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Veel en gevarieerd vertier op Hoogte 80-festival
De zevende editie van het Hoogte80-festival heeft een grote massa mensen naar de wijk gebracht. Meer dan 20.000 mensen 
bezochten tijdens en na Hemelvaart het vierdaagse festival, dat zoals altijd ingeluid werd met een parade door de wijk.

De parade werd dit jaar bege-
leid door de Geitenkampse
herauten Suzanne en Lies-
beth. In hun openings-
toespraak werden de vele 
vrijwilligers van de Geiten-
kamp naar voren gehaald, 
waarna symbolisch de bult 
werd overgedragen aan or-
ganisator Harold Oddens.

Na zijn welkomstwoord kon 
het festival beginnen. Het 
mooie weer zorgde voor 
een gemoedelijke sfeer. Er 
was veel te genieten voor de 
jonge en oudere festivalbe-
zoekers. De ‘slechtste voor-
stelling ooit’ kon bezocht 
worden, je kon een (gesimu-
leerde) vlucht in een vlieg-
tuig maken, de reizende 
schilderijenexpositie ‘Show 
Your Hope’ gaf vanuit een 
oud Volkswagenbusje bijna 
doorlopend een voorstelling, 
waarbij bezoekers hun ge-
dachten over de schilderijen 
vrijelijk de loop konden la-
ten gaan.

De Arnhemse theatergroep 
BOT gaf met Ramkoers 
een eigenzinnige, origi-
nele en muzikale voorstel-
ling, waarbij kleine liedjes 
werden begeleid door grote 
geluidsmachines. Het ge-
luid werd overal vandaan 

getoverd: fi etspompen, af-
voerpijpen, naaimachines, 
regentonnen en speelgoed. 
Hoogtepunt was een over de 
kop rollende piano, die ook 
nog eens bespeeld was. Het 
was een en al muzikaal ver-
nuft, gebracht met tomeloze 
energie.

Op vrijdag was er veel be-
langstelling voor de voor-
stelling van de Kwartierma-
kers. Verschillende mensen 
met een kwetsbaarheid tra-
den hierbij op, waaronder 
sit-up comediènne Lisanne 
Herder, die vanuit haar rol-
stoel tevens haar overige ‘ei-
genaardigheden’ op de hak 
nam. De optredens van de 
Kwartiermakers werden af-
gewisseld door Crazy Little
Roof, een band met muzi-
kanten uit de nabijgelegen 
wijken.

Zaterdag en zondag werd 
de meeste aandacht getrok-
ken door Joris Linsen & Ca-
ramba, die de voorstelling 
‘Kuifje in Mexico’ bracht. 
De exotische klanken van 
dit gezelschap bracht menig 
bezoeker in vervoering en 
de band kreeg terecht een 
staande ovatie van het Arn-
hemse publiek.

Naast dit alles was er ook 
voor de kinderen veel te 
doen: buikdansen, toneel-
spelen of simpelweg genieten
van het vingerpoppetje Lejo. 
Ook de authentieke rups-
baan uit 1932 kreeg veel 
belangstelling van de jonge 
festivalgangers.

Natuurlijk was er ook ruime 
aandacht voor de inwendige 
mens: waar je ook liep, er 
viel bijna niet te ontkomen 
aan de heerlijke geuren van 
de gerechten die overal op 
het terrein bereid werden. 
En er was in ruime mate 
drank aanwezig, variërend 
van ranja voor 50 eurocent 
tot een heuse bierproeverij 
waarbij verschillende alco-
holische dranken genuttigd 
konden worden.

De dames van Het Koffi e-
Kaffee waren ook aanwezig 
op het festival. Zij zorgden 
niet alleen voor de koffi e en 
thee tijdens de festivalda-
gen, maar brachten ook een 
stuk Geitenkampse gezel-
ligheid naar de bult. De tent 
was een heerlijk rustpunt op 
het drukbezochte festival. 

Daarnaast waren de dames 
ook verantwoordelijk voor 
het verzorgen van het grote 
wijkontbijt op zondagoch-
tend, waarbij ruim honderd 
vrijwilligers uit de wijk ge-
noten van een heerlijk ont-
bijt. Dit werd door de orga-
nisatie als dank aangeboden 
aan de vrijwilligers voor de 
vele inspanningen die zij 
gedurende het Hemelvaarts-
weekend hebben verricht.

• In de tent van De Beijer was het gezellig druk
• De herauten van de 

Geitenkamp

• Het wijkontbijt op zondagochtend trok veel wijkbewoners aan             Foto: Madelon van Kempen
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Die jeugd van tegenwoordig

Met honden in je leven kom je vaak buiten. Daarom zie 
je meer in de wijk dan sommige mede-wijkbewoners die 
wat meer aan huis zijn gebonden.

Wat mij opvalt is de grote hoeveelheid straatvuil. Lege 
blikjes, lege snoepzakjes en plastic bakjes waar belegde 
broodjes in hebben gezeten. Vooral aan het begin van de 
Beukenlaan ligt erg veel rommel en een korte wande-
ling geeft de verklaring. Kwestie van het spoor volgen. 
Het begint bij de COOP aan het Schuttersbergplein. Dan 
volg je de lege blikjes, snoeppapiertjes en uitgekauwde 
kauwgum tot aan het sportcentrum Valkenhuizen. Daar 
ligt iedere variant verpakking van allerhande etenswaar 
voor het oprapen. 

Valkenhuizen bekoort de studiejeugd met een buurt-
winkel, bushaltes en het sportcentrum waar het CIOS 
is gevestigd. En waar jeugd is, is afval op straat. Laat ik 
eerlijk zijn: ik ben zelf ook jong geweest. Maar in mijn 
tijd wezen de school en omwonenden ons, opgeschoten 
jongeren, op onze verantwoordelijkheid.

Vandaag kwam ik terug van een paar boodschappen 
doen op het marktplein. Ik liep de Fazantenweg omhoog 
naar het Schuttersbergplein. Een man van gevorderde 
leeftijd kwam uit een van de huizen en liep richting de 
ondergrondse vuilcontainers naast het kapperszaakje. 
Hij stak de weg half over en gooide een doos over een 
geparkeerde auto heen, ruwweg in de richting van de 
containers. De doos kwam tot rust halverwege het trot-
toir. Zonder de doos nog een blik waardig te gunnen 
draaide de man zich om en liep terug naar waar hij van-
daan kwam.

De impuls om hem hierop aan te spreken werd onmid-
dellijk onderdrukt door een gevoel van machteloosheid. 
Hij zou de opvoeder moeten zijn. Degene waarop ik een 
paar alinea’s terug mijn hoop vestigde om de jeugd aan 
te spreken. Teleurgesteld liep ik door. De veelgehoorde 
volwassenenklacht, „Die jeugd van tegenwoordig,” stierf 
langzaam weg.
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Wij verzorgen voor u
        een lekkere BBQ

  Kom kijken in onze winkel

GRATIS PARKEREN OP HET MARKTPLEIN

Voor al uw dierbenodigdheden

gaat u naar

Een social sofa voor de buurt 
In het park Hoogte 80 wordt 
dit jaar een social sofa ge-
plaatst. Dat is een bank met 
een eigen ontwerp, naar 
ideeën van wijkbewoners. 
De straatbank is dus ge-
maakt door de buurt en voor 
de buurt. De straten, pleinen 
en parken zijn tenslotte van 
ons, daar kun je leuke din-
gen mee doen. 
Als we ergens gezellig kun-
nen zitten dan hebben we 
eigenlijk een enorme huis-
kamer of buurttuin. Zo kun 
je de social sofa zien. Op 

zo’n bank kun je even bij-
kletsen of zomaar zitten, een 
beetje rondkijken, mensen 
begroeten, of je gebruikt de 
bank als ‘afspreekplek’.  In 
Arnhem staan er al een paar 
en daar komt er dus eentje 
bij in het park Hoogte 80.

