kind van de oorlog ken.
Zou ik het kind leren friet te maken…..want 
dat is heel lekker en makkelijk.
Eerst moet je aardappelen schillen en dan de 
aardappelen in stukken snijden. Daarna moet 
je de aardappelen frituren tot ze verkleuren. 

En ik zou ook leren om ketchup maken, want 
dat is heel lekker bij de friet.
Eerst moet je heel veel tomaten hebben. Als 
je heel veel tomaten heb moet je die in warm 
water stoppen. En dan moet je de tomaten 
schillen en pureren. Dan moet je het koken 
in een grote pan. Terwijl je de tomatenpuree 
laat koken doe je er ketchupkruiden bij. De 
ketchup moet nog afkoelen, dus maak je deze 
voor je aan de friet begint.

Eva, 7 jaar.

Oorlog en vrijheid

Van vrijheid word ik blij.
Van oorlog niet. 

De oorlog is zo stom en saai.
De tijd tikt dan zo traag voorbij.

Bij vrijheid vliegt de tijd voorbij.
Buiten spelen hoort erbij.

Al mijn vrienden staan erbij.
en ben ik vrolijk en blij.

Groetjes, Nosaiba 

Oorlog en vrijheid 
was het thema van 
deze editie van de 
Kids Nieuws Redac-
tie. Met tekeningen, 
verhaaltjes en zelfs 
een gedicht geven 
de kinderen weer 
hoe zij tegen de 
oorlog van de grote 
mensen aankijken...

tekening van Ilja

tekening van Romana
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Vrijwilligers nemen 20 tuinen in De Geitenkamp onder handen
‘NLDoet levert meerwaarde’

‘De klussen waarbij je jezelf 
flink moet inspannen, zoals 
het spitten en het wegsle-
pen van grote takken, vond 
ik het leukste. Bovendien is 
dit dankbaar werk. Het geeft 
voldoening stadsgenoten te 
helpen die niet in staat zijn 
om hun tuin te onderhou-
den.’ 

Aan het woord is Edwin, 
die op zaterdagmiddag 
21 maart druk doende is 
vanwege de jaarlijkse, na-
tionale vrijwilligersactie 
NLDoet. Hij helpt met het 
wegwerken van het achter-
stallig onderhoud in diverse 
tuinen in De Geitenkamp. 
De actie is georganiseerd 
door MVT Arnhem in sa-
menwerking met de woning-
corporaties Portaal, Vivare 
en Volkshuisvesting en 
2Switch.

Steeds meer mensen zijn 
door uiteenlopende per-
soonlijke omstandigheden 
niet in staat om zelf hun 
tuin te onderhouden. Of ze 
hebben er de puf niet voor, 
omdat ze bijvoorbeeld man-
telzorger zijn. Bovendien 
bieden hun eigen netwerken 
geen soelaas. ‘We zijn blij 
dat we deze mensen kun-
nen helpen’, vertelt MVT-
projectmedewerker Nevien 
Gaafar. ‘En bij het bepa-
len of iemand in aanmer-
king komt voor hulp, gaat 
het MVT grondig te werk.’ 

In totaal zijn twintig tuinen 
onder handen genomen, een 
flinke stijging in vergelij-
king met de dertien tuinen 
in 2014.  Onder de achttien 
vrijwilligers waren naast 
een aantal vaste vrijwilli-
gers ook acht rechtbankme-

dewerkers en vijf vrijwil-
ligers via Stichting Present.

‘Toen ik de laatste tuin zag, 
dacht ik dat het ons nooit 
zou lukken’, lacht vrijwil-
liger Trijntje. ‘Het was één 
woestenij. Na ruim ’n uur 
kappen, zagen en snoei-
en, zag je weer ’n beetje 
de contouren. Vervolgens 
hebben we alles bij elkaar 
geharkt, afgevoerd en het 
onkruid eruit geschoffeld. 
We waren lekker fanatiek 
bezig. Ondanks de regen- 
en hagelbuien, hebben we 
aan één stuk door gewerkt.’ 
 
Vrijwilliger Margreet knikt 
en valt Trijntje bij: ‘NLDoet 
levert meerwaarde. Dit is 
een leuke manier om andere 
mensen te ontmoeten en ik 
kom op plekken waar ik nor-
maal nooit kom. En het voelt 

goed om mensen, die het 
tijdelijk tegen zit, te kunnen 
helpen.’
 
