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Het Hoogte 80 Festival is terug van weggeweest!!
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met 1 gratis saus

€ 17,50

10.30 - 17.30 u

BRANDT
Daktechniek & Onderhoud
Mob. (06) 51 16 48 51
Tel. 0317 - 844 453
www.bdto.nl

•

Gratis dakinspectie

•

Dakrenovatie

•

Dak reparatie

•

Lood en zink werk

•

Schoorsteenvegen € 25,00 per kanaal.

•

Dakgoot reinigen € 2,00 per meter

KE KLACHTEN?
HEB JE LICHAMELIJer met behandelen!
Wacht dan niet lang

026 38 23 334
l
www.formupgrade.n
a, Arnhem
Onder de Linden 21

Onze
Fysiotherapeut
helpt jou.
Maak direct een
afspraak

Het Wijk ABC
Bewonersoverleg Geitenkamp, (Nieuw) Monnikenhuizen, Arnhemse Allee en Saksen Weimar. Contact:
bewonersoverleg@geitenkampnet.nl
De Beijer :
Willem Beijerstraat 13,
tel: 06 42715182 beheerdebeijer@gmail.com
Buurtbemiddeling :
tel: 026-3519941 buurtbemiddeling@rijnstad.nl
Buurtconciërge : zie ‘De Wijkconciërge’
Buurtmoestuin Geitenkamp :
De Vlindertuin; Contact via de Facebookpagina
Buurtkerk Geitenkamp :
MFC De Wetering; tel: 06-2506 4910
Circus op de Bult :
06-2493 6113 circusopdebult@gmail.com
Drie Gasthuizen (onderdeel van DrieGasthuizenGroep) :
Tel: 026 354 9415
klantcontactcentrum@driegasthuizengroep.nl
Gemeente Arnhem :
• Wijkteam Leefomgeving Arnhem Noord-Oost
Marlies Hallingse, Paulien Toonen, Arno van Geel;
Birgitt Kromkamp
noord-oost@leefomgevingarnhem.nl
Goed Geregeld Arnhem :
voor vragen op financiëel of juridisch gebied
tel: 026-3127999 www.ggarnhem.nl
spreekuur: don 9.00-11.00 uur, MFC De Wetering
Het Groente Gilde : groentegilde@gmail.com
Jongerencentrum De Sperwer :
Sperwerstraat 149, tel. 026-4456603
Kindergezondheidscoach Go! :
Helen van der Meijden : 06-2029 8771
helenvandermeijden@go-nl.nl

Advies over werk (vinden) en zinvolle dagactiviteit
Zit je al enige tijd thuis en wil je weer aan de slag? Maar weet je niet goed hoe je het
aan moet pakken? Of waar je moet beginnen?
Loop dan de eerste dinsdag van de maand eens binnen in MFC De Wetering.
Van 13.00 tot 14.00 uur zitten er medewerkers van de vrijwilligerscentrale,
Activerend Werk, wijkteam Arnhem Noord, gemeente Arnhem en UWV klaar om
samen met jou te kijken naar wat bij je past.

Kunst op de Bult :
tel 026 4432138 info@kunst-op-de-bult.nl

Eerstvolgende data:
5 juli
2 augustus
6 september

Leefstijlcoach :
Hayke van Valburg : 06-2576 7653
hayke.van.valburg@sportbedrijfarnhem.nl
Live+ :
06-4866 5006
info@live-nederland.nl
Multi-Functioneel Centrum De Wetering :
Bonte Wetering 89, tel. 026-3772020
Politie : 0900-8844
Oud IJzer (ijzer, metaal, wasmachines etc) :
06 20028624, oudijzerkoning@oudijzerkoning.nl
‘t Plein
•

Rozet op de Bult :

Geitenkamp 48, tel. 06 45888801
(wo, do, za: 10.00u-14.00u)
Portaal, gebiedsbeheerder Fred Martens :
0800-7678225, info@portaal.nl;
PreZero (voor vragen over grof-, tuin- en snoeiafval) :
0900-8444
STEVIG : 06 8302 8000 // 06 5389 7497
info@stevigarnhem.nl
SWOA : 06-11781072
Thuiszorg Midden-Gelderland : 026-3762000