In dit park verbinden wan-
delpaden de bewoners van de 
Geitenkamp en Monniken-
huizen. Die paden staan ook 
op de bank: het ontwerp 
verbindt stukjes uit de wijk-
geschiedenis. Je ziet een 

mammoet uit de ijstijd toen 
het landschap bij Arnhem 
ontstond. Er zijn ook verwij-
zingen naar de Veluwe, het 
klooster Monnikenhuizen, 
de Tweede Wereldoorlog, 
het oude Vitesse-stadion en 
poorten in de wijk. 
Natuurlijk verwijst het ont-
werp ook naar het park van 
nu. Waar je kunt wandelen, 
rennen, spelen en mensen 
ontmoeten. De bank ver-
bindt heden en verleden, al-
lochtonen en Arnhemmers. 

De social sofa wordt in de 
komende maanden door de 
buurt gemaakt. Want het ont-
werp is opgebouwd uit een 
paar honderdduizend mo-
zaieksteentjes. Die worden 
deze zomer door wijkbewo-
ners op de bank geplakt. De 
kosten voor al die steentjes 
zijn betaald uit het wijkbud-
get en via bijdragen van wo-
ningbouwvereniging Por-
taal en het Rabobank fonds.  
In september zal de bank 
feestelijk geopend worden, 
en voor dat feestje is natuur-
lijk iedereen welkom uit de 
Geitenkamp en Monniken-
huizen!

• De plaats waar de bank komt te staan in het park 
Hoogte 80. Op de foto is een schets afgebeeld van 
het uiteindelijke ontwerp van de bank.

vanaf zaterdag 6 juni
Iedere zaterdag

Indische Dag

geopend van 
    11.00-20.00 uur

ook voor hengelsport!!

Marinus van der Ende koninklijk onderscheiden
Voor zijn inspanningen op 
de Geitenkamp tijdens de 
Tweede Wereldoorlog is 
Marinus van der Ende be-
noemd tot Lid in de Orde 
van Oranje Nassau. Hij 
kreeg het bijbehorende lintje 
voorafgaand aan Konings-
dag opgespeld door burger-
meester Herman Kaiser.

Wilt u ook meehelpen met het maken van de bank? 
Stuur een mail aan: monnikenhuizenzitgoed@gmail.com. 

Kijk ook op Facebook: monnikenhuizen zit goed.

Waardevolle bomen-lijst aangepast
 
De Waardevolle Bomen-lijst is aangepast. De wijziging betreft de jaarlijkse aanpassing van 
het register en de kaart behorende bij de Waardevolle Bomen-lijst. 
De Waardevolle Bomen-lijst is een inventarisatie van bijzondere, vrijstaande bomen in Arn-
hem, opgesteld bij de deregulering van de kapvergunning. De bomen op de lijst zijn be-
schermd en voor het kappen is een vergunning nodig. Dit geldt ook voor bomen en groen 
die door een bestemmingsplan beschermd zijn. Jaarlijks wordt een deel van het gemeentelijk 
bomenbestand in een aantal wijken gecontroleerd, waarop kaarten en register worden aan-
gepast aan de actuele situatie. Uiteindelijk is dan 1x per 6 jaar de lijst herijkt. De zo ontstane 
nieuwe lijst wordt jaarlijks door BenW vastgesteld. Voor 2015 staan de wijken Presikhaaf; 
Presikhaaf oost; Het Arnhemse Broek; Spijkerkwartier en Geitenkamp op de planning.
 
Meld uw boom aan!
Iedereen kan zelf een waardevolle boom aanmelden bij de gemeente; die beoordeelt of de 
boom op de Waardevolle Bomen-lijst geplaatst moet worden. Alle informatie, inclusief de 
aangepaste kaart en het aanmeldingsformulier staan op 
www.arnhem.nl/waardevolle bomen.

Rectifi catie
Het is natuurlijk nooit de bedoeling, maar het kan altijd gebeuren: 
foutjes in de wijkkrant. 
Zo werd in de reeks ‘Ken Uw Straatnaam’ per abuis de Rosendaalse-
weg met een z geschreven, bleek Gesine Lange niet de eigenaar, maar 
de mede-eigenaar van Het Gulden Bloemetje te zijn en heet Angelo 
Goudon eigenlijk Angelo Gougon. 

Onze excuses aan de betrokkenen, en  hulde aan de alerte lezers!

Subsidie moet burgerinitiatieven stimuleren
Bewoners van Arnhem kunnen in 2015 en 2016 een beroep doen op een pot van een miljoen 
euro per jaar om burgerinitiatieven mogelijk te maken. De gemeente kiest er nadrukkelijk 
voor om de regeling niet dicht te spijkeren met voorschriften.

De subsidieregeling Burgerkracht Sociaal Domein 2015-2016 is bedoeld voor plannen van 
inwoners om de zelfredzaamheid te versterken. De initiatieven moeten op termijn leiden tot 
vormen van ondersteuning die professionele zorg kunnen vervangen. Hierbij kan bijvoor-
beeld gedacht worden aan een boodschappenservice voor ouderen, of huiswerkbegeleiding 
voor probleemjongeren. Bewoners kunnen per initiatief maximaal 10.000 euro aanvragen.
De wijkregisseur bepaalt of het plan aan de voorwaarden voldoet. 

“We geven vertrouwen aan inwoners en ruimte voor creatieve oplossingen. We willen het 
niet achter het bureau verzinnen en ook geen bureaucratische rompslomp.” , aldus wet-
houder Martijn Leisink. Achteraf wordt wel gekeken wat de effecten van de uitgevoerde 
projecten en initiatieven zijn. Ook moeten de activiteiten plaatsvinden in een of meerdere 
Arnhemse wijken, en moet in de aanvraag worden aangegeven hoe toegewerkt wordt naar 
voortzetting van de activiteit zonder gemeentelijke subsidie.  
Aanvragen kunnen worden ingediend via een formulier op www.arnhem.nl.

Naam ‘Berndsen’ na 90 jaar weg uit Geitenkamp
Ruim een half jaar nadat drogisterij Berndsen is gestopt, sluit nu ook de optiek/foto 
met dezelfde naam defi nitief de deuren. Daarmee verdwijnt de naam ‘Berndsen’ na 
meer dan 90 jaar uit het straatbeeld van de Geitenkamp.

4 juli is de laatste dag waar-
op Elias Hossevoort in de 
winkel te zien zal zijn, waar 
hij meer dan 45 jaar met veel 
plezier heeft gewerkt. Op 
die dag is er van 15.00 tot 
17.00 uur voor zijn klanten 
gelegenheid een drankje te 
nuttigen en afscheid te ne-
men, daarna gaat de zaak 
voorgoed dicht.

