
Verder deze maand:
• Happy Spirit voor de Geitenkamp

• Zomerse Kids Nieuws Redactie

• Dhr. en Mevr. Leefl ang: 3 x 90

• Bloemetje voor Ria en Theo Kerkhoff
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Hittegolf zorgt voor waterpret

De hittegolf die begin juli heel Nederland overviel, heeft bij 
de jeugd van de Geitenkamp tot veel waterplezier geleid. 
Omdat het te warm was om op school te zitten, mochten de 
kinderen van de Julianaschool, de Boomhut, de Vlindertuin 
en de Witte School drie dagen lang genieten van de water-
dagen op playground de Rommelkist. In allerijl heeft Dirk 
Leenders van Sportbedrijf Arnhem deze welkome verkoe-
ling tijdens de heetste dagen van de hittegolf georganiseerd.

Tot 15.00 was de waterpret voorbehouden aan de scholen, 
maar daarna waren de diverse waterglijbanen op de play-
ground toegankelijk voor alle kinderen uit de wijk. 

Er is dankbaar gebruik gemaakt van de mogelijkheid om 
even te ontsnappen aan de hitte die er die dagen was: uitein-
delijk kwamen meer dan 1300 bezoekers op de waterdagen 
af om afkoeling te zoeken.

Gezellige drukte bij Zomerfeest door mooi weer
ZATERDAG 27 JUNI 2015 
- Het jaarlijkse Zomerfeest 
had dit jaar de ultieme bond-
genoot: het mooie weer 
heeft honderden mensen er-
toe gebracht de braderie op 
de Geitenkamp te bezoeken.

Verspreid over de straten 
Geitenkamp, Druckerstraat, 
Bonte Wetering en Fazan-
tenweg stonden vele kraam-
pjes met leuke en minder 
leuke, oude en nieuwe wa-
ren. Het aangename weer 
maakte van een bezoek aan 

de braderie een heerlijk 
dagje uit, zelfs zonder iets 
aan te schaffen. De sfeer 
was gezellig en ontspannen 
en voor de kinderen was er 
een mini-kermis. Er was een 
muziekpodium tegenover 
MFC De Wetering, waar 
lokale artiesten optraden en 
mensen spontaan meezon-
gen zodra ze een tekst her-
kenden. Hapjes en drankjes 
waren op diverse plaatsen 
verkrijgbaar. 
Kortom, een dag vol Geiten-
kampse gemoedelijkheid.

Wijkkrant voor Geitenkamp, (Nieuw-)Monnikenhuizen, Arnhemse Allee en Groene Treden
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Spreekuur Vivare vervalt
Vanwege organisatorische redenen is het spreekuur van wo-
ningcorporatie Vivare, iedere woensdagochtend in MFC 
de Wetering, komen te vervallen. (Voormalig) Gebiedsbe-
heerder Arnout Kemp heeft binnen Vivare een andere func-
tie gekregen.

Huurders van Vivare kunnen hun vragen en klachten nu 
voorleggen via tel.: 088-0541111 
of per mail via klant@vivare.nl

Je komt ze overal tegen

De schrijver Stephen King was niet altijd rijk en beroemd. 
Na zijn studie kon hij geen werk vinden en werd con-
cierge. Zijn negentiende eeuwse Britse collega Charles 
Dickens kwam uit een arm gezin en heeft geploeterd in 
allerlei baantjes voor hij beroemd en rijk werd.
Schrijver zijn is mijn droom, maar verdienen doe ik er 
weinig mee. Het schrijven van verhalen is nou eenmaal 
geen automatische vetpot. Dus ook ik heb een bijbaan 
om de huur te kunnen betalen en brood op de plank te 
krijgen.
Laatst in de kantine tijdens de werkpauze kwam de 
vraag waar ik woon.
‘Op de Geitenkamp’, zei ik met defensieve trots, want 
niet iedereen weet hoe leuk deze wijk is. 
‘Wie gaat daar nou wonen?’ hoorde ik droog naast me.
Ik wilde al op de bres springen voor de Geitenkamp, 
maar naast mij zag ik een brede glimlach en een paar 
twinkelende ogen: het bleek een mede-Geitenkamper...

Een paar maanden terug. De verjaardag van mijn neefje 
(hij is een kop groter dan ik en 23 maar voor mij blijft het 
mijn neefje). Je kent het wel: huis vol visite, thee, koffi e, 
taart, over-en-weer gesprekken. Dezelfde vraag:
‘Waar woon je nu?’
Ruwweg hetzelfde antwoord: ‘Op de Geitenkamp’, en ik 
voegde er voor de zekerheid aan toe: ‘In Arnhem.’
‘Goh wat leuk, daar woont mijn oma ook! 
Aan de Beukenlaan.’
En zo leer ik weer wat over deze wijk: 
Geitenkampers kom je overal tegen!

(column)
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Ondernemersvereniging zoekt vrijwilligers
  
De ondernemersvereniging Geitenkamp Gildenwijk biedt 
veel kansen voor de ontwikkeling van ondernemerschap. 
Zoals het hoort bij ondernemen, gaat het niet om praten 
maar om dingen doen. Daarom zoekt de vereniging vrijwil-
ligers die bereid zijn om zich tijdelijk in te zetten voor een 
project.  Zo kun je collega-ondernemers leren kennen en een 
bijdrage leveren aan het ondernemerschap in de wijk, met 
een duidelijke focus en ook eindpunt van je inspanningen.

Projecten die op dit moment wachten op een trekker zijn 
o.a.: een marketingcampagne voor de ondernemersvereni-
ging, coöperatieve energievoorziening en de eetbare wijk. 
Daarnaast wil de vereniging graag enthousiaste onderne-
mers ontmoeten voor de organisatie van leer-werktrajecten  
en Gildenmunt-projecten.

Heb je interesse en wil je verder praten? 
Neem dan contact op via info@geitenkampgildenwijk.nl

Grijze H80-festival munten over? Wissel ze in!
 
Het was de bedoeling om tijdens het H80-festival gebruik te maken van een speciale munt, 
de festival-Gilden. Deze zou dan ook na het festival in de wijk gebruikt kunnen worden. 
Helaas konden deze festival-Gildens niet gebruikt worden en moest er betaald worden met 
grijze festivalmunten (die na het festival niet als betaalmiddel golden).
 
Voor mensen die deze grijze H80-festival munten nog in huis hebben, is er nu goed nieuws.
Tot 1 september 2015 is er de mogelijkheid de grijze munten in te wisselen voor contant 
geld bij boekhandel de Poort op het Marktplein (maximaal 10 munten p.p.).
 
Met de (vorig jaar uitgegeven) Gildenmunt (biljetten en groene munten) kun je uiteraard 
gewoon bij de deelnemende ondernemers blijven betalen.

Aangepaste openingstijden Gildenhuis tijdens vakantie
Ook de vrijwillige gastheren en gastvrouwen van het Gildenhuis zullen in de zomer gaan 
genieten van een vakantie. Daarom zijn in de vakantieperiode de openingstijden van het 
Gildenhuis aangepast:

Van 20 juli tot en met 31 juli zijn er alleen in de ochtenden gastheren en gastvrouwen 
aanwezig; van 3 tot en met 21 augustus zijn er in principe geen gastheren en gastvrou-
wen aanwezig in het Gildenhuis. 

Dit betekent echter niet dat het Gildenhuis helemaal gesloten is. Het is ook in de va-
kantieperiode mogelijk om werk- en vergaderruimtes te reserveren in het Gildenhuis. U 
kunt hiervoor contact opnemen via telefoon of mail. Deze contactgegevens vindt u op de 
website van het Gildenhuis: www.gildenhuis60.nl.