Dat laatste valt duidelijk in 
goede aarde. De zieke der-
tiger, van wie de tuin jaren-
lang niet was onderhouden, 
kijkt die middag glimla-
chend naar het fraaie resul-
taat. ‘Geweldig’,  glundert 
hij. ‘Mijn vader, die om de 
hoek woont, helpt me al met 
zoveel dingen en de tuin was 
er tot nu toe bij  ingescho-
ten. Ik ben echt hartstikke 
blij met deze hulp.’
 
Aansluitend aan het werk, 
praatten alle vrijwilligers 
na onder het genot van hap-
jes in Koffiesalon Scala bij 
Winkelplein Geitenkamp. 
Als dank voor de hulp, 
kreeg elke vrijwilliger een 
bak viooltjes. • Vrijwilligers in actie tijdens NL Doet

Ze woont al bijna 20 jaar in Nederland en Ramza Pekaric voelt zich ook Nederlandse. Ze spreekt 
onze taal perfect en weet heel goed wat ze wil. 

Toch is dit allemaal niet 
zo vanzelfsprekend, want 
Ramza (35) is geboren in 
Bosnië, van waaruit zij na 
de oorlog in het Balkange-
bied is gevlucht en uiteinde-
lijk in ons land is gekomen. 
Via vele asielzoekerscentra 
en na ruim 5 jaar wachten 
op een verblijfsvergunning 
kreeg zij in 2005 een écht 
huis in de Druckerstraat en 
daar woont zij nog steeds 
met haar dochter, die in Ne-
derland is geboren.

‘Ik deed aanvankelijk een 
opleiding voor verpleegkun-
dige’, vertelt Ramza, ‘maar 
nadat ik heel vervelende 
dingen met zieke kinderen 
meemaakte, wist ik dat dit 
vak niets voor mij zou zijn. 

Kinderen zijn namelijk mijn 
lust en mijn leven en ik kon 
er absoluut niet tegen om 
hen te zien lijden. Daarna 
heb ik Uiterlijke Verzorging 
en Sociaal Pedagogisch 
Werk gestudeerd, maar heb 
dat niet kunnen afmaken 
door diverse omstandighe-
den, waaronder de geboorte 
van mijn dochter. Ik heb 
veel bijbaantjes gehad, zoals 
in het Openluchtmuseum 
en in een bejaardenhuis.’

‘Ik wil graag nuttig zijn 
voor de Nederlandse maat-
schappij en al wordt het dan 
niet betaald, ik doe het met 
plezier. Via Alex Smits van 
het vrijwilligerswerk ben ik 
beland bij het Activerings-
team op de Geitenkamp.                     

Ik heb daar onder andere 
Babybabbels gedaan en ik 
doe nu al sinds 2 jaar De 
Speelmorgen in het MFC, 
ik heb er gesprekken met 
vrouwen die op een of an-
dere manier hulp kunnen 
gebruiken, ik kook met een 
team een keer per maand, 
we verzorgen samen lunches 
voor de mensen die mee hel-
pen bij de schoonmaakacties 
van Vivare en Volkshuisves-
ting en ik bezorg ook wel-
komstpakketten bij nieuwe 
bewoners in de wijk. De op-
volgster van Alex, Ruth van 
Swaay, heeft me heel erg ge-
holpen om mijn zogenaam-
de ‘verborgen talenten’ naar 
boven te halen, waardoor 
ik me nu erg op mijn plaats 
voel bij het vrijwilligers-

werk dat ik doe. Ik ben te-
genwoordig wel zo’n 15 tot 
20 uur aanwezig in het MFC 
voor allerhande activiteiten. 
Ik volg een opleiding voor 
gastvrouw/baliemedewerk-
ster. Mijn grote wens is om 
maatschappelijk werkster 
te worden, ik hou ervan om 
mensen te stimuleren.’ 

Hoewel Ramza weinig bin-
ding meer heeft met Bosnië 
heeft zij vorig jaar mei wel 
kleding ingezameld voor 
haar voormalige landgeno-
ten, die toen met enorme 
overstromingen en aardver-
schuivingen te maken had-
den. Een bloemetje leek de 
redactie van Op de Hoogte 
zeker op zijn plaats voor de 
actieve Ramza!

Een bloemetje voor Ramza Pekaric
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