Met het sluiten van de winkel 
verliest het winkelplein niet 
alleen een historische zaak, 
maar ook een markante
en betrokken ondernemer. 
Zijn betrokkenheid bleek 
niet alleen uit het jarenlange 
voorzitterschap van de win-
keliersvereniging, in welke 
hoedanigheid hij zich inzet-
te voor de leefbaarheid van 
het Marktplein, maar ook uit 
zijn inzet voor de Stichting 
Herdenking Geitenkamp. 

Mede dankzij deze stichting 
ligt er nu een monument op 
het Larikshof, waar jaar-
lijks stil gestaan wordt bij 
de Geitenkampers die in de 
Tweede Wereldoorlog zijn 
gestorven als gevolg van de 
bombardementen door de 
geallieeerde troepen op 13 
april 1945. 

De sluiting van zaak komt 
niet helemaal als een ver-
rassing. Na het sluiten van 
de drogisterij, nu een half 
jaar geleden, bleek ook voor 
Berndsen optiek/foto het 
wegvallen van Albert Heijn  
vorig jaar én de aanhoudende
onzekerheid over een te-
rugkeer van de supermarkt 
een te groot obstakel om het 
doorgaan van de winkel te 
rechtvaardigen. Met pijn in 
het hart heeft Elias deze be-
slissing moeten nemen. 

• Elias Hossevoort 
(hier tijdens de her-
denking in 2014)

4 juli
15.00-17.00 uur
Afscheidsborrel

Foto/optiek
Berndsen
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Dag van de Stadslandbouw
Op zaterdag 6 juni is het de dag van de Stadslandbouw. Het 
Groente Gilde wil deze dag niet onopgemerkt voorbij laten 
gaan. 
Op het terrein van De Rommelkist (bij MFC De Wetering)
kun je van 13.00 tot 16.00 uur ‘zaadbommen’ van klei ma-
ken. Deze zaadbommen kunnen in de tuin of boomspiegel 
gegooid worden, waarna er mooie bloemen uit komen.
Tevens wordt er verder gewerkt aan het opfl euren van de 
paaltjes rondom het pompoenveld. 
Zin om mee te doen? Iedereen is welkom!

Boekenmarkt in de Beijer
In de Beijer (Willem Beijerstraat 13) wordt op zaterdag 20 
juni weer een boekenmarkt gehouden, van 12.00-15.00 uur. 
De boeken zijn cadeau gedaan door bewoners. Alle boeken 
zullen voor € 1,- per stuk te koop zijn. De opbrengst van 
deze boekenmarkt is voor Kunst op het Plein, de creatieve 
markt die dit jaar  op 11 september gehouden zal worden.

Oude boeken zijn weggedaan, nieuwe boeken zijn toege-
voegd. Volgens organisator Ineke Visscher van De Poort 
zijn er zeker 1200 boeken door wijkbewoners aangeleverd. 
Deze moeten nog wel van de Poort naar de Beijer gebracht 
worden. Mensen die willen helpen om op vrijdagavond 19 
juni de boeken naar de Beijer te brengen en/of op zondag-
middag 21 juni de niet verkochte boeken weer terug te bren-
gen, kunnen zich aanmelden bij Ineke, tel nr. 026-4432483.

Succesvolle tuinactiedag
Op dinsdag 12 mei werd de tweede tuinactiedag van dit 
jaar georganiseerd. Woningcorporaties Vivare, Portaal en 
Volkshuisvesting zijn die dag samen met de mannen van 
2Switch aan de slag gegaan. Dit keer kwamen onder meer de 
tuinen in de omgeving van de Woudstraat aan bod. Bewo-
ners konden zich hier van tevoren voor opgeven en werden 
ook gevraagd om mee te helpen. Op de foto geeft één van 
de bewoners aanwijzingen, hij was dan ook erg blij met de 
geboden hulp.

De volgende tuinactiedag is op 8 september, in de omge-
ving van de Sperwerstraat. 
Bewoners krijgen hierover vooraf bericht.

Het Groente Gilde opent buurtmoestuin
Het Groente Gilde is al enige tijd bezig met het opzetten van een buurtmoestuin. Op 18 april vond 
de offi ciële opening hiervan plaats op het terrein van Playground de Rommelkist.

Het Groente Gilde wil laten 
zien hoe leuk en gemakke-
lijk het is om in de stad je ei-
gen groenten te verbouwen. 
Daarbij komt het hele proces 
aan bod: van het zaaien en 
verzorgen van de groenten 
tot het oogsten en er iets lek-
kers van maken. Bovendien 
heb je er niet veel ruimte 
voor nodig, één kleine vier-
kante meter is al genoeg om 
lekkere groenten te verbou-
wen.

Het initiatief voor het 
Groente Gilde ligt bij Kim 
Lagerweij. ‘Ik heb een boek 
geschreven over stadsland-
bouw, omdat ik nieuwsgie-
rig was naar de motivatie 
om zelf voedsel te verbou-
wen, ook al woon je in de 
stad. Toen besloot ik ver-
schillende stadsboeren door 
heel Nederland te intervie-
wen over hun ervaringen. 
Dit leverde stuk voor stuk 
mooie verhalen op vol inspi-
ratie en praktische tips. Ook 
heb ik verslag gedaan van 
initiatieven die gericht  zijn 
op lokaal voedsel, zoals de 
VoKo (Voedsel Koöperatie) 
en een ‘open lucht super-
markt’. Hierdoor ontstonden 
allemaal mooie ideeën over 
hoe je de ruimte in de stad 
anders kan benutten. Toen 
ik 1,5 jaar geleden op de 
Geitenkamp kwam wonen,
zag ik dat hier nog geen 
stadslandbouwprojecten 
waren. Hier wilde ik graag 
verandering in brengen. Ik 
sprak met Yvonne Bierings 
van Volkshuisvesting. Zij 
bracht me in contact met een 
aantal liefhebbers van groen 
en groente. We vonden een 
plek in Playground  de 
Rommelkist, waar we onze 
buurtmoestuin mochten be-
ginnen. 

Joeri Meliefste en ik de-
den mee aan de wijkprijs 
(in 2014) en behaalden de 
vierde plek. Toen konden 
we met steun vanuit de wo-
ningbouwcoöperaties en het
bewonersoverleg beginnen
met het realiseren van de 
moestuinbakken in de 
speeltuin. Met burendag 
(eind september 2014) heb-
ben we met buurtbewoners, 
zowel jong als oud, de bak-
ken in elkaar geschroefd en 
veldsla gezaaid. Dit voorjaar 
hebben we de eerste veldsla-
lunch georganiseerd met 
zelf geoogste veldsla! 

Op 18 april zijn we in een 
plantjesoptocht vanuit de 
Beijer vertrokken, met 
groenten en plantjes op een 
bolderkar. Erik, een muzi-
kant uit de wijk begeleide 
ons op de trommel. De Gei-
tenkampse herauten Elsbeth 
en Suzanne begroetten ons 
bij de poort van de Rommel-
kist. Na het planten van een 

framboos- en bessenstruik 
onthulde wijkregisseur    
Carla Butzelaar samen met 
een aantal kinderen uit de 
wijk het bord. Hiermee werd 
de buurtmoestuin offi cieel 
geopend. Vervolgens was er 
een echte groente borrel en 
muziek.’ 