‘Aan de buitenkant zie je vaak niks’
Nationaal MS Fonds zoekt vrijwilligers voor collecteweek

17.000 Nederlanders hebben Multiple Sclerose (MS). Aan de buitenkant zie je in veel geval-
len niks. Toch hebben zij er dagelijks last van. ‘Ze zien niets aan me, dus ik ben niet ziek.’ 
Een groot probleem voor veel mensen met Multiple Sclerose. 
 
Waarom kan je soms prima lopen en maak je 
de andere dag gebruik van een scootmobiel?  
Heb je de ene dag energie voor de dagelijkse dingen en de an-
dere dag kan er bijna niks? Het is voor veel mensen niet te be-
grijpen. ‘Dat mensen zeggen dat je je aanstelt, doet veel pijn’. 
 
Van 23 t/m 28 november zetten vele partners, kinderen en familieleden zich in tij-
dens de collecteweek van het Nationaal MS Fonds. Zij erkennen en herkennen de 
symptomen zoals gezichtsverlies, uitval aan armen en benen en zetten zich in om MS 
een gezicht te geven. Ook heel veel mensen met MS doen mee met de collecteweek. 
Degene die niet kunnen of willen collecteren hangen de vlag uit tijdens de collecteweek. 
 
‘De huis-aan-huiscollecte is de belangrijkste inkomstenbron van het MS Fonds’, aldus       
Pamela Zaat, landelijk collecte-coördinator van het MS Fonds. ‘Met deze inkomsten wor-
den bovengenoemde doelstellingen gefinanciëerd. Echter, we kunnen ons gezicht nog lang 
niet bij alle huizen laten zien. We zoeken nog meer mensen die MS een gezicht willen geven. 
Heb je 2 uurtjes de tijd en wil je in jouw eigen buurt meer bekendheid geven aan MS? Meld 
je aan als collectant en help mee.’
  
Kijk voor meer informatie op www.nationaalmsfonds.nl

Het Nationaal MS Fonds besteedt de collectegelden aan onderzoek (voor een beter leven nu 
én een toekomst zonder MS), begeleiding en voorlichting.

 
Doneren kan natuurlijk ook: 

Giro 5057 te Maassluis (NL92 INGB 0000 0050 57). 

Het Nationaal MS Fonds is 100 % afhankelijk van giften.

Wisseling van de wacht
Op de valreep bereikte 
ons het bericht dat de 
Geitenkamp een nieuwe 
wijkagent krijgt. 

Per 1 augustus neemt 
René Huls, thans 
wijkagent te Presik-
haaf, de taken over 
van de huidige wijk-
agent Eric Hortensius,  
die zijn werkzaamheden 
zal voortzetten in de wijk 
Klarendal.

Na de zomervakantie 
zullen wij de nieuwe 
wijkagent nader bij u in-
toduceren.

• René Huls, de nieuwe wijkagent

Overleg mee met én over de wijk
Het Bewonersoverleg Geitenkamp-(Nieuw)-Monnikenhuizen, Arnhemse Allee 
en Groene Treden is op zoek naar bewoners die deel willen nemen aan het be-
wonersoverleg (voorheen bekend als het Wijkplatform).

De gemeente Arnhem vindt het van belang 
dat er in iedere wijk een bewonersoverleg 
functioneert, dat als samenwerkingspart-
ner van de gemeente optreedt bij zaken 
die de wijk aangaan. Het bewonersoverleg 
adviseert dus gemeente, maar ook profes-
sionele instanties in de wijk, gevraagd en 
ongevraagd over zaken die de wijk aangaan. 
Tevens is het bewonersoverleg verantwoor-
delijk voor besluiten over besteding van het  
wijkbudget. De wijkregisseur is hierbij eind-
verantwoordelijk en kan alleen na een be-
sluit van het college van B&W afwijken van 
de besluitvorming van het bewonersoverleg. 
Het budget wordt besteed aan organisatie 
van het bewonersoverleg, wijkcommunica-
tie en activiteiten die de leefbaarheid en het 
welzijn in en van de wijk vergroten.

Bewoners zijn uitdrukkelijk eigenaar van 
het bewonersoverleg. Het opbouwwerk on-
dersteunt en adviseert bij de organisatie, 
op verzoek van de deelnemers aan het be-
wonersoverleg. In een wijk heb je vaak zo-
genaamde denkers en doeners. De denkers 
willen graag meepraten en meebeslissen 
in een bewonersoverleg en de doeners zijn 
mensen die actief zijn in hun eigen straat, 
bij wijkactiviteiten etc. De opgave ligt er in 
om deze mensen waar nodig met elkaar te 
verbinden en samen een bijdrage te leveren 
aan de leefbaarheid en het welzijn in en van 
de wijk.

Belangrijk is in ieder geval dat de deelne-
mende bewoners van het bewonersoverleg 
de beschikking hebben over relevante in-
formatie en op de hoogte zijn van zaken die 
spelen en desgewenst een bijdrage kunnen 
leveren. Een constructieve opstelling wordt 
daarbij wel verwacht. Het bewonersoverleg 
is een openbaar toegankelijk overleg van be-
woners met beroepskrachten die werkzaam 
zijn voor of in de wijk.

Als deelnemer van het bewonersoverleg geef 
je advies over fysieke, sociale en economi-
sche aangelegenheden van de wijk, je praat 
met bewoners en deskundigen over ontwik-
kelingen in de wijk, helpt mee met de bevor-
dering van de wijkcommunicatie en burger-
participatie, geeft advies over de besteding 
van het wijkbudget etcetera, etcetera.

Het Bewonersoverleg Geitenkamp-(Nieuw)-
Monnikenhuizen, Arnhemse Allee en Groe-
ne Treden komt om de 6 à 7 weken bij elkaar 
op dinsdagavond in MFC De Wetering.

Heb je interesse gekregen om mee te denken 
over de toekomst van de wijk?  Heb je ideeën 
of initiatieven die je met of in het bewoners-
overleg wil delen? En kun jij verder kijken 
dan je eigen straat?

Neem dan contact op met opbouwwerker 
Paul Nuiver via p.nuiver@randstad.nl

Rob Klingen krijgt ‘Beste Bok’ bij afscheid
Tijdens het Bewonersoverleg van 16 juni j.l. namen bewoners en professionals afscheid van 
wijkopbouwwerker Rob Klingen. Bijna drie jaar was hij werkzaam in de wijken Geiten-
kamp, (Nieuw) Monnikenhuizen, Arnhemse Allee en Saksen Weimar. Daarnaast bekleedde 
hij jarenlang de functie van voorzitter van het Bewonersoverleg (voorheen Wijkplatform).

De bijeenkomst werd afge-
sloten met een gezellig sa-
menzijn waarbij Rob werd 
bedankt voor zijn inzet voor 
de wijkbewoners en de pret-
tige samenwerking. 

Tot zijn verrassing mocht 
Rob op deze avond ook de 
Beste Bok-trofee in ont-
vangst nemen. Deze wissel-
trofee wordt ieder jaar door 
het geheime genootschap 
van De Bok toegekend aan 
iemand die zich op een bij-
zondere wijze voor onze 
wijken heeft ingezet.



Zomerstop de Beijer
In de zomer is De Beijer wegens vakantie gesloten van           
19 juli t/m 16 augustus. Na de zomerstop vervalt de ope-
ning op maandagmiddag. In plaats daarvan komen er andere 
activiteiten, zoals een maandelijkse kookclub op de maan-
dagavond. Op vrijdag en zaterdag blijft De Beijer zoals van-
ouds open. Ook de tweewekelijkse fi lmavonden en de maan-
delijkse Stamtafel zullen na de zomerstop hervat worden.