Bewonersoverleg
Op dinsdagavond 7 juni is er in MFC De Wetering van
20.00 tot 22.00 weer een openbare veragdering van het
Bewonersoverleg Geitenkamp, (Nieuw-)Monnikenhuizen,
Arnhemse Allee en Saksen Weimar.
In het Bewonersoverleg worden zaken besproken die de wijk
aangaan. Dat kan gaan om activiteiten die wijkbewoners
willen organiseren, maar ook over de openbare ruimte (zoals bv de bouwplannen in de omgeving van de Beukenlaan)
of de plannen voor de toekomst van de wijken.) Ook kun
je bij het Bewonersoverleg een aanvraag indien voor een
bijdrage uit het wijkbudget, wanneer je een activiteit voor
de wijk wil organiseren. In de openbare vergadering mogen belangstellenden ook meepraten over de onderwerpen
die aan bod komen. Vaak zijn er bij de vergaderingen ook
vertegenwoordigers van het Team Leefomgeving en van de
woningcoörporaties aanwezig.
Het Bewonersoverleg komt dit jaar nog 4 keer bijeen.
Behalve op 7 juni zijn er nog openbare vergaderingen op

2Switch : 0900-0205

6 september,

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

18 oktober en

Vivare : 088-0541111 klant@vivare.nl
Volkshuisvesting Arnhem :
026-3712712 info@volkshuisvesting.nl
Winkelbus : 06-16994057 (dinsdag, donderdag, vrijdag)
De Wijkconciërge :
tel: 026-377 2231; team.geitenkamp@gmail.com
(spreekuur: di 10.00-12.00u; Nieuwe Aanleg 30)

Aanvraag wijkbudget
Wil jij een activiteit in én voor de wijk(en)
Geitenkamp, (Nieuw)-Monnikenhuizen,
Arnhemse Allee of Saksen Weimar
organiseren?
En kun je daarbij financiële ondersteuning
vanuit het wijkbudget gebruiken?
Download dan het aanvraagformulier
via

www.geitenkampnet.nl/praktische-informatie/

en stuur dit op naar
bewonersoverleg@geitenkampnet.nl

Let op!

Uw aanvraag dient 2 weken voorafgaand aan
de vergadering van het Bewonersoverleg
verstuurd te zijn!

6 december
Bij een hartstilstand is reanimeren van levensbelang. De inzet van een AED helpt daarbij.
Een AED (Automatische Externe Defibrilator) is een draagbaar apparaat dat in geval van nood
door iedereen gebruikt kan worden.
Via gesproken opdrachten krijgt u instructies bij het reanimeren.
In de wijk Geitenkamp zijn op de volgende 6 locaties AED’s aanwezig:
•

Huisartsenpost Het Span, Van Maerlantstraat 3

Wijkteam Arnhem Noord-Oost :
Informatie en hulp op het gebied van (jeugd)zorg, welzijn,
werk en inkomen) : 088-2260000 ;
www.wijkteamsarnhem.nl

•

Coop, Geitenkamp 17

•

MFC De Wetering (2 x), Bonte Wetering 89

•

Druckpunt Fysiotherapie, Druckerstraat 16

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

•

Coop, Schuttersbergplein 13

•

Sportcentrum Valkenhuizen, Beukenlaan 15

De Geitenkamp is een trekpleister rijker
Sinds 21 mei is naast het Proeflokaal van Enjoy&Learn een ware Proefwinkel geopend. Hier kan men terecht voor
allerlei lekkere dingen; van huisgemaakte kruiden en sausjes, tot lekkere drankjes, kazen, vlees en snacks.

Stichting ENJOY&Learn
is al jaren een begrip ‘op
de Bult’. Ook mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen de kans om
hun talent te ontdekken en
te midden van een professioneel team stappen in hun
ontwikkeling te maken. De
kracht van Enjoy is het gezamenlijke
familiegevoel
en de stoere uitstraling; ‘Je
bent niet zielig, maar je doet
er toe en bent een waardevolle aanvulling van ons
team. Je moet alleen zelf
voldoende gemotiveerd zijn
om iets positiefs van je leven
te maken.’

Dit is begonnen binnen de
horeca (keuken en bediening), is uitgebreid met zorg
en dienstverlening op de
tweede locatie op seniorencomplex Nieuw-Schoonoord
in Velp. En nu dus. met de
Proefwinkel, een derde locatie op Geitenkamp 51,
waar ook ruimte zal zijn
voor dagbesteding en 1-op-1
begeleiding.
Proefwinkel ENJOY&Learn
gelooft in lokale samenwerkingen: mooie kazen van
Mark uit de Versgaard in
Velp, premium rundvlees
van Arnhem Angus, heer-

lijk brood van Tom van Otterloo, chocola, speciaalbieren en nog veel meer lekkere
dingen.
De stichting is trots haar op
leerlingen die als voorbeeldfunctie gelden. Om die reden
is een samenwerking opgezet met Patissier Christiaan.
Hier werkt Jordy Onstenk,
die bij ENJOY&Learn zijn
eerste werkervaring op heeft
gedaan. Hij is inmiddels patissier en maakt zelfstandig
de mooiste creaties. Een
geselecteerd assortiment is
daarom ook verkrijgbaar in
de Proefwinkel.