Begin dit jaar kwam Lizette 
Boomgaard het Groente Gil-
de versterken. Als echte per-
maculturiste heeft zij veel 
verstand van groenten ver-
bouwen. Om mee te helpen 
met het Groente Gilde hoef 
je echter niet veel verstand 
te hebben van groenten ver-
bouwen (wel mooi meege-
nomen natuurlijk). Op dins-
dagavond rond 7 uur /half 8 
en op zaterdagmiddag rond 
half 2 is er altijd iemand 
aanwezig in de buurtmoes-
tuin. Als je meehelpt krijg je 
een stempel op een stempel-
kaart. Op deze manier kun-
nen kinderen opklimmen in 
rang (volwassenen trouwens 
ook), zoals dat in gilden 
geschiedt: van groenteleer-
ling, naar groentegezel, tot 
groentemeester. 

Onlangs is het Groente 
Gilde in samenwerking met 
kinderwerk Rijnstad ook 
begonnen met een (korte)
kookcursus voor kinderen. 
Op donderdagmiddag krij-
gen 5 à 6  kinderen les in 
het bereiden van groenten 
en leren zij hoe zij een ge-
zonde maaltijd kunnen be-
reiden. Daarbij wordt zoveel 
mogelijk gebruik gemaakt 

van groenten die zelf te 
verbouwen zijn. Op speelse 
wijze worden kinderen en-
thousiast gemaakt voor het 
eten van verse groente en 
kunnen ze deze ook nog zelf 
bereiden.

Het Groente Gilde wil in de 
toekomst meer van dit soort 
activiteiten organiseren.  Zij 
zijn dan ook niet alleen op 
zoek naar helpende handen 
voor het onderhouden van 
de tuin, maar willen ook 
graag in contact komen 
met volwassenen die willen 
meedenken met het Groente 
Gilde, bijvoorbeeld bij het 
maken van plannen voor te 
organiseren activiteiten. 

Wie zin en tijd heeft om af 
en toe te overleggen of een 
hand- en spandienst wil ver-
richten, kan zich aanmelden 
via:
groentegilde@gmail.com

Het Groente Gilde bij de moestuinbakken. Van links naar rechts op de foto 
Lizette Boomgaard, Joeri Meliefste en Kim Lagerweij.

Kort nieuws

• Het boek ‘De stad ont-
kiemt’ is verkrijgbaar 
bij De Poort.



Wekelijkse wijkactiviteiten

Zumba dansen
Vanaf donderdag 11 juni kan er gedanst worden in MFC 
De Wetering. Dan start namelijk de cursus Zumba dansen, 
van 9.30 uur tot 10.30 uur in de grote zaal van het MFC. 
De cursus wordt gegeven door Mella, een professionele 
danslerares. Zumba is de nieuwste fi tness rage, waarbij oe-
feningen gedaan worden op aanstekelijke Latijns-Ameri-
kaanse ritmes. De bewegingen zijn gemakkelijk te volgen, 
wat het geschikt maakt voor iedereen die het leuk vindt om 
lekker te bewegen. En de kilo’s gaan er al dansend af!

De kosten voor de cursus bedragen €10,00 per 5 lessen. 
Voor moeders met jonge kinderen is er een oppas aanwezig.
Inschrijven aan de balie van MFC De Wetering.

Geitenkamps Zomerfeest op 27 juni
Op zaterdag 27 juni vindt 
voor het derde jaar op rij het 
Geitenkamps Zomerfeest 
plaats. De braderie wordt ge-
houden op de Fazantenweg, 
Bonte Wetering, Drucker-
straat en rondom het 
Marktplein. De markt zal 
voornamelijk nieuwe waren 
aanbieden, maar de Drucker-
straat is gereserveerd voor 
mensen die hun oude spul-
letjes willen aanbieden.

Organisator Theo Leenders 
trekt alles uit de kast om er 
een leuke dag van te maken. 
Op het Marktplein zullen 
er voor de kinderen leuke 
activiteiten te doen zijn: 
er is een minikermis (met 
draaimolen), kinderen mo-
gen proberen om eendjes te 
vangen en er kan ouderwets 
touwtje worden getrokken. 
Playground de Rommelkist 
deelt mee in de feestvreugde:

ook daar kunnen die dag 
leuke spelletjes gespeeld 
worden door de kinderen.

Aan het amusement is ook 
gedacht. Op de hoek van 
Bonte Wetering/Fazanten-
weg komt een podium te 
staan waar optredens te ver-
wachten zijn van Marvin de 
Geest, Joey Kerkhof, Martin 
Hendriks, Antonio Hulskens 
en Nicole Vorstenbosch.

De inwendige mens is niet 
vergeten. De gehele braderie 
zal voorzien zijn van kraam-
pjes waar diverse hapjes en 
drankjes te verkrijgen zijn.
Alle reden dus om 27 juni 
vrij te houden in je agenda 
en die dag het ongetwijfeld 
gezellige zomerfeest mee te 
maken.
De braderie begint ‘s och-
tends om 10.00 en zal tot 
16.30 uur duren.

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)
  9.30-10.30 Zumba dansen (Wijkclub/Rijnstad) MFC De 
Wetering. Vanaf 11 juni, 5 lessen € 10,00. Alle leeftijden. 
Inschrijven bij de balie.
  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



Agenda en informatie
Zaterdag 6 juni
13.30-16.00 Dag van de Stadslandbouw (MFC De Wete-
ring). Samen met het Groente Gilde kun je ‘zaadbommen’ 
van klei maken, die je in de tuin of boomspiegel kunt gooien.

17.30-20.30 Samen Eten (MFC De Wetering) Maandelijkse 
buurtmaaltijd voor bewo-
ners van de Geitenkamp, 
Monnikenhuizen, Paasberg 
en Arnhemse Allee. Omdat 
samen eten en elkaar ont-
moeten gezellig is.  
Kosten €2,50. Tel. 06-
11091183   info@sameneten.net 

Maandag 8 juni
13.30-15.00 Spreekuur Op De Hoogte (Wijkkrant) MFC 
De Wetering. Voor vragen, ideeën, tips en opmerkingen met 
betrekking tot de wijkkrant.

Donderdag 11 juni
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 12 juni
13.30 uur Grote bingo (SWOA) MFC De Wetering

Zaterdag 13 juni
10.00-12.30 Damesbeurs (i.s.m. Rijnstad) MFC De Wete-
ring. Lekker struinen tussen kleding, schoenen. tassen, sie-
raden, assecoires en boeken. Informatie: 06-25355027

Dinsdag 16 juni
20.00-21.30 Bewonersoverleg Geitenkamp-Monniken-
huizen. MFC De Wetering.

Vrijdag 19 juni
13.30 uur Dubbeltjesbingo (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 20 juni
12.00-15.00 Boekenmarkt (De Beijer)

Donderdag 25 juni
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 26 juni
13.30 uur Grote bingo (SWOA) MFC De Wetering

Zaterdag 27 juni
10.00-16.30 Braderie Zomerfeesten. (Fazantenweg, Bonte 
Wetering, Druckerstraat, Marktplein). Met meer dan 100 
kraampjes met nieuwe én oude spullen.