Op 29 augustus, van 12.00 tot 15.00 is er weer Repair Café 
in de Beijer en op zaterdagmiddag 12 september vindt er een 
zangworkshop plaats onder leiding van dirigente en zang-
coach José Brands.

Informatie en contact hierover tijdens openingstijden van 
het Koffi eKaffee, of via mail: hetkoffi ekaffee@gmail.com

Kunst op het plein
Vrijdag 11 september van 
16.00 uur tot 20.00 uur,  
vindt op het Marktplein de 
jaarlijkse kunstmarkt plaats. 

Op deze kunstmarkt zullen 
creatievelingen uit de wijk 
hun kunsten laten zien.
Schilders, schrijvers. knut-
selaars, professioneel of als hobby: iedereen is welkom.

Heb je ook zin om mee te doen? Neem dan contact op met 
boekhandel De Poort, 026-4432483 of via mail:
info@depoortarnhem.nl

zondag 26 juli en
zondag 2 augustus

tussen 12.00 en 14.00

Actie
Verse jus d’orange

en tosti € 2,50

Nieuwe winkel brengt plein Happy Spirit
Het Geitenkampse pleintje heeft er weer een bezienswaardigheid bij. Sinds 13 juni verblijdt Happy Spirit de Geitenkamp 
met leuke activiteiten en een winkel vol spiritualia, edelstenen en beeldjes. 

Daar waar eens Pizzeria Ve-
nezia zat, is nu Happy Spirit 
neergestreken. Geen pizza’s, 
wel eigen merken thee en su-
perfoods. Eenmaal binnen is 
meteen de ‘relaxte’ energie 
voelbaar. Hier ben je wel-
kom. Jochem Anthonijsz, 
eigenaar, staat iedereen bij 
met advies of gewoon een 
kopje thee. 

Naast het runnen van de 
winkel geeft Jochem ook 
healing consulten en cur-
sussen Trance Healing en 
Shamballa MDH. Jarenlang 
deed hij dit vanuit Spiritueel 
Centrum Lingendael. 
Omdat hij zelf woonachtig 
is op de Geitenkamp is een 
winkel op het plein een logi-
sche volgende stap. Cursus-
sen zullen vanuit de winkel 
worden gegeven (zie ook 
de facebookpagina voor de 
aankondigingen) en voor 
consulten is er een aparte 
ruimte met eigen opgang. 
Waar vroeger de pizza’s aan 
werden gereikt, worden nu 
healings gegeven. 

Jochem kwam al op jonge 
leeftijd in aanraking met 
het spirituele. Al vanaf zijn 
7e jaar word hij bijgestaan 

door zijn overleden opa. Na 
vele omzwervingen in an-
dere vakgebieden heeft hij 
enkele jaren geleden bewust 
gekozen voor dit pad. Veel 
vaste klanten zijn blij dat hij 
dit heeft gedaan. Het doel 
van Happy Spirit?  ‘Happy 
Spirit betekent zoveel als 
gelukkige ziel en dat is wat 

we iedereen wensen. Een 
plek waar je even rustig kan 
bijkomen, een plek waar je 
altijd vandaan gaat met een 

glimlach’, aldus Jochem. Wij 
zijn alvast om, omdat er bij 
iedere Geitenkamper ruimte 
is voor een Happy Spirit.

• Eigenaar en medium Jochem Anthonijsz in zijn nieuwe zaak Happy Spirit

Happy Spirit, Geitenkamp 7
facebook: HappySpiritArnhem

(voor informatie over cursussen)
www.jaspirit.nl

Adverteren
in

Op De Hoogte?

advertenties@
geitenkampnet.nl

De juiste balans tussen lijf en brein vinden
 
Marieke van Roden heeft een praktijk aan huis in  de Dr. Wagenaarstraat waar ze mensen coacht en/of masseert. 
Daarnaast geef ze hardloopcursussen. Ze wil mensen laten ervaren dat ze meer kunnen dan ze aanvankelijk dachten.

‘Door mijn diverse opleidin-
gen en werkverleden ben ik 
steeds met veel verschillen-
de mensen in aanraking ge-
komen. Wat als rode draad 
door mijn leven loopt, is het 
helpen van anderen. Als an-
deren gelukkig zijn dan ben 
ik dat ook en als ik daar bij 

kan helpen, maakt mij dat 
blij. Ik kan goed luisteren en 
daar waar nodig een spiegel
voor houden’, licht Marieke 
van Roden toe,.’voor mij 
staat het buiten kijf dat li-
chamelijke en geestelijke 
gezondheid aan elkaar ge-
koppeld zijn. Als je lichame-
lijk niet in orde bent, werkt 
dat vaak door in je hoofd. 
Dit veroorzaakt piekeren of 
zelfs slaapproblemen. An-
dersom werkt dat precies zo. 
Mensen met stress-klachten 
hebben vaak last van vast-
zittende spieren in hun rug 
of schouders. De last wordt 
als ware op de schouders 
meegedragen’.

Hoewel Marieke fanatiek 
sporter was, wist ze eigen-
lijk te weinig van het men-
selijk lichaam en de werking 
van de spieren. Ze ging 
daarom sportmassage stu-

deren, waarbij ze veel ken-
nis opdeed over anatomie 
en fysiologie. Vervolgens 
volgde ze de opleiding tot 
life coach om zo de midde-
len te hebben om mensen 
met diverse vraagstukken te 
helpen. Mensen die rondlo-
pen met vragen als  ‘wat wil 
ik?’,’wat raakt mij?’, ‘waar 
loop ik voor weg?’ ‘waar 
word ik blij van en wat wil 
ik nu écht?’. Momenteel stu-
deert ze psychologie, omdat 
ze nog meer wil weten wat 
mensen beweegt. ‘Voor mij 
is nu de cirkel rond, al blijf 
ik natuurlijk tot mijn 100e 
leren. Met de kennis die ik 
met mijn opleidingen heb 
opgedaan, gecombineerd 
met mijn eigen ervaring 
op het gebied van sport en 
voeding. heb ik voldoende 
ingrediënten om anderen te 
helpen om de juiste balans te 
vinden tussen lijf en brein’.

Naast coaching en sport-
massage geeft Marieke ook 
hardloopcursussen, waarbij 
ze éénmaal per week mee-
loopt en als huiswerk twee 
keer lopen meegeeft.

Scala 1 jaar
Op 9 augustus 2015 be-
staat  koffi esalon  Scala 
één jaar. Eigenaar Maud 
Smith wil daar die dag 
even bij stil staan. Hoe 
is nog niet bekend, maar 
er zal in ieder geval ook 
muziek zijn.

• Marieke van Roden

meer informatie:
Marieke van Roden

06-2251 1031
info@lijfenbrijn

www.lijfenbrein.nl

Kort nieuws

Omleiding lijn 7 naar Geitenkamp
In verband met werkzaamheden aan de Rosendaalseweg 
rijdt lijn 7 naar de Geitenkamp van 6 juli t/m 14 augustus 
een gewijzigde route. De bus zal na de halte Driegasthui-
zen de Monnikensteeg inslaan, en vervolgens via de Zaslaan 
naar de Schuttersbergweg rijden. Daar wordt de gebruikelij-
ke route hervat. Hierdoor vervallen de haltes Bernhardlaan, 
Dr. Schaepmanlaan, Middenweg, Marktplein en Zaslaan. 