Met deze Proefwinkel wordt
een heel nieuw concept neergezet, waarmee wederom
een positieve bijdrage wordt
geleverd om de Geitenkamp
in een beter daglicht te stellen. Want de Boys van de
Bult zijn trots op de Geitenkamp!

Proefwinkel
ENJOY&Learn

Geitenkamp 51
donderdag en vrijdag
14.00-17.00 uur
zaterdag
12.00 tot 17.00 uur

‘t Plein en Stichting ENJOY & Learn werken samen
Er is een leuke nieuwe samenwerking in de wijk: Vanaf juni worden de maaltijden voorafgaand aan de filmavonden
in ’t Plein op donderdagavond klaargemaakt door Enjoy & Learn.
Wie zich opgeeft voor de maaltijd voor de film kan dus rekenen op een lekkere bord eten van Enjoy. De kosten voor deze
speciale combi zijn dan € 6,00 voor het eten en de toegang tot de film is € 2,00. Voor het geheel betaal je dus € 8,00.
Wie dieetwensen of allergieën heeft kan dat natuurlijk aangeven. Soms zal de maaltijd in het Plein genuttigd worden, soms
gezellig in het restaurant aan de grote tafel.

Buurtcirkel Geitenkamp
Sinds januari 2021 is er in de wijk Geitenkamp een Buurtcirkel die eens per week samenkomt. Het is een groep van
mensen die het prettig vindt samen leuke activiteiten te ondernemen zoals wandelen en samen eten, maar elkaar ook
helpen bij bijvoorbeeld klussen in huis en tuin. Zo’n Buurtcirkel is goed voor je sociale contacten en je kan ook rekenen
op iemand die je een luisterend oor biedt of een handje helpt.

‘Als je vragen hebt, dan kun je het aan andere in de groep
vragen. Over wonen, werk, geld of papieren invullen bijvoorbeeld. Zo heb ik iemand geholpen met het instellen van
zijn nieuwe telefoon.’ - Sandra
‘Tot een jaar terug zat ik vaak alleen met kerst, sinds ik bij
de Buurtcirkel kom ken ik mensen om dit samen mee te vieren’ - Bart
‘De Buurtcirkel heeft mij zoveel gebracht. Zelf vertrouwen,
rust, positiviteit. Ik heb nu zelfs minder begeleiding en medicatie nodig.’ - Farid
Wil je meer in contact met de buurt, zoek je meer invulling
in je dagelijks leven, vind je het leuk om voor andere mensen
klaar te staan en kun je zelf soms ook wat hulp gebruiken?
Dan is Buurtcirkel iets voor jou!
Buurtcirkel Geitenkamp zoekt namelijk naar gezellige
buurtbewoners die het leuk vinden om andere mensen te leren kennen en er ook voor openstaan om de mensen in de
groep te ondersteunen.
Heb je interesse en/of vragen? Neem dan gerust contact op:

Fleur de Bruijn
06-3174 8639
f.debruijn@ribwavv.nl

Geef je op voor
Podium van de Wijk
Kun jij zingen? Of dansen?
Of acteren? Maak je leuke muziek?
Of heb je een ander talent dat
je met de wijk wilt delen?
Geef je dan op voor het

Podium van de Wijk

Voor de goede orde: de maaltijd met film is niet helemaal gelijk aan het wijkdiner, dat stichting ENJOY&Learn ook op
donderdagavond houdt. Het wijkdiner is een 3-gangen menu, terwijl de maaltijd bij de film enkel het hoofdgerecht omhelst.

Het Podium van de Wijk wordt op 9 en 10 juli
georganiseerd op het grasveld bij Park Larikshof.

De filmavonden zijn tweewekelijks (deze maand op 9 en 23 juni)). Het tijdstip blijft 18.30, ook nog steeds graag uiterlijk
dinsdag opgeven via hetkoffiekaffee@gmail.com

Aanmelden of meer informatie:
theater@kunst-op-de-bult.nl

GRATIS PARKEREN OP HET MOOISTE MARKTPLEIN VAN ARNHEM

Flower Child: een winkel vol liefde voor vintage
Het bleef een beetje onopgemerkt door de renovatiewerkzaamheden op de Geitenkamp, maar de straat aan het marktplein heeft er een nieuwe aanwinst bij. Interieur stylist
Demelza Krens (28) heeft hier haar vintage winkel Flower Child, The handpicked treasure collection geopend.
Niet alleen de naam Flower
Child doet denken aan de
jaren ‘60, ook het interieur
van de sfeervol ingerichte
winkel lijkt uit die tijd te
stammen. Bij binnenkomst
waan je jezelf in een wereld
die even terug in de tijd gaat
in een nieuw jasje.