Maandag 29 juni
13.30-15.00 Spreekuur Op De Hoogte (Wijkkrant) MFC 
De Wetering. Voor vragen, ideeën, tips en opmerkingen met 
betrekking tot de wijkkrant.

Zaterdag 4 juli
15.00-17.00 Afscheidsborrel Foto/Optiek Berndsen
(Geitenkamp 37). Klanten van de foto-optiek zijn welkom 
om afscheid te nemen.
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 

Maandag 6 juli t/m vrijdag 10 juli

Zwoele Zomer. Verschillende locaties in de wijk vormen 
een week lang het decor voor activiteiten die in het kader 
van de Zwoele Zomer worden georganiseerd. Het program-
ma wordt t.z.t. bekend gemaakt bij MFC De Wetering.

Donderdag 9 juli
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 10 juli
13.30 uur Grote bingo (SWOA) MFC De Wetering

Swingavond in het MFC
Op zaterdag 11 juli organiseren de dames van De Beijer 
een groot swingfeest in MFC De Wetering. Om het  seizoen 
af te sluiten voor de zomervakantie, maar ook gewoon om-
dat de dames - Carla en Annet - zin hebben om lekker te 
swingen.

De avond is voor iedereen bedoeld: vrijwilligers, bezoekers 
en wijkbewoners. De toegang is gratis en voor de consump-
ties wordt een schappelijke prijs gerekend. De muziek wordt 
verzorgd door John Kalkman (verzoekjes kunnen gemaild 
worden naar hetkoffiekaffee@gmail.com) en eregast Jan 
Lareman zal het bal komen openen.
Met wie en waarmee? Dat zal op de avond zelf blijken...
Vanaf 20.30 is iedereen van harte welkom!

Zaterdag  11 juli
20.30-24.00 Swingavond (MFC De Wetering). Gratis 
entree, voor consumpties wordt een schappelijke prijs ge-
vraagd.

Ophaaldag plastic
Zakken voor het plastic zijn nu ook 

gratis af te halen bij MFC De Wetering.
Of 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 .



‘Het is fijn om niet overal een mening over te hoeven hebben’
Op zaterdag 30 mei werd de tweede Tour voor MS gehouden op de Geitenkamp. De opbrengsten van de tour gaan voor 100% naar het onderzoek naar deze 
spierziekte. Marcel van Domselaar, initiatiefnemer van de Tour én drager van de ziekte MS, vertelt hoe deze ziekte zijn leven veranderd heeft.

Marcel van Domselaar weet 
sinds september 2011 dat hij 
Progressieve Multiple Scle-
rose heeft, een zeer ernstige 
variant van MS. De ontste-
king in zijn hersenen zorgt 
ervoor dat zenuwcellen 
voorgoed beschadigd raken. 
Hij beweegt zich moeizaam 
en is een groot deel van zijn 
kracht al kwijt. Ooit was 
hij een fanatiek voetballer - 
Marcel speelde bij Vitesse 
1892 - en runde hij zijn eigen 
eetcafe. 

In 2011 begon het bij Mar-
cel mis te gaan. ‘Ik  merk-
te het aan de balans, het 
evenwicht. Op een gegeven 
moment ging dat niet echt 
goed. Ik ben toen bij een 
neuroloog terechtgekomen, 
en die kwam met de medede-
ling MS, en dan in de vorm 
Primair Progressieve MS’.  
Primair Progressieve MS 
is de meest ernstige variant 
van MS, waarbij de mensen 
van begin af aan langzaam 
achteruit gaan. 

‘Ik wist al meteen dat het 
einde oefening was. Ik heb 
een vriendin gehad; ik heb 
de relatie uitgemaakt door 
dit alles. Ook de zaak heb ik 
moeten verkopen.’ 
Marcel zegt het zacht en 
traag, maar vriendelijk. De 
ziekte kost hem veel ener-
gie en dat heeft ook gevol-
gen voor zijn sociaal leven. 
‘Waar ik heel actief was en 
sociaal, heb ik keuzes moe-
ten maken Ik kan niet overal 
meer mee naar toe, met 

vrienden. Dat is best wel 
moeilijk. Willen en kunnen, 
hè. Ik ben afhankelijk ge-
worden van een rollator en 
een scootmobiel’. 
Ook autorijden wordt voor 
Marcel moeilijker. Toen 
we hem vorig jaar spraken, 
kwam hij nog zelf met de 
auto aanrijden, maar deze 
keer liet hij zich met een 
taxi brengen. ‘Mijn rijbewijs 
is nog wel geldig, maar ik 
ga het niet meer verlengen. 
Ik vind het niet verantwoord 
meer om nog langer zelf een 
auto te besturen.’ 

Hoe wrang ook, het is wel 
een teken dat Marcel nog 
steeds verantwoorde keuzes 
weet te maken. Met zijn ver-
stand is dan ook niets mis, 
al kan door zijn gebrekkige 
manier van spreken soms 
een andere indruk gewekt 
worden. ‘Ook in gesprekken 
moet ik mijn energie goed 
benutten. Vroeger had ik 
overal wel een mening over, 
maar nu praat ik alleen nog 
maar over zaken die rele-
vant voor mij zijn. Het is 
soms wel fijn om niet overal 
een mening over te hoeven 
hebben. Bootvluchtelingen? 
Ja, erg, natuurlijk, maar ik 
vraag liever aandacht voor 
MS.’ 

Marcel wil nog steeds zo-
veel mogelijk zelf blijven 
doen. Hij volgt fysiotherapie 
in Delft en in het zwembad 
van Hoogkeppel, in totaal 
3 keer per week. Tweemaal 
per dag slikt hij medicijnen. 
En hij rust veel. ‘Ik leef met 
de dag. Af en toe is het zo 
erg met de vermoeidheid, 
dan val je neer op bed en 
dan moet je maar afwachten 
hoe je weer opstaat. Of de 
rust wel doet wat je wilt of 
hoopt dat hij doet. En dan is 
er nog veel onzekerheid over 
het verloop van de ziekte en 
de snelheid waarin de ach-
teruitgang plaatsvindt.’

De energie die Marcel nog 
heeft, besteed hij om  aan-
dacht voor MS te vragen en 
geld in te zamelen  voor on-
derzoek,  onder andere door 
de Tour voor MS te organi-
seren.

‘Er is veel geld nodig, ze-
ker zo’n €400.000. Vorig 
jaar hebben we met de Tour 
€8.500 binnengehaald, die 
volledig naar het onderzoek 
gaan. We zijn er dus nog 
lang niet. In Zuid Holland 
wil een mevrouw nu ook 
een  tour organiseren, naar 
aanleiding van de tour die ik 
organiseer.’ 
Het zijn hoopvolle berich-
ten, die de ultieme wens van 
Marcel een stapje dichter-
bij brengt: ‘Ik hoop dat nog 
meer mensen een Tour voor 
MS willen organiseren en 
dat er op een gegeven mo-
ment één dag voor MS komt, 
waarbij op verschillende 
plaatsen in het land een 
Tour voor MS gereden kan 
worden. Zo komt er uitein-
delijk wellicht genoeg geld 
bij elkaar om het onderzoek 
naar deze onbekende ziekte 
te financiëren.’