De route vanaf de Geitenkamp richting centrum blijft on-
gewijzigd.

Zomerbridge Arnhem
De Bridgeclub Arnhem 
Monnikenhuizen biedt 
bridgeliefhebbers deze zo-
mer de mogelijkheid om te 
bridgen en kennis te maken 
met de club. Tot en met 27 
augustus is er iedere don-
derdagmiddag vanaf 12.45 
de gelegenheid om gratis 
mee te doen. De middagen worden gehouden in de ontmoe-
tingsruimte ‘De Burcht’ van De Drie Gasthuizen.op de don-
derdagmiddagen aan de Rosendaalseweg 485. Loop gewoon 
binnen of meld u aan: Tel: 026 702 4664 
Email: info@bridgeclub-arnhem-monnikenhuizen.nl 



Zomeractiviteiten

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

Ophaaldagen 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,  hetkoffi  ekaff ee@gmail.com

Gemeente Arnhem :
• Informati e 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 : 
Schutt ersbergplein 60, tel. 026-3510735

 info@gildenhuis60.nl

Het Groente Gilde :  groentegilde@gmail.com

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

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

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

Politi e : 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 buurtmaalti jd)
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

(Sti chti ng) Thuiszorg Midden-Gelderland :
026-3762000

2Switch (vragen en informati e over inzameling texti el en 
herbruikbare goederen) : 0900-0205

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

Vivare
088-0541111   : klant@vivare.nl

Volkshuisvesti ng Arnhem
026-3712712    : info@volkshuisvesti ng.nl

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

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

maandag 13 juli
maandag 10 augustus
maandag 7 september

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 .

Maandag 20 juli
14.00-16.00: Bootcamp met spectaculaire onderdelen. 
4 t/m 12 jaar, entree  € 1,-. Verzamelen op playground de 
Rommelkist. Opgeven is verplicht, dit kan tot maandag-
ochtend 20 juli 12.00 uur op playground de Rommelkist. 
Verdere info volgt bij opgave.

Woensdag 22 juli
14.00-16.00 uur: Waterspelletjes.  4 t/m 12 jaar, entree    
€ 1,-. Locatie: Playground de Rommelkist. Opgeven is niet 
nodig, je kan gewoon komen.

Woensdag 29 juli t/m vrijdag 31 juli
10.30-16.30 uur: Instuif jeugd (Huttenbouw project). 
4 t/m 12 jaar, entree € 4,- per dag, met Gelrepas en coupon 
nr 52  € 1,- . Locatie: Terrein Rosendaalseweg 505 bij de 
opstandingskerk. 
Voor meer informatie: zie www.jeugdland.nl

Maandag 10 augustus t/m vrijdag 14 augustus
Gezinsvakantie Geitenkamp. Alle leeftijden, vertrek 
vanaf playground de Rommelkist. Inschrijving gesloten!

Maandag 24 augustus
14.00-15.30 uur: Viswedstrijd. 6 t/m 12 jaar, entree  € 1,-.
Verzamelen op playground de Rommelkist. Opgeven is 
verplicht dit kan tot maandagochtend 17 augustus 12.00 
uur op playground de Rommelkist. Verdere info volgt bij 
opgave.

Woensdag 26 augustus
14.00-15.30 uur: Vossenjacht. 6 t/m 12 jaar, entree  € 1,-. 
Verzamelen op playground de Rommelkist. Opgeven is 
verplicht dit kan tot vrijdag 21 augustus op playground 
de Rommelkist. Verdere info volgt bij opgave.

Donderdag 27 augustus
14.00-15.30 uur: Roofvogelshow. Alle leeftijden, entree 
met paspoort € 2,00, zonder paspoort € 3,00. Locatie: 
Sportcentrum Valkenhuizen, ingang Sporthal.
Tijdens een spannende vogelshow leer je alles over roof-
vogels. De vogels vliegen zo dicht over je hoofd dat je de 
wiekslag van de vogels kunt voelen. Maar wat vliegt daar 
nou? Is dat een uil, een valk of misschien toch een gier? 
Tijdens de show word je precies uitgelegd welke vogel je 
op dat moment ziet vliegen. Ben jij ook nieuwsgierig naar 
deze spectaculaire show? Dan mag je dit niet missen.
 Je mag ook nog met een roofvogel op de foto.

Vrijdag 28 augustus
15.00-18.30: Afsluitende sportactiviteit met barbeque. 
4 t/m 12 jaar, entree  € 3,-. Locatie: Playground de Rom-
melkist. Opgeven is verplicht, dit kan t/m maandag 17 
augustus op playground de Rommelkist. 
Verdere info volgt bij opgave.

Meer informatie:

Kinderwerk MFC De Wetering
Bontewetering 89  , 026 – 3772012

Muriël Winter: m.winter@rijnstad.nl

Wijkclub Geitenkamp / Monnikenhuizen
Bontewetering 89 , 026- 3772036 

Eibert Leusink : eibert.leusink@arnhem.nl

Playground de Rommelkist
Fazantenweg 2a, 06-26114266

Dirk Leenders: dirk.leenders@arnhem.nl

In verband met de zomervakantie deze maand geen overzicht van alle weekactiviteiten, maar een overzicht van de 
zomeractiviteiten die voor de jeugd worden aangeboden.

Openingstijden jongerencentrum De Sperwer

woensdag 22, donderdag 23  en vrijdag 24 juli:
15.00 uur t/m 21.30 uur

woensdag 29, donderdag 30 en vrijdag 31 juli:
15.00 uur t/m 21.30 uur

woensdag 5, donderdag 6 en vrijdag 7 augustus:
15.00 uur t/m 21.30 uur

dinsdag 11, woensdag 12 en donderdag 13 augustus:
15.00 uur t/m 20.00 uur

dinsdag 18, woensdag 19 en donderdag 20 augustus:
15.00 uur t/m 20.00 uur

dinsdag 25, woensdag 26 en donderdag 27 augustus:
15.00 uur t/m 20.00 uur

dinsdag 1 september:
14.00-17.00 uur

woensdag 2 en donderdag 3 september:
14.00-21.00 uur

vrijdag 4 september 
14.00-17.00 uur



KIDS NIEUWS REDACTIE

Volgens Eva (7 jaar) kan je deze zomervakantie tekenen 
wat je ziet. Zo is er in de zomer van alles te zien. De zon 
geeft liefde waardoor er vinders kunnen komen.  Hiervan 
heeft zij een voorbeeld getekend.

Daarnaast kon je ook als je niet wist wat je moest tekening 
dat kleurplaten ook waren. Hiernaast is een hele speci-
ale kleurplaat waar je eerst de nummers moet verbinden, 
waarna je de kleurplaat kan inkleuren.

Zoek de 10 verschillen...

Sami (6) heeft een tekening gemaakt van iemand in de zon. 
Hierbij zijn er 10 verschillen tussen de twee tekeningen.

Hallo, ik ben Gerano (12 jaar). 

Ik vind dat er veel te doen is in de zomervakantie. Er zijn 
vele  activiteiten die vanuit het MFC worden georgani-
seerd waar ik wel zin in had. Maar ik heb ook wel ideeën 
als je ergens bent weggestuurd en je niet meer mee mag 
doen. De twee dingen die ik adviseerde zijn oefenen om te 
leren free runnen en vloggen (zoals Enzo Knol dat doet). 
Het leuke van vloggen is dat je eigenlijk je hele vakantie 
filmt en later nog met vrienden, die op vakantie zijn, kan 
terug kijken.