Demelza woont sinds een
jaar in de naburige wijk St.
Marten. In haar werk als
interieur stylist maakt ze al
veelvuldig gebruik van vintage. ‘Er is al zoveel moois
beschikbaar, waarom zouden we altijd maar voor
nieuw moeten gaan?’

Begin coronacrisis starrte
Demelza met verkopen via
haar instagram account @
demelzakrens. Dit omdat
ze door de jaren heen van
alles had verzameld waarvan ze wist: ‘Hier ga ik ooit
iets mee doen’. De verkoop
online liep zo storm dat de
droom om een eigen winkel
te hebben begon te borrelen.
Per toeval kwam het pand
op de Geitenkamp op haar
pad, of hoe ze zelf zegt: ‘Dit
had echt zo moeten zijn’.
Nog geen anderhalve maand
later na haar eerste bezichtiging was daar ineens de
opening van Flower Child.
De winkel is een verzameling van spullen waar de
interieur stylist schoonheid
in ziet. Tweedehands, handgemaakt en vintage. Alles
is zorgvuldig en met liefde
uitgezocht:
‘Het kan van 20 jaar geleden
zijn, maar ook van 100 jaar
geleden of zelfs ouder. Het
is maar net wat ik onderweg
tegen kom tijdens het struinen waar mijn oog op valt.
Dat vind ik ook zo leuk aan
het verzamelen van oude
spullen, tussen alle ‘’meuk”
is zoveel moois te vinden.
Het is altijd weer een verrassing wat er mee gaat naar de
winkel. Door gebruik te ma-

ken van vintage producten
creëer je een unieker huis,
omdat je écht kiest voor de
producten die jij mooi vind,
en niet omdat het een trend
is die je nu “moet” volgen.
En hoe mooi is het als oude
artikelen weer een nieuwe
bestemming krijgen?’, aldus
Demelza.
‘Ik ben niet gericht op concurrentie, maar op versterking. En de beste manier
van versterking is samenwerking.’ Voor de handgemaakte producten in de
winkel werkt Demelza samen met lokale, vrouwelijke ondernemers uit onder
meer Arnhem, Nijmegen
en Oosterbeek. ‘Deze vrouwen verdienen een podium.
Er wordt gecreëerd vanuit
liefde. Dat maakt ook dat
die producten zo waardevol
zijn. Ik kan daar heel blij
van worden.’
Het idealisme van de jonge
onderneemster blijkt uit
meer: ‘Ik hoop te bereiken
dat men meer waardering
krijgt voor de dingen die je
aanschaft, zodat je intenser
kunt genieten van wat je
hebt (gekocht). Dat je blijdschap ervaart bij je aankoop
en dat het je hele leven nog
met je mee gaat.’

•

Demelza Krens

Fotografie: Andreea Bercu
Visagie: Estefania ter Heert

Voor Demelza is het dan
ook een droom die uitkomt.
‘Dromen die uit komen. Zo
voelt dit werk voor mij. Van
je passie je werk kunnen te
maken is iets wat ik iedereen gun, want hoe fijn is het
om dagelijks met iets bezig
te zijn waar je écht gelukkig
van wordt?

Flower Child
Geitenkamp 43

donderdag t/m zaterdag
geopend van
12.00 tot 17.00 uur
of op afspraak
Geitenkamp 43
6823 HC Arnhem
Instagram:
@flowerchild.arnhem

Succesvolle herstart Vitale Inloop
In mei is de herstart geweest van de inloop die Vitale Verbindingen in de wijk organiseert. Op een nieuwe locatie: de Vitale Inloop wordt nu op vrijdagochtend van 10.00 tot
12.00 uur in de Ontmoetingsruimte van MFC De Wetering gehouden.
Er leven nog veel misverstanden over Vitale Verbindingen in de wijk. Sommigen zagen het als onderdeel
van Kunst op de Bult, omdat
ze lange tijd dezelfde uitvalsbasis hadden. Anderen
zagen het dan weer als onderdeel van de RIBW.
Maar beide opvattingen zijn
niet correct: In 2013 begonnen onder de vlag van Zorgbelang, is Stichting Vitale
Verbindingen al sinds 2016
een zelfstandige organisatie.
In de wijk Geitenkamp zijn
ze al sinds 2013 actief, eerst
maandelijks, later wekelijks.