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

• Marcel van Domselaar                                                                   Foto: De Gelderlander

Ken uw straatnaam: de heiligen van Nieuw-Monnikenhuizen
 
De twee laatste straatnamen van de Geitenkamp werden behandeld in de vorige uitgave van Op de Hoogte. We gaan nu verder met de Dominicanenweg en de Augustijnen-
straat, enkele straten van de wijk Nieuw-Monnikenhuizen. 

Deze wijk werd gebouwd 
op de plek waar voorheen 
het Vitesse-stadion stond, 
een stadion dat ook Nieuw-
Monnikenhuize heette. 
Die naam was afkomstig 
van het Kartuizerklooster 
dat hier gestaan heeft. Het 
klooster dateerde uit de 
Middeleeuwen en werd in 
de 16e eeuw met de grond 
gelijk gemaakt. Er schijnen  
nog wat kelders te liggen  
op de plaats waar het bouw-
werk gestaan heeft. 

De straten dragen alle de 
naam van een kloosterorde, 
te beginnen bij de Domini-
canen. Deze orde werd in 
1216 gesticht door de Span-
jaard Dominicus Guzman 
en was destijds een nieuwe 
beweging binnen de kerk en 
de samenleving. Het Domi-
nicaner kloosterleven ken-
merkt zich door eenvoud, 
verstilling en verkondiging, 
met bijzondere aandacht 
(zielzorg) voor kwetsbare, 
sociaal en kerkelijk ont-
heemde mensen. Er wordt 
gezocht naar innerlijke 
vrijheid en waarachtigheid. 
Dominicus ging als predik-
broeder de wereld in om  
mensen vanuit die innerlij-
ke vrijheid te laten leven en 
werken. Hij trok eerst naar 
Scandinavië, maar kreeg 
in 1206 van de Paus een 
missietaak in de Langue-
doc (Zuid Frankrijk). Hij 
moest daar de Kathaarse 
ketters bestrijden (een ket-
terij is een welbewuste en 
opzettelijke afwijking van 
wat in een bepaalde ge-
loofsgemeenschap wordt 
beschouwd als behorend tot 
de fundamentele geloofs-
leer). De monniken daar 
bereikten weinig door hun 
hooghartige houding en 
hun luxueuze uitstraling.  

Dominucus predikte in alle 
eenvoud de heilige leefstijl, 
die hem geloofwaardig-
heid en autoriteit verschaf-
ten. Hij had succes.  In zijn 
laatste levensjaren predikte 
hij vooral in Noord-Italië. 
Dominicus Guzman inspi-
reerde mensen door zijn 
opgewekte aard, zijn prak-
tische instelling en zijn 
scherpe oog voor de teke-
nen van de tijd. Hij is begra-
ven in de San Domenico-                    
basiliek in Bologna (Italië). 
Hij werd slechts 51 jaar 
oud. Bekende Dominicanen 
zijn: Thomas van Aquino, 
Catherina van Siena en 
Edward Schillebeeckx, 
een Belgische Dominicaan 
die overleed in 2009. 
 
De rooms katholieke kloos-
terorde van de Augustijnen 
werd rond 400 gesticht door 
Aurelius Augustinus, ge-
boren in 354 in Noord-Afri-
ka, waar nu de grens tussen 
Algerije en Tunesië ligt. 
Hij was een kind van rijke 
ouders en had totaal geen 
interesse in de kerk. Hij was 
een straatjongen, tot groot 
ongenoegen van die ouders, 
die hem naar Carthago 
stuurden voor een opleiding 
wijsbegeerte en retorica 
(welbepraaktheid).

Daar stortte Augustinus 
zich in het studentenleven, 
waarna hij in een diepe 
crisis raakte door drank 
en drugs. Deze laatste za-
ken zijn dus niet slechts 
een probleem van de hui-
dige tijd!  Toen de cynische 
Augustinus bij toeval een 
toespraak hoorde van een 
christelijke redenaar werd 
hij geïntrigeerd door de blij-
de boodschap hiervan. Hij 
vestigde zich met (eveneens 
ontspoorde) vrienden ver 
van de wereld en stichtte 
een nieuwe kloosterorde. 
Deze orde onderscheidt 
zich van andere kloosteror-
den, omdat men vindt dat 
men zich pas echt aan het 
Hemelse kan wijden, als 
men eerst door schade en 
schande heeft geleerd, wat 

er niet deugt aan het aardse 
genot. De orde streeft naar 
innerlijke harmonie met 
God. De Augustijnen leiden 
een bescheiden en terugge-
trokken bestaan. Niet iedere 
koorknaap wordt tot de orde 
toegelaten. Hij moet eerst 
verslaafd zijn geweest, ge-
hoereerd en gegokt hebben! 
Augustijnen waren dus vóór 
hun leven als monnik wilde 
personen, zoals ook blijkt uit 
gedrag van bekende Augus-
tijnen als Maarten Luther 
en Desiderius Erasmus. Al 
sinds de 13e eeuw brou-
wen de Augustijnen hun 
eigen bier, dat nog steeds 
gekocht kan worden. De 
grote concurrent, de Orde 
van Benedictijnen, vindt de 
Augustijnen dan ook geen 
echte kloosterorde, maar 
een bende van uitgeraasde 
aso’s, die pogingen doen 
om de christen uit te hangen 
om na een leven van zonde 
toch nog in de hemel te ko-
men. Sommigen hebben de 
neiging om terug te vallen 
op oude gewoontes, maar 
het merendeel is beschaafd. 
Tot frustratie van de Bene-
dictijnen doet de Paus niet 
moeilijk over uitglijders. 
De Paus is vooral blij met 
de poging om in de Heere te 
geraken. De Koorheren en 

Heremieten zijn verschil-
lende religieuze families, 
die leven volgens de koor-
regel van Augustinus, een 
leefregel waarnaar de leden 
zich moeten richten met een 
vereist gedrag, een vereiste 
houding en een vereist be-
wustzijn. Behalve kerkva-
der was Augustinus ook 
theoloog en filosoof. Zijn 
beroemdste citaat is: ‘Gij 
hebt ons voor U geschapen 
en rusteloos is ons hart tot 
het rust vindt in U.’ 
Augustinus wordt be-
schouwd als de belang-
rijkste kerkvader van het 
Westen. Zijn preken en 
geschriften zijn een grote 
bijdrage voor de ontwikke-
ling van de kerkelijke leer. 
Hij ligt begraven in de basi-
liek van San Pietro in Ciel 
d’Oro (St.Pieter in de gou-
den hemel) in Pavia (Italië).

• Fresco met de oudste 
bekende afbeelding van 
Dominicus Guzman 
(14e eeuw)

• Aurelius Augustinus

• Het Augustijner bier  
wordt al sinds de 13e 
eeuw gebrouwen



Gastheer of gastvrouw voor MFC de Wetering

Voor MFC de Wetering wordt nog gezocht naar gastvrou-
wen en gastheren. Het team bestaat uit vrijwilligers en deel-
nemers aan leerwerktrajecten en is verantwoordelijk voor 
de bemensing van de receptie, het toezicht op de openbare 
ruimtes en verschillende ondersteunende taken in het ge-
bouw. Aan de balie ben je het eerste aanspreekpunt voor be-
zoekers van het MFC. Je verwijst mensen door, bedient de 
telefoon en je houdt de openbare ruimte netjes. Merendeels 
werk je samen met een collega waardoor je de verschillende 
taken onderling kunt verdelen. Als gastvrouw- of heer zorg 
je ervoor dat bezoekers zich welkom voelen in het gebouw.