Naar de Sperwer!!

De jongeren bij de Sperwer vonden dat je de zomer veel met 
water moest spelen. Het spel met de helm waar water uit kan 
komen als er een stokje uitgehaald werd, is erg leuk. Jonge-
rencentrum de Sperwer is deze zomervakantie ook geopend. 
De openingstijden staan op de pagina hiernaast vermeld.

In de zomervakantie kan je op vakantie gaan of uit logeren. 
Blijf je nou thuis dan kan je gaan bbq-en, lezen, zonnen, 
buitenspelen, bij iemand op bezoek gaan of misschien wel 
lekker gaan sporten. Welke sport je ook gaat doen, in de 
zomervakantie zou je iets nieuws kunnen leren. Ik wens 
daarom iedereen een fijne zomervakantie 

Romana, 11 jaar

Zomerrecepten
1. Palmbomen.
Benodigheden: bananen, 
mandarijnen en kiwi. 

Bereiding: Schil het fruit, 
snijd de bananen in plakjes, 
de mandarijn in partjes en de 
kiwi in stukjes. Leg ze nu op 
het bord in de vorm van palm-
bomen zoals op het plaatje.

2. Chocolade ijsdrank
Benodigheden (voor 1 glas choco-ijsdrank):
2 thl chocolade saus, 2 etl melk, 2 etl vanille ijs, 1 kopje 
citroenlimonade, 1 ijsklontje.

Bereiding:
Mix in een glas de chocolade saus en de melk. Voeg 1 eetle-
pel ijs toe en roer dit goed. Voeg nu de 2de eetlepel ijs toe, en 
niet meer roeren. Voeg als laatste de citroenlimonade en het 
ijsklontje toe. Roer nu heel licht. Klaar is je drankje. 
Serveer het met een rietje.

Wo o r d z o e k e r
Alle onderstaande woorden zitten horizontaal, verticaal  of 
diagonaal  verstopt in de puzzel. Streep ze door en maak 
van de overgebleven 8 letters het puzzelwoord.

BAL 
BIKINI
BOOT

DUINEN
EMMER
GRENS
HOTEL

HUISJE
KASTEEL
SCHELP

S C H E P J E S 
SORBET
STRAND

TENT 
VAKANTIE

WANDELING
YS

ZON
ZWEMMEN

Even voorstellen...

Via deze weg wil ik mij graag even voorstellen. Mijn 
naam is Xavier Pfaadt, 24 jaar oud en sinds 1 februari j.l. 
ben ik  de nieuwe ambulant jongerenwerker op de Geiten-
kamp en omgeving namens Rijnstad. Ik werk vanuit J.C. 
de Sperwer, maar ben het meest te vinden in de wijk om 
in contact te komen met (groepen) jongeren en de buurt-
bewoners. 
De Geitenkamp en omgeving zijn niet nieuw voor mij, 
aangezien ik een aantal jaar als stagiair in de wijk werk-
zaam ben geweest. 
Tot ziens in de wijk, spreek me gerust aan, ik ben altijd in 
voor een praatje!

Xavier



Ken uw straatnaam: Over Benedictijnen en Jezuïeten
In de wijk Nieuw Monni-
kenhuizen zijn alle (vijf) 
straatnamen afgeleid van 
kloosterorden. Dus ook de 
Benedictijnenstraat heeft 
hiermee te maken. 
De Benedictijnen (mannen) 
of Benedictinessen (vrou-
wen) rekenen zich - in 
tegenstelling tot andere 
kerkelijke orden - tot de 
plaatsgebondenheid (sta-
bilitas loci). Alle voor het 
leven noodzakelijke dingen 
moeten ter plaatse aanwe-
zig zijn: water, molen, tuin, 
bakkerij. De monniken hoe-
ven het klooster nooit te 
verlaten. 

De orde staat ook wel bekend 
onder de afkorting OSB, 
Ordo Sancti Benedicti. 
Er zijn wereldwijd 8000 
manlijke en 17.000 vrou-
welijke Benedictijnen. Het 
getal 7 is heilig. Er moet 7 
keer per dag gebeden wor-
den, en er moeten bij in-
treding 3 geloften afgelegd 
worden: armoede, kuisheid 
en gehoorzaamheid. 
De monniken moeten van 
Pasen tot 1 oktober werken 
van 7 tot 10 uur, omdat ar-
beid en beschouwing zeer 
belangrijk zijn.  De orde 
werd in 529 gesticht door 
Sint Benedictus (480-547) 
uit het huidige Norcia, in 
de buurt van Perugia (Ita-
lië). Hij wordt beschouwd 
als de vader van het kloos-
terleven in de Latijnse kerk. 
Als 14-jarige sloot hij zich 
aan bij een groep kluize-
naars. Later werd hij tot 
overste gekozen, maar hij 
was zo streng dat de mon-
niken het benauwd van hem 
kregen en zelfs probeerden 
hem te vermoorden door 
hem een gifbeker voor te 
zetten. Toen Benedictus de 
beker zegende, brak die. 

Daarom wordt hij vaak 
afgebeeld met een beker 
waaruit een slang (symbool 
van het kwaad) tevoorschijn 
komt. Om conflicten voort-
aan te voorkomen, stichtte 
hij een eigen gemeenschap 
op de Monte Cassino, op 
een ruim 500 meter hoge 
rots ten zuiden van Rome. 
Hier ligt Benedictus begra-
ven in een crypte. De abdij 
Monte Cassino is nog altijd 
een bedevaartsoord. 
In de Benedictijner kloos-
ters was er aanvankelijk 
geen toezicht van buitenaf, 
ze waren autonoom. Het 
Concilie van Konstanz 
(1414-1418) legde later een 
organisatie op naar voor-
beeld van de Cisterciënzer 
Orde, hoewel bij deze orde 
de monniken niet zelf werk-
ten, zoals de Benedictij-
nen, maar lekenbroeders in 
dienst hadden. De organi-
satie diende als voorbeeld. 
Bekende Benedictijnen zijn 
o.a. de voormalige bisschop 
van Rotterdam, Philippe 
Bär, en Dom Pérignon, de 
uitvinder van de wereldbe-
roemde champagne met zijn 
naam. 

Hij leefde in de 17e eeuw. Er 
zijn in Nederland vijf Bene-
dictijner abdijen, waaronder 
de St.Willibrordus abdij in 
Doetinchem.
 
De Jezuïetenstraat is ge-
noemd naar de orde So-
cietas Jesu, Sociëteit van 
Jesus, die gesticht werd 
in 1540 door Ignatius van 
Loyola (1491-1556). Hij was 
afkomstig uit een adellijk 
milieu en leidde een los-
bandig leven.  Als soldaat 
werd hij zwaar gewond bij 
de verdediging van het fort 
van Pamplona. Tijdens zijn 
maandenlange verblijf in 
bed ging hij veel lezen over 
de levens van heiligen en 
over het leven van Jezus. 
Dit bracht een radicale ver-
andering in zijn leven te-
weeg. Hij breekt met alles 
en wil alleen nog soldaat 
van Christus zijn. 
Aanvankelijk waren er 
slechts 10 leden, die als 
voornaamste doel hadden 
hulp te verlenen aan naas-
ten, vooral aan zieken. De 
meeste leden van klooster-
orden leven in afzondering, 
met nadruk op het gebed. 