En nu dus iedere twee weken
(elke oneven week), in MFC
De Wetering. Vitale Verbindingen richt zich primair op
mensen met een ggz-achtergrond, maar niet uitsluitend.
De doelstelling is niet alleen
om mensen meer te betrekken bij (de activiteiten in) de
wijk, maar ook om meer begrip te kweken voor mensen
met een ggz-achtergrond.
Dit doen ze vooral door
deelnemers te stimuleren
zelf met hun talent of passie
aan de slag te gaan, met bijvoorbeeld een workshop of
een voorlichting.

De bijeenkomsten zijn voor
iedereen toegankelijk, dus
ook als je geen ggz-achtergrond hebt. Het wederzijds
begrip kan immers enkel
ontstaan door met elkaar in
gesprek te gaan, elkaar te
leren begrijpen en elkaar te
respecteren. En vooral om
elkaar als een mens te zien,
zonder oordeel over wat iemand wel of niet heeft meegemaakt.

gemeente op telefoonnummer 0800 - 1809. Dan ontvangt u het aanvraagformulier via de post.

Kijk voor meer informatie
op
www.arnhem.nl/geldzorgen of bel naar
0800- 1809.

Vindt u het lastig om het
aanvraagformulier in te
vullen?
Vraag dan de hulp bij Goed
Geregeld Arnhem. De medewerkers helpen u gratis
met het invullen van het formulier. U kunt mailen naar
ikwilhulp@ggarnhem.nl of
bel op werkdagen (behalve
dinsdag) tussen 9.00 en
11.00 uur naar telefoonnummer 026 – 312 79 99.

Vitale Inloop
vrijdag 3, 17 juni en 1 juli
Ontmoetingsruimte MFC
10.00 tot 12.00 uur

Heeft u een laag inkomen? Vraag de energietoeslag aan
De prijzen voor energie (gas
en elektriciteit) zijn hoger
geworden. Voor steeds meer
Arnhemmers is het moeilijk om de energierekening
te betalen. Daarom krijgen
huishoudens met een laag
inkomen een eenmalige
vergoeding van € 800,-. Dit
heet de energietoeslag.
De gemeente Arnhem heeft
afgelopen week de inwo-

ners met een bijstandsuitkering of een Gelrepas een
brief gestuurd met meer
informatie over het uitbetalen van de energietoeslag.
Heeft u een laag inkomen,
maar geen brief ontvangen?
En denkt u recht te hebben
op de energietoeslag? Bijvoorbeeld omdat u te weinig
verdient met werken. Kijk
dan op www.arnhem.nl/
extra-energietoeslag naar

de voorwaarden voor de
energietoeslag. Of u de energietoeslag ontvangt hangt af
van uw inkomen en woonsituatie.
Aanvragen kan tot en met
31 december 2022
Op www.arnhem.nl/extraenergietoeslag vindt u het
aanvraagformulier. Heeft u
geen internet? Bel dan met
de Klantenservice van de

Komt u in de problemen
door een hoge energierekening?
Zoek op tijd hulp, dat geeft
rust. In Arnhem zijn verschillende plekken waar u
gratis hulp kunt krijgen bij
geldproblemen of schulden.

Wilt u besparen op uw
energierekening?
Vraag gratis een energiecoach aan voor bespaartips
en advies aan huis via www.
a rnhe maan .nl /e ne rg ie coach.

STEUN DE ONDERNEMERS EN DOE UW BOODSCHAPPEN LOKAAL!

•

Gastcolumn

Afscheid met documovie in Rozet

Na vier jaar valt het doek voor Verhalen bij de Buren

Straatcoach Omar

In 2018 startte Serge Metselaar met Verhalen bij de Buren: een wijkinitiatief met als doel om door middel van diverse
kunstdisciplines vooroordelen bewuster te maken. In datzelfde jaar was de debuutvoorstelling tijdens het jaarlijkse herfsttheater Geit en Bult, in samenwerking met Kunst op de Bult.. Verhalen bij de Buren maakte samen met wijkbewoners met en
zonder psychische klachten twee woonkamerscènes over psychische klachten (PTSS en depressie stonden hierbij voorop).

Je hebt ons misschien wel eens zien lopen: de Arnhemse
Straatcoaches. Mijn collega’s en ik zijn 7 dagen per week,
’s middags en ’s avonds in de wijk en rondom scholen
aanwezig. Voor de jeugd, jongeren en jongvolwassenen
hebben we een soort vaderrol: liefdevol streng.