De werktijden zijn in overleg van maandag t/m donderdag in 
blokken verdeeld: ochtenden van 9.00 tot 13.00 en middagen 
van 13.00 tot 17.00 uur. 

Vind je het leuk om met mensen van verschillende afkomst 
te werken, professionals te helpen, vraagbaak te zijn voor 
wijkbewoners? Ben je op zoek naar een leuke werkplek met 
ruimte voor je eigen talenten? Wij zoeken collega’s met ver-
antwoordelijkheidsgevoel die er zin in hebben. Achtergrond 
is niet belangrijk, motivatie telt!

Aanmelden kan via 
m.polman@wijkwerkpalet.nl of 06-12951528

• Gastvrouw Gisella achter de balie in het MFC

‘Opgeven is geen optie, had ik gezegd’
De Roparun is een jaarlijks terugkerende estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs of Hamburg naar 
Rotterdam. Dit jaar, van 23 tot 25 mei,  liep Michiel de Boer, geboren in de Arnhemse Allee, voor de eerste keer mee.

Sinds 1995 wordt de Ropa-
run gehouden. Bij deze esta-
fetteloop leveren een groep 
mensen in teamverband, een 
sportieve prestatie om op die 
manier geld op te halen voor 
mensen met kanker. Ook 
wel een avontuur voor het 
leven genoemd. Dat blijkt 
overigens ook uit het motto: 
“Leven toevoegen aan de 
dagen, waar vaak geen da-
gen meer kunnen worden 
toegevoegd aan het leven”.

Een Roparunteam bestaat 
uit maximaal acht lopers die 
ieder gemiddeld zo’n 65 ki-
lometer lopen oftewel meer 
dan 1 ½ marathon. Naast de 
sportieve inspanning, moet 
er ook een inspanning gele-
verd worden om geld op te 
halen voor het doel. Ook zijn 
de leden van een team ver-
plicht Roparun loten te ver-
kopen waarvan de opbrengst 
ten goede komt aan het doel.

Dit jaar liep Geitenkamper 
Michiel de Boer de Roparun 
mee. Hij was één van de lo-
pers van team AppSys, een 
verder voornamelijk Rot-
terdams gezelschap. ‘Er viel 
een plek open in het team. 
Een vriend van mij, die al ja-
ren meedoet, benaderde mij. 
Ik ben een fanatiek loper 
en zei ja. Het was wel een 
nieuwe ervaring om te lopen 
voor een goed doel’, aldus 
Michiel. ‘In de persoonlijke 
sfeer heb ik niet echt met 
kanker te maken gehad. De 
verhalen van de mensen die 
ik nu tijdens dit project ge-
hoord heb, hebben me diep 
geraakt.. Kanker is ook zo’n 
oneerlijke ziekte,  al heb je 
nog zoveel strijdlust, dan 
nog kan het zijn dat je het 
niet haalt’

Het meelopen met de Ropa-
run is voor Michiel een 
unieke beproeving geweest. 
‘Je loopt met acht lopers, 
verdeeld over twee teams. 
Het eerste team begint met 
om beurten een kilometer te 
lopen, na 55 kilometer wis-
selt vervolgens het tweede 
team je af. In totaal ben je 
twee dagen bezig om ruim 
560 kilometer af te leggen. 
Het lopen is daarbij niet 
eens de grootste uitdaging.
Je hebt steeds weinig tijd 
om uit te rusten, een goede 
nachtrust zit er niet in. En 
als je al in slaap valt, word 
je gewekt om weer een vol-
gend stuk te gaan lopen.  
Vooral hierdoor is het ook 
een aanslag op je mentale 
weerbaarheid’. 

Behalve de lopers zitten er 
in het team ook begeleiders 
voor de verzorging onder-
weg. In totaal bestaat een 
team uit 25 man. ‘Er waren 
wel momenten dat het zwaar 
was, maar ik had van tevo-
ren gezegd dat opgeven voor 
mij geen optie is’.

Die belofte maakte Michiel 
dan ook waar. Zelfs toen er 
in het andere team blessures 
gingen meespelen, en het 
team van Michiel een aantal 
extra kilometers toebedeeld 
kreeg. ‘Je denkt nog, vooruit 
dan maar, al hadden we na-
tuurlijk ook zelf onze ‘pijn-
tjes’. Maar toen we aan die 
extra kilometers begonnen, 
bleek dat best wel zwaar. 
Gelukkig kregen we veel 
steun van toeschouwers aan 
de zijlijn, die ons aanmoe-
digden. Daardoor kregen 
we toch weer de kracht om  
door te gaan.’ 

Michiel kijkt dan ook tevre-
den terug op zijn deelname. 
‘De mensen met wie ik liep 
zijn in één weekend vrienden 
geworden. We zijn voor el-
kaar door het vuur gegaan. 
En de aankomst op de Cool-
singel, man, dat was over-
weldigend. Ik had het voor 
geen goud willen missen.’ 
 
Het is dan ook geen vast-
staand feit dat het bij deze 
ene deelname blijft. ‘En wie 
weet, als er iemand is die 
het wil organiseren, volgend 
jaar met een Geitenkamps 
team’, besluit hij.

• De route van Hamburg naar Rotterdam

• Michiel de Boer (4e van links, onder de mascotte) viert met het team AppSys het 
behalen van de finish

De Stamtafel: leuk, verrassend, luchtig en diepzinnig
Iedere laatste donderdag van de maand (met uitzondering van de zomervakantie) wordt in De Beijer de Stamtafel gehouden.  
Wijkbewoners gaan aan de hand van een thema op ontspannen wijze met elkaar het gesprek aan. Onderwerpen als zorg en 
participatie komen daarbij aan bod, maar ook minder zware gespreksthema’s als hobby’s en vakantie passeren de revue.     
De koffie of thee met het koekje ontbreekt natuurlijk niet.

De gesprekken worden ge-
leid door Janite Brands en 
Mark Ormel, die beiden 
namens de (vrijwilligers)
organisatie Vitale Verbin-
dingen actief zijn als erva-
ringsdeskundigen. Het idee 
is afgeleid van de (jaar-
lijkse) Dag van de Dialoog. 
Hierbij gaan stadsgenoten 
met elkaar het gesprek aan. 
Nadat Janite Brands hieraan 
deelgenomen had, ontstond 
al vrij snel de gedachte om 
maandelijks  in de wijk een 
gesprek te organiseren. 

Zij kreeg hierbij steun van 
collega Mark Ormel. Onder 
de  naam Stamtafel boden zij 
een (laagdrempelige) moge-
lijkheid voor wijkbewoners 
om elkaar te leren kennen, 
in een ontspannen sfeer en 
met respect voor elkaar.
De naam was overigens niet 
zelf bedacht: in het verleden 
werden er al eerder onder 
deze noemer Stamtafelge-
sprekken gehouden, zij het 
van een heel andere opzet.