De Jezuïeten zijn daarente-
gen gereed voor actie. Toen 
Ignatius overleed waren er 
al 1000 leden in zijn orde. 
Loyola is begraven in de je-
zuïetenkerk Gesù in Rome. 
Rond zijn geboortehuis in 
Loyola in Spaanse Basken-
land zijn een kerk en een 
klooster gebouwd. Het is 
een bedevaartsoord. Tegen-
woordig is de Jezuïetenorde 
de grootste van de man-
nenlijke katholieke congre-
gaties: wereldwijd zijn er 
in 2000 parochies 20.000 
leden, waarvan 13.000 
priesters. Het zijn kritische 
intellectuelen. Zij onder-
scheiden zich van andere 

kloosterorden door hun ab-
solute gehoorzaamheid aan 
de paus. Ze vallen niet on-
der het gezag van een bis-
schop, maar worden geleid 
door een generaal-overste, 
sinds 2008 de Spaanjaard 
Adolfo Nicolas (1936), die 
de Nederlander Peter-Hans 
Kolvenbach opvolgde. De 
Petrus Canisiusparochie 
in Nijmegen werd gesticht 
door de heilige Petrus Ca-
nisius en er wordt hier be-
diend en geïnspireerd door 
priesters van de religieuze 
jezuïetengemeenschap. De 
middelbare school het Ca-
nisiuscollege is Nijmegen is 
genoemd naar deze heilige. 

• Benedictus van Norcia 
(480-547)

• De huidige paus Fransiscus III is een Jezuïet

‘Ik heb altijd tijd voor dingen in de wijk, als het nodig is’
Harry Feiken (46) is een bezige bij, op wie vaak een beroep gedaan wordt. Klusjes doen voor mensen die het niet kunnen, de tuin bijhouden voor oudere mensen, 
de wijkkrant bezorgen, of loten verkopen op de braderie: Harry draait er zijn handen niet voor om. Vanzelfsprekend is dit niet altijd, want Harry heeft epilepsie.

Harry is geboren in het zie-
kenhuis, maar groeide op op 
de Geitenkamp. Zijn vader 
verhuisde vanwege het werk 
vanuit Gorkum naar de Fok-
ke Noordhoffstraat, waar 
Harry tot zijn 17e jaar ge-
woond heeft. Hij verliet toen 
de wijk, ging in het centrum 
van Arnhem wonen, maar 
keerde in 1999 terug naar 
de vertrouwde buurt, waar 
hij  een  flatwoning  in Mon-
nikenhuizen had. ‘De ge-
zondheid van mijn moeder 
was voor mij de reden om 
in Monnikenhuizen te gaan 
wonen. Ik wilde dichter in 
de buurt zijn’. 

Het typeert de houding van 
de sympathieke Geitenkam-
per, die altijd klaar staat om 
oudere mensen te helpen. 
Hij staat mensen met raad 
en daad bij, helpt met het 
buiten- en binnenzetten van 
de containers, doet klus-
jes voor ze, maar is vooral 
vaak te vinden in de tuinen 
van mensen. ‘Ik help de tuin 
bijhouden en besproei de 
tuinen voor ze. Ook geef ik 
advies. Ik heb veel kennis 
over tuinplanten opgedaan 
door boeken te lezen en 
door tv-programma’s over 
dit onderwerp, maar vooral 
van oudere mensen die er 
veel van af wisten. Die ken-
nis kan ik nu gebruiken.’  
Harry is niet alleen in de 
tuin te vinden: ‘Ik help een 
mevrouw in Presikhaaf met 
de planten op haar balkon. 
Tuinieren is een echte pas-

sie voor me. Mijn eigen tuin 
staat ook vol met (stekjes 
van) planten die ik van an-
deren gekregen heb.’

Naast zijn werkzaamheden 
in de tuin, doet Harry nog 
vele andere dingen. Hij is 
al jaren bezorger van deze 
krant en staat ook altijd klaar 
als er een beroep op hem ge-
daan wordt. ‘Bij de tuinac-
tiedagen van NL Doet help 
ik mee, met de onlangs ge-
houden braderie heb ik mee-
geholpen, het hoeft eigenlijk 
alleen maar gevraagd te 
worden en ik doe het’. Op 
de vraag of dat allemaal wel 
vol te houden is, antwoord 
hij: ‘Je moet luisteren naar 
je lichaam, als je dat goed 
doet dan kom je veel verder. 
Dat heb ik overigens ook 
geleerd van oudere mensen, 
die hebben veel wijsheid en 
levenservaring en geven 
vaak goede adviezen. Meer 
mensen zouden dat zich ter 
harte moeten nemen’. 

Wat Harry’s inzet extra bij-
zonder maakt, is het feit dat 
Harry van kinds af aan epi-
lepsie heeft. Daarnaast zorgt 
deze ziekte er ook voor dat 
mensen soms moeite met 
hem hebben. ‘Epilepsie heeft 
met zenuwstelsel te maken, 
het komt door spanningsop-
bouw, teveel negativiteit om 
me heen. Weersomstandig-
heden zoals onweer kunnen 
ook meespelen’, legt Harry 
uit. ‘Ik voel het meestal aan-
komen – dan waarschuw 

ik mensen – maar meestal 
ga ik ze op zo’n moment uit 
de weg. Ik moet dan vooral 
ontspanning opzoeken. Als 
de spanning zich opbouwt, 
krijg ik een druk op mijn 
hoofd. Als ik een aanval 
krijg, heb ik een andere uit-
straling: ik zie er dan drei-
gend uit, agressief, grote 
ogen, benauwd – mensen 
schrikken daar soms van.  
Het beste op zo’n moment is 

om me dan met rust te laten, 
of op een afstand blijven en 
wachten tot ik weer rustig 
wordt. Tijdens een aanval 
kunnen alleen mensen die 
ik echt vertrouw me bena-
deren, anderen sla ik van 
me af. Ik kan daar niets aan 
doen, helaas…. Ik heb op 
zo’n moment mijn kracht en 
gevoel niet onder controle.’ 
Soms heeft Harry tijdens 
een aanval moeite om men-

sen te herkennen. ‘Niet ie-
dereen begrijpt dat altijd. 
Meestal ben ik na een paar 
dagen wel weer oké’.

Een epileptische aanval op 
de  flat  in  Monnikenhuizen 
zorgde er in 2002 voor dat 
Harry van het balkon viel 
van zijn woning. Hij kwam 
er gelukkig goed van af: ‘Ik 
had een heup, een schouder 
en een voet gebroken, maar 

drie maanden later zat ik 
weer op de fiets.’  Het onge-
luk werd de aanleiding voor 
een verhuizing naar een be-
nedenwoning mét tuin aan 
de Middenweg.

En van deze tuin heeft Harry 
een fraaie, weelderige, pa-
radijselijk ogende oase van 
rust gemaakt, waar hij zijn 
grote passie tuinieren naar 
hartelust kan beoefenen.

• Harry Feiken in zijn weelderige, paradijselijk ogende én goed onderhouden tuin



Nieuwe huiskamer voor JC de Sperwer Rijnstad
Vrijdag 12 juni j.l.is in jongerencentrum De Sperwer de nieuwe huiskamer geopend. 
Deze huiskamer is gerealiseerd door IKEA Duiven. Een week lang is er samen met de 
jongeren hard gewerkt om het vertrek ingericht te krijgen.

IKEA Duiven heeft het contact gelegd met het jongerenwerk van Rijnstad in de Geiten-
kamp. IKEA wil een actieve buur zijn voor jongeren die rondom de winkel wonen en 
hen inspireren in zichzelf te geloven. Ook willen ze hen het idee meegeven dat ze met 
beperkte middelen grootse dromen kunnen waar maken. 
Uit alle mogelijke ideeën is het idee om De Sperwer te renoveren uitgekozen. 
Het resultaat is op de foto hieronder te zien.