Zij ging vervolgens door
met het maken van twee interactieve theater workshops
over psychische klachten
door acteurs met ervaringsdeskundigheid.
Professionals als wijkagenten, wijkcoaches, docenten
en jongerenwerkers waren
hierbij de doelgroep. Het
uitgangspunt was eenvoudig: ‘we hebben allemaal
vooroordelen en dat is okay,
zolang jij je er maar bewust
van bent en hoe dit je handelen beïnvloedt. Ook je
professioneel handelen.’ Dit
laatste hebben Serge en haar
mede-acteurs, helaas, uit eigen hand ervaren.
En toen werd de wereld verrast door een virus. Verhalen bij de Buren greep dit
aan door aan de slag te gaan
met De Hoepelkostuums.
Interactieve workshops waren voorlopig van de baan,
dan maar alles op 1,5 meter.
Dé manier waarop vooroordelen juist voelbaar gemaakt
konden worden, letterlijk.
Maar helaas betekende het
virus ook een ommekeer.
Serge Metselaar: ‘Ik merkte
dat het me te veel energie
kostte om iedere keer weer
opnieuw de kar te trekken.

We houden een oogje in het zeil, maken een praatje of
spelen een potje FIFA samen. Zo kan ik ze gemakkelijker
aanspreken als er sprake is van overlast, zoals rondhangen, drugsgebruik of veel te veel lawaai maken. Maar
vooral zijn we een luisterend oor: we willen dat het goed
met ze gaat en dat ze niet in de problemen komen. Dat ze
een leuke dag hebben en het niet voor zichzelf en voor
anderen bederven.
Dat luisterend oor zijn we ook voor de andere wijkbewoners en de lokale winkeliers. Zelf woon ik sinds drie
jaar op de Geitenkamp en ik leer de mensen steeds beter
kennen. Als vader van vier kinderen heb ik best nog wat
liefde over; ik neem mijn vaderrol mee de wijk in.

En corona heeft daar niet bij
geholpen. Ik wil goed voor
mezelf zorgen en kwam tot
de conclusie dat ‘Verhalen
bij de Buren’ niet pastte in
dat streven’.
Op de beslissing volgde
nog een laatste project van
Verhalen bij de Buren, om
waardig afscheid te nemen.
Samen met jonge mensen
(19-27 jr) die vallen binnen
het autismespectrum en een
professionele
camerman
maakte zij de documovie
‘Ik ben toch geen autist!’
Deze is op dinsdag 7 juni

om 16:00 in Rozet te bewonderen. Gratis!. Iedereen die
wil komen kijken is van harte uitgenodigd, maar let op:
het is interactief, het publiek
doet ook mee, zoals altijd bij
Verhalen bij de Buren.

‘Rest mij nog om iedereen te
bedanken die in de afgelopen vier jaar op zijn of haar
manier bijgedragen heeft
aan Verhalen bij de Buren.
En zeker ook Rozet wil ik
daarbij niet vergeten’.

Wat: ‘Ik ben toch geen
autist!’, documovie
Waar: Rozet Arnhem
Wanneer: dinsdag 7
juni, 16.00
Gratis , inschrijven via
https://bit.ly/3kOf0kv ;
of scan de QR Code

StevigArnhem laat ook dit jaar Zomerhartewensen uitkomen
StevigArnhem is in 2021
druk geweest met de Zomerhartewensen (dat zijn
leuke en gemakkelijke uitjes
die voor vrijwel iedereen
te doen zijn). Veel ouderen
hebben hiermee een onvergetelijke dag beleefd.
Er zijn pannenkoeken gegeten in een gezellig pan-

nenkoekenhuis, een aantal
mensen zijn verwend met
een Sfeervol High Tea, maar
ook de dierentuin is bezocht. Soms ging de tocht
naar het tuincentrum met
een heerlijke lunch, iemand
anders wilde weer eens naar
de bioscoopje of werd er
een bezoek met rondleiding
gebracht aan de Eusebius

kerk. Te veel om op te noemen, want ieder kon met
een eigen persoonlijke wens
komen, die ook, voor zover
mogelijk, werd uitgevoerd
.
Vanwege het grote succes
van deze één op één-uitjes
gaan de vrijwilligers van
StevigArnhem deze zomer
weer zo’n 20 senioren een

onvergetelijke dag bezorgen.
Heb je interesse of wil je
meer weten?
Bel: 06-1222 3122 of
06-53897497