Besloten werd om de ge-
sprekken maandelijks te 
houden, met iedere maand 
een ander onderwerp. Inci-
denteel worden mensen uit-
genodigd om een onderwerp 
toe te lichten. Iedereen is 
welkom bij de gesprekken:  
van betrokken wijkbewoner 

tot professionals die beroeps- 
matig met wijkbewoners be-
trokken zijn. 

Het bleek een goed concept: 
de Stamtafel  is nu meer dan 
een jaar bezig en groeit nog 
steeds. Vorig jaar werd met 
een klein groepje mensen 
begonnen. Deze groep is 
langzaam maar zeker uit-
gegroeid tot een dynami-
sche gespreksgroep, waar 
wijkbewoners moeiteloos 
aanschuiven om elkaar hun 
verhalen en inzichten te 
vertellen.  Dit leidt vaak tot 
interessante  gespreksstof, 
waarbij veel met elkaar ge-

deeld wordt. ‘De gesprekken 
zijn leuk en verrassend,  de 
ene keer luchtig, dan weer 
diepzinnig’, vertelt Mark, 
‘dat is ook de kracht van 
de tafelgesprekken: het kan 
álle kanten uitgaan’.  De 
ontspannen sfeer doet de 
deelnemers goed. ‘Het is 
mooi om te zien dat sommige 
deelnemers, die in het begin 
stil waren, steeds meer van 
zichzelf laten horen’, aldus 
Janite, ‘je ziet mensen ge-
woon opbloeien’.

Aanmelden:
stamtafel2014@gmail.com
of tijdens Het Koffie Kaffee

Wat: De Stamtafel
Waar: De Beijer, Willem Beijerstraat 13

Wanneer: Donderdag 25 juni, 10.00-12.00 uur
Kosten: €2,00

Verward persoon

Uit alle berichtgevingen 
van het afgelopen jaar kan 
ik een schrikbarende con-
clusie trekken: de opkomst 
van de verwarde persoon. 
Enkele jaren geleden 
kwam deze nog amper 
voor maar hij is aan een 
ware inhaalslag begonnen 
ten opzichte van crimine-
len, boze individuen, ter-
roristen en geestelijk ge-
stoorde mensen. 

Misschien dat de term ver-
warde persoon in de pers 
wat beter genuanceerd 
dient te worden, gewoon 
voor de zekerheid dan. 
Elke keer als ik lees dat er 
een verwarde man is aan-
gehouden kan ik mij niet 
aan de indruk onttrekken 
dat ik die persoon pas nog 
gezien heb. ‘Was ik toen 
wel veilig, of was ik in le-
vensgevaar? Toch maar 
goed dat ze hem vandaag 
dan gearresteerd hebben, 
is de samenleving toch 
weer wat veiliger, naar 
mijn gevoel.’ 

Laatst nog kwam ik 
s’ochtends mijn buurman 
tegen en begon ik ernstig 
te twijfelen of ik niet de 
politie in moest lichten 
over dit potentiële gevaar 
voor de maatschappij. 

Voor de zekerheid maar 
even overlegd met de bu-
ren; je wilt natuurlijk niet 
overhaast te werk gaan. 
De buren wisten mij te 
melden dat de buurman 
een avondje flink aan het 
stappen was geweest en 
ik besloot er verder geen 
werk van te maken. Als 
we alle verwarde mensen 
zouden arresteren die op 
een willekeurige koop-
zondag in de stad lopen 
valt er voor de winkeliers 
geen droog brood meer te 
verdienen! 

Zelf kijk ik tegenwoor-
dig voor ik naar buiten 
ga even in de spiegel of 
ik niet voldoe aan het sig-
nalement van ‘verward 
persoon’, want voor je het 
weet zit je met een zak 
over je kop en tie-wraps 
om je polsen achter in een 
boevenwagen en word 
je uitgeleverd aan een 
hulpverlenende instantie. 
Het zou beter zijn om het 
beestje gewoon bij hun 
naam te noemen, anders 
gaan conspiracy-denkers 
straks roepen dat er iets 
in het water zit waardoor 
er een wildgroei aan ver-
warde mensen plaatsvind, 
en zeg nou zelf, dat willen 
we niet.

Doctor No

(Ingezonden column, onder pseudoniem geplaatst. 
Naam en adres bekend bij redactie.)



Schuttersbergplein 13
Geitenkamp - Arnhem

geopend 

op zondag 

12:00-18:00 uur

KIDS NIEUWS REDACTIE
Met ‘Heroes’ wist Mans Zelmerlöw namens 
Zweden het Eurovisiesongfestival 2015 te win-
nen. En, toeval of niet, de vraag ‘Wie is jouw 
held?’ stond ook centraal bij deze editie van de 
Kids Nieuws Redactie. 

Even voorstellen...
Ik ben Anne Salomé en werkzaam sinds januari 2015 in  
het jongerencentrum de Sperwer en MFC De Wetering.  
Ik ben tiener-jongerenwerkster en werk met tieners van 
10 tot 14 jaar. Maandagmiddag vanaf 15.00 uur ben 
ik in de Sperwer en dinsdag vanaf 15.30 ben ik in het 
MFC. In het MFC is het op dinsdag tussen 15.45-16.30 
uur ook mogelijk om te sporten. 
Als je zelf leuke activiteiten wil organiseren, dan kan 
dat. Je kunt bellen, mailen of langskomen om erover te 
praten. Hopelijk tot ziens!

Anne Salomé
a.salome@rijnstad.nl
06-13960916/026-4456603

Mijn idool is Barack Obama (president VS)
Een man die alles aan de kant  heeft gezet om president te worden. 
Het getuigt van doorzettingsvermogen. Voor zwarte mensen is het heel 
moeilijk om president te worden.
Ik neem er zelf een voorbeeld aan. Om iets van je leven te maken heb je 
doorzettingsvermogen nodig en heel veel lef om je eigen weg te gaan.

Anne Salomé

Mijn held was Nelson Mandela. Hij was net als ik een buiten beentje, maar had grote 
plannen. Ik heb ook grote plannen voor mijn leven. Ik zit nu op de middelbare school 
en  ga ondanks dat ik ben blijven zitten toch mijn HAVO diploma halen. Bryan (15 jaar)

Hoi ik ben Senna en ik 
ben 10 jaar. 
Ik woon in Arnhem en 
mijn grootste helden zijn 
mijn moeder en mijn va-
der (xxx). 
Waarom zij mijn helden 
zijn, is omdat ze goed 
voor mij zorgen en ze 
zijn super lief voor mij.

Hallo, ik ben Alisha, 
9 jaar (bijna 10). 
Mijn helden zijn 

mijn ouders, 
omdat ze goed voor mij 
en mijn broertje zorgen.

Mijn moeder is mijn held want ze is zooooooooooooooooo lief
 ( zo veel o’s  omdat het zo is).
Groetjes Romana (11 jaar)

Hallo Ik ben Younes en ik ben 10 jaar. 
Mijn voorbeeld is John Scott. 
Hij is een honkballer en is erg goed. 
Goed zijn in iets is leuk om te zijn en om naar te kijken.
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