• De IKEA-medewerkers (in het geel) wachten samen met de jongeren de opening af

Uitlaatservice is vooral voor de hond
Hondenuitlaatservice Total Doggy Care is voor mensen met een drukke baan, 
die ziek of slecht ter been zijn, op vakantie gaan of gewoon een dagje weg wil-
len. Kortom, voor de eigenaar die door omstandigheden te weinig tijd aan zijn 
of haar geliefde huisdier kan besteden.

‘Honden zijn roedeldie-
ren en ze vinden het leuk 
om met soortgenootjes te 
spelen. Het spelen is goed 
voor het fysieke en mentale 
welzijn van de hond. Door 
met soortgenoten uitgelaten 
te worden, kunnen honden 
goed socialiseren en raken 
ze hun energie beter kwijt.  
Daardoor zijn honden bin-
nenshuis ook rustiger. Kort-
om, de uitlaatservice is er 
voor u en uw hond.’

Aan het woord is Anne-
lies Onstenk, eigenaar van 
hondenuitlaatservice Total 
Doggy Care. Vanuit haar 
woning aan de Ir. Schaap-
straat heeft zij van haar pas-
sie haar beroep gemaakt.  
Naast de uitlaatservice heeft 
ze ook een trimsalon, waar 

honden gewassen, geknipt, 
geschoren of geplukt kun-
nen worden. ‘Van jongs af 
aan heb ik veel ervaring met 
honden, van mijzelf maar 
ook van anderen. Acht jaar 
geleden heb ik mijn diploma 
‘Vakbekwaamheid Honden-
toiletteerbedrijf’ gehaald 
bij het Huisdier en Kennis 
Instituut in Bunnik. Mijn 
stage heb ik gelopen bij een 
hondentrimsalon in Nijme-
gen. Daarna knipte ik tot 
volle tevredenheid honden 
van familie en kennissen.’ 

Nadat Annelies ruim 2 jaar 
vrijwilligerswerk had ge-
daan bij de stadsboerderij 
Presikhaaf, is ze anderhalf 
jaar geleden begonnen met de 
trimsalon in combinatie met 
een hondenuitlaatservice. 

‘Omdat ik ook van wande-
len houd, is voor mij het 
uitlaten van honden en hun 
vachtverzorging de per-
fecte combinatie. Ik heb een 
HUS-diploma (Honden Uit-
laat Service) en een diploma 
EHBO voor honden.. Net zo-
als mensen hebben honden 
allemaal een ander karak-
ter. Honden hebben hierom 
allemaal een andere aanpak 
nodig. Door mijn ervaring 
en liefde voor honden voel 
ik die aanpak feilloos aan. Ik 
ben voor het belonen van de 
hond. Als ze iets goed doen 
krijgen ze een aai of iets lek-
kers. Niet straffen als ze niet 
komen, maar belonen als ze 
wel komen, zodat ze het leuk 
blijven vinden om te komen.’ 
Annelies let ook op het weer. 
Op extreem warme dagen 
maakt ze kortere wandelin-
gen. ‘Honden hebben net als 
veel mensen moeite met de 
hitte, maar zweten op een 
andere manier, via de tong’, 
legt Annelies uit.

Voorafgaand aan de uit-
laatservice is er een intake-
gesprek, waarin eventuele 
wensen kenbaar gemaakt 
kunnen worden.

meer info:
www.totaldoggycare.nl

of bel:
026-3236275
06-21712970

• Annelies Onstenk met ‘haar’ honden
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‘Ik hoef niet zoveel aandacht’
Maandag 29 juni kwam Volkshuisvesting met bloemen en taart aan bij de deur van het echtpaar Leeflang. 
Die dag bereikte Gerrit Leeflang de leeftijd van 90 jaar, zijn vrouw Bep volgt enkele weken later.
Bovendien woont Gerrit al die tijd in dezelfde woning in de Druckerstraat. 

Het  echtpaar  Leeflang  vol-
doet niet aan het verwachte 
beeld dat je zou hebben van 
een echtpaar van 90 jaar. 
Niet alleen het huis is mo-
dern ingericht  (‘oude zooi 
willen we niet’), ook het 
echtpaar zelf is bij de tijd. 
Zijn ongenoegen over het 
huidige kabinet steekt Gerrit  
niet onder stoelen of ban-
ken en ook dichter bij huis, 
hier op de Geitenkamp ziet 
hij dat er ontwikkelingen 
gaande zijn die niet goed 
zijn voor de toekomst van de 
wijk. 

Gerrit heeft enig recht van 
spreken, want hij woont 
praktisch zijn hele leven 
op de Geitenkamp. ‘Ik was 
drie maanden toen ons ge-
zin in 1925 naar de Geiten-
kamp verhuisde’, herinnert 
hij zich het verhaal dat zijn 
vader hem verteld heeft. ‘We 
zijn van het centrum hier-
naartoe verhuisd. Alle spul-
len die mijn ouders hadden 
- dat was toen nog niet veel 
-  gingen met paard en wa-

gen naar de Geitenkamp, tot 
aan het Marktplein. Vanaf 
daar moest er gelopen wor-
den, want verdere bestra-
ting was er toen nog niet, 
de wijk moest nog worden 
opgebouwd.’ 
Gelukkig was de Drucker-
straat, waar het gezin Leef-
lang ging wonen, niet ver 
van het Marktplein. Hier 
groeide Gerrit op. Eén van 
zijn vroegste herinneringen 
betrof de opening van de 
kleuterschool in de Druc-
kerstraat (nu zit daar fysio-
therapie Druckpunt). ‘We 
zaten in een houten noodlo-
kaal vlakbij school 6, waar 
nu MFC De Wetering is. Van 
daaruit gingen we in op-
tocht naar de school in De 
Druckerstraat’

Gedurende de oorlog was 
Gerrit van de Geitenkamp 
verdwenen. ‘In 1943 moest 
ik me in Duitsland melden 
om te werken. Toen ben ik 
ondergedoken, ik ben naar 
Drenthe gegaan en daarna 
in Laag Soeren terechtge-

komen. Hier zat mijn fa-
milie tijdens de evacuatie 
van Arnhem. Ook heb ik in 
Engeland en Amersfoort 
nog een militaire opleiding 
gevolgd, maar ik bleef hier 
ingeschreven.’ 

Na de oorlog keerde Gerrit 
terug naar de Geitenkamp 
en ging hij bij vliegveld 
Deelen als machinebank-
werker aan de slag. Hij had 
ondertussen zijn vrouw Bep 
leren kennen, die bij hem in 
kwam wonen. Bep vond de 
woning meteen mooi. ‘Ik 
kwam van vierhoog, uit Am-
sterdam, dan is een woning 
in een rustige buurt een hele 
vooruitgang’, vertelt Bep 
over haar kennismaking met 
de woning. ‘We hebben hier 
altijd met plezier gewoond 
en gaan dat ook blijven 
doen’.
Gerrit maakt hier een kleine 
kanttekening bij: ‘Vroeger 
stonden de mensen in de 
wijk meer klaar voor elkaar. 
Tegenwoordig lijkt dat iets 
minder het geval te zijn’

Gerrit is na zijn werk nog 
lange tijd actief geweest bij 
de schietvereniging en de 
visvereniging, Om medi-
sche redenen heeft hij hier-
mee moeten stoppen. Ook 
autorijden kan hij niet meer. 
‘Dat mis ik wel’, zegt hij, ‘je 
kan niet meer gaan en staan 
waar je wil’.