Als je mij of mijn collega’s ziet lopen: laten we eens kennismaken. En spreek ons gerust aan als er iets aan de
hand is of als je last ervaart van de jeugd en jongeren.
Dan gaan wij erop af; daar zijn we voor. Zo werken we
samen aan een schone, veilige buurt.
Dus ervaar je jeugdoverlast of heb je vermoedens van
jeugdcriminaliteit? Bel me dan even:
026 200 11 44.
Tot ziens!
Omar Abdul Hamid

Uitdagende speelaanleidingen in het Beekdalpark
Aan de achterkant van school de Witte Vlinder ligt een veelzijdig park. Je kunt er spelen, chillen, luieren, vissen, en de natuur bewonderen.
Het wordt ook wel een Cool Natureplek genoemd.
Tien jaar gelden zijn er houten speelaanleidingen geplaatst. Een uitkijktorentje,
spannende boomstammen
over het water en allerlei
houten klim-zit-en klauterdingen. Het strandje aan de
beek is ideaal voor jonge
kinderen die er lekker kunnen pootjebaden en met
zand spelen. Maar de laatste jaren begon het hout af
te brokkelen en kwamen er
brandnetels op ongewenste
plekken.
Gemeente Arnhem heeft nu
samen met het bedrijf Stout
Hout gezorgd dat de speelaanleidingen
vernieuwd
zijn en dat er weer nieuwe
uitdagingen om te spelen

zijn gekomen. Er is ook een
bijenhotel met daktuintje
neergezet. Ook basisschool
de Witte Vlinder gebruikt
het park met de kinderen!
Zo hadden de kinderen van
groep 7 en 8 paaseieren tussen de planten en struiken
verstopt in de week voor Pasen. Er was zelfs een gouden ei bij! Kinderen van de
jongste groepen gingen samen met hen op zoektocht.
Kruidenheuvel
Werkgroep Bloeiende Landjes van IVN Arnhem verzorgt al jaren een Kruidenheuvel in het park. Er staan
allerlei kruiden zoals tijm,
rozemarijn en marjolein.
Maar ook veel wilde bloe-

men. Daar komen allerlei
bijen, vlinders en andere insecten op af. Voor wie het
leuk vindt: vrijwilligers van
Bloeiende Landjes geven
graag uitleg over alles wat er
groeit en zoemt bij de Kruidenheuvel en in de rest van
het park!
Bel voor een afspraak naar
026-3706787 of mail
bloeiendelandjes@ivnarnhem.nl
www.ivn.nl/afdeling/arnhem
Het Beekdalpark ligt aan
de achterkant van de Witte
Vlinder tussen de Kloosterstraat, Jacob Marislaan en
Bronbeeklaan.

De Schrijfclub: Jong talent op De Geitenkamp
Elke dinsdag- en donderdagmiddag blijven een aantal leerlingen van basisschool De Witte Vlinder na schooltijd op
school. Niet omdat ze moeten nablijven, maar omdat ze zélf kiezen voor extra leertijd. ‘We willen de ontwikkelkansen
van kinderen vergroten.’
Michiel de Boer, sociaal
cultureel werker van stichting Rijnstad, startte het
initiatief. ‘We zijn klein
begonnen. Op donderdagmiddag is er schaakles en
op dinsdagmiddag creatief
schrijven: De Schrijfclub.
Deze wordt gegeven door
kinderboekenschrijver
Tineke Honingh. Door lessen na schooltijd aan te bieden, willen we kinderen een
kans bieden om zich verder
te ontwikkelen.’

Mijn naam is Manon Lewin, en ik zal de komende tijd
de rol van projectleider vervullen voor het wijkfestival
Podium van de Wijk! Ik heb Docent Theater gestudeerd
en vind het erg fijn om een verbindende rol te vervullen
binnen creatieve processen.

Voor mijn functie zal ik de komende tijd veel in de
Geitenkamp te zien zijn om deze mooie wijk en haar
bewoners beter te leren kennen. Dus als je me herkent,
twijfel niet om me aan te spreken! Ik kijk er naar uit
om samen met de rest van het team een mooi festival te
organiseren.

Gemotiveerd

Honingh vertelt dat de kinderen gemotiveerde schrijvers zijn. ‘Ze kiezen er zelf
voor om te komen schrijven. Ik laat ze zien waar ze
inspiratie vandaan kunnen
halen, welke technieken
je kunt gebruiken, hoe je
spanningsbogen aanbrengt.
Maar waar de verhalen over
gaan, bepalen ze zelf. Bijvoorbeeld over magische
pakketjes, bijzondere dagboeken, strenge ouders, superkrachten of nieuwe, nog
niet ontdekte diersoorten.’