Bep zingt nog iedere dins-
dagmorgen actief mee in 
MFC De Wetering met het 
zangkoor De Late Stem, 
waar ze nog steeds mee op-
treed.

De bloemen en de taart van 
de woningbouwvereniging 
waren een leuke verrassing, 
al was het niet echt nodig 
geweest. ‘Ik hoef niet zoveel 
aandacht’ zegt Gerrit en 
voegt daar aan toe ‘hou het 
stukje in de krant ook maar 
kort’. Een lastige opgave als 
je in gesprek bent met een 
echtpaar dat zo boeiend her-
inneringen weet op te halen
die tot de geschiedenis van 
de Geitenkamp behoren!• Gerrit en Bep Leeflang
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Een bloemetje voor Ria en Theo Kerkhoff
‘We gaan een stapje terug 
doen’. Dit zijn woorden van 
Ria en Theo Kerkhoff, de 
welbekende EHBO-vrijwil-
ligers, die al 38 jaar aan de 
Dr. Wagenaarstraat op de 
Geitenkamp wonen. ‘We zijn 
nu 70 en 66 jaar oud en de 
leeftijd gaat tellen, dat moe-
ten we helaas toegeven. We 
hebben ruim 25 jaar onze 
diensten bij allerlei eve-
nementen verleend en we 
zullen zeker niet helemaal 
stoppen’, zegt Theo, ‘want 
we kunnen moeilijk afscheid 
nemen van onze hobby’. 

Ria Kerkhoff kwam via de 
Oost Arnhemse Straat Voet-
balvereniging (OASV) in 
de EHBO-branche terecht. 
Haar vader was een van de 
medeoprichters van deze 
club, die in de jaren zestig 
jeugdkampen organiseerde 
voor grote groepen kinde-
ren, die uit minder bedeel-
de gezinnen kwamen. Ria 
kwam via de jeugdafdeling 
in de leiding terecht en werd 
later ook bestuurslid. Begin 
jaren tachtig is zij hiermee 
gestopt. Intussen had ze niet 
alleen een EHBO-diploma 
behaald (35 jaar geleden), 
maar  ook  een  certificaat 
massage. Daarnaast was 
Ria werkzaam in de Thuis-
zorg met vele onregelmatige 
diensten; een bezig bijtje 
kun je haar dus wel noemen.
 
Theo Kerkhoff kwam door 
zijn werk in aanraking met 
de EHBO. Hij was wegwer-
ker bij Rijkswaterstaat (later 
bij de Provincie) en was met 
collega’s van mening dat 
bij dit gevaarlijke werk snel 
hulp geboden moest kunnen 
worden, als er iets zou ge-
beuren. Omdat Theo dit idee 
als eerste opperde, mocht/
moest hij de cursus gaan 
volgen. Hij combineerde 
werk met vrijwilligerswerk, 
zo’n 25 jaar geleden. 

Ria en Theo werden bei-
den lid van de EHBO-ver-
eniging Arnhem Oost. Zij 
waren toen al lange tijd een 
echtpaar. Ze zijn dit jaar 44 
jaar getrouwd, maar kennen 
elkaar al 60 jaar. Zij waren 
aanvankelijk buurkinderen 
en woonden in de noodwo-
ningen aan de rand van de 
Geitenkamp. Na verhuizing 
kwam Theo in Arnhem Zuid 
terecht en Ria in Het Broek. 
Door een toeval ontmoet-
ten zij elkaar twee jaar later 
weer en toen was het raak. 

Ria is lang coördinator ge-
weest bij grote evenementen 
op sportpark Valkenhuizen. 
Zij zorgde er dan voor dat 
de EHBO-tassen van de 
medewerkers goed gevuld 
waren met bv. koeldekens, 
verbandmaterialen en ont-
smettingsmiddelen. EHBO-
vereniging Arnhem Oost 
fuseerde 15 jaar geleden met 
de EHBO-club Arnhem. 
Ria was daar ook weer co-
ordinator en materiaalbe-
heerster en tevens bestuurs-
lid. Helaas kwam er in 2014 
een einde aan dit ‘dienst-
verband’ door problemen in 
deze vereniging. 

Niettemin verlengen Theo 
en Ria nog elke twee jaar 
hun diploma, een vereiste, 
waarvoor een EHBO’er een 
aantal uren bijgeschoold 
moet worden. En daardoor 
kunnen zij nog steeds in-
gezet worden. Theo is bij-
voorbeeld één keer per week 
present bij trainingen van 
‘Hartelust’, waar mensen 
met hartproblemen actief 
zijn onder leiding van een 
verpleegkundige uit het 
Rijnstate-ziekenhuis. 

Als de twee op de praatstoel 
zitten, komen er vele mooie 
herinneringen over hun vrij-
willigersleven naar boven. 
Een klein overzicht: blaren 

prikken in Bemmel tijdens 
de Vierdaagse, het wereld-
kampioenschap  fietscross 
op Papendal, de Safarirun 
in Burgers Zoo, een kick-
boksgala, de herdenkings-
diensten in Bronbeek, sport-
dagen van het Arentheem 
College en dichter bij huis: 
het Hoogte80 festival, waar 
zij ook dit jaar nog waren. 

Het leukste was een toneel-
stukje over flauwvallen, dat 
opgevoerd werd tijdens een 
fandag van Marco Borsato 
en waarbij iedereen dacht 
dat het écht was. Overal 
andere ervaringen, eigen-
lijk altijd leuke. Soms ook 
minder leuke, zoals een 
knokpartij in een toilet tus-
sen supporters van Vitesse 
en Go Ahead Eagles, waar-
bij veel bloed vloeide, en 
een brandalarm dat afging, 

toen tijdens een zaalvoetbal-
toernooi op Valkenhuizen 
wiet gerookt werd. Bij ruzie 
en overtredingen hoeven      
EHBO’ers niet in te grijpen; 
daar moet de politie aan te 
pas komen. 
Ria heeft drie keer een re-
animatie moeten uitvoeren, 
twee keer succesvol en één 
keer mislukte het, nota bene 
bij een buurvrouw. Want ie-
dereen in de omgeving kent 
de EHBO’ers Kerkhoff en er 
wordt regelmatig een beroep 
op hen gedaan. 

Hopelijk zullen zij ,ook als 
ze een stapje terug heb-
ben gedaan, nog lange tijd 
hun hobby kunnen blij-
ven beoefenen, want dat 
het hart van Ria en Theo 
nog steeds bij EHBO-
dienstverlening ligt, is na 
dit gesprek wel duidelijk. 

• Ria en Theo Kerkhoff in de tuin van hun woning
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AED in de wijk
Bij een hartstilstand is reanime-
ren en de inzet van een AED (Au-
tomatische Externe Defibrillator) 
van levensbelang. Een AED is 
draagbaar en helpt via gespro-
ken opdrachten bij het reanimeren. Defibrilleren kan 
bij een ernstige hartritmestoornis via een elektrische 
schok helpen het hartritme te herstellen.

Overal moet het mogelijk zijn om binnen 6 minuten alle 
handelingen uit te voeren die nodig zijn bij een hart-
stilstand (6-minutenzone). In een 6-minutenzone zijn 
voldoende AED’s beschikbaar en hulpverleners oproer-
baar. 

In de wijk Geitenkamp zijn op de volgende locaties 
AED’s aanwezig:
• Het Span
• Boerma Wonen en Interieur
• MFC De Wetering (tweemaal)
• Druckpunt Fysiotherapie
• Coöp
• Sportcentrum Valkenhuizen