Hallo iedereen,

Podium van de wijk
Elke les lazen de kinderen
voor uit eigen werk en gaven
ze elkaar feedback. ‘Je werk
laten horen, of gelezen worden, kan heel spannend zijn,
maar hoort er ook bij. Daarom gaan de leerlingen ook
meedoen aan ‘Podium van

de wijk’ op zaterdag 9 juli.
Ze laten dan niet alleen hun
verhalen horen, maar ook
de gedichten die ze schreven. We hopen natuurlijk op
een goede opkomst!’
Ben je benieuwd wat er tijdens De Schrijfclub bedacht

is en wil je luisteren naar
verhalen en gedichten van
kinderen uit de wijk?
Kom dan ook naar
Podium van de Wijk
op zaterdag 9 juli!
www.rozet.nl/podiumvandewijk

Heb je een idee voor Podium van de Wijk en wil je hierover contact met Manon?

Bel dan naar 06 8115 9776
of stuur een mail naar:
manonlewin@gmail.com
Het Podium van de wijk vindt plaats op
zaterdaag 9 en zondag 10 juli

Playground de Rommelkist

Nationale Diabetes Challenge

Op een heuvel in de wijk Geitenkamp kun je bewegen, sporten en andere fanatiekelingen ontmoeten op
Playground De Rommelkist. Naast een leuke speeltuin
beschikt de playground over sportvelden. Wat dacht je
van een potje tennis, basketbal, voetbal of volleybal?
Tijdens de openingstijden is de playground vrij te betreden. Voor het lenen van sportbenodigdheden kun je
terecht bij de beheerder.
Op het terrein bevindt zich een multifunctioneel sportplein: een Kraijcek Playground. Hier worden veel
sportactiviteiten georganiseerd in samenwerking met
Krajicek Foundation en Sportbedrijf Arnhem. Alle
sportlocaties zijn binnen en buiten rookvrij. Kinderen
tot 4 jaar mogen alleen onder begeleiding naar binnen.
En natuurlijk mag je als ouder gezellig meespelen met
je kind!

Op de Geitenkamp komt iedere zondag om 10.00 uur een
wandelgroep bijeen om onder begeleiding van een medewerker van Physique ongeveer een uur te gaan wandelen
door en rondom de wijk. Dit gebeurt in het kader van de
Nationale Diabetes Challenge.

•

De Nationale Diabetes Challenge is een 20 weken durend
wandelprogramma van de Bas van de Goor Foundation.
Samen wekelijks wandelen in de buurt is goed voor ieders
gezondheid en daarnaast nog gezellig. Tijdens het wandelen
worden ook andere thema’s besproken zoals voeding, ontspanning en slaap. De groepen in Arnhem worden begeleid
door verschillende zorgverleners, buurtsportcoaches van
Sportbedrijf Arnhem en fitnessinstructeurs van Formupgrade en Physique.

veilig sporten voor hartpatiënten

Kom sporten bij Trimclub Hartelust!
In het ziekenhuis krijgen hartpatiënten vaak revalidatie om te leren omgaan met de nieuwe situatie; zij moeten leren
om op een andere manier hun lijf te belasten. Na de revalidatie in het ziekenhuis wordt aan deze groep vaak geadviseerd om op zoek te gaan naar manieren om hun conditie op peil te houden. Daar kan Trimclub Hartelust bij helpen.
Trimclub Hartelust is opgericht in 1978 met als doel om de conditie van (ex- )hartpatiënten en/of mensen met hartfalen te
verbeteren. Elke donderdagavond sporten zij van 17.30 tot 19.30 uur onder begeleiding van twee bevoegde sportinstructeurs in de gymzaal van MFC DeWetering. Er zijn altijd bevoegde hulpverleners aanwezig die kunnen beschikken over een
eigen AED, bloeddrukmeter etc. Het is belangrijk dat iedereen zich veilig voelt en weet dat er altijd iemand is die hulp kan
bieden wanneer dat nodig is.
Trimclub Hartelust is niet een vereniging waar een specifieke sport wordt bedreven. De sportavond bestaat uit twee uur. In
het eerste uur ligt de nadruk vooral op sport en spel en eventuele krachttraining. Bij sport en spel kun je dan bijvoorbeeld
denken aan trefbal, badminton, dynamic tennis, hockey, basketbal, korfbal, of boogschieten Bij krachtraining ligt de nadruk op oefeningen met gewichten of met dynabands. Het tweede uur wordt er volleybal gespeeld. De leden kunnen zelf
bepalen welk uur zij willen komen sporten. Uiteraard bestaat ook de mogelijkheid om beide uren te komen sporten; hier
kiezen de meeste leden voor.
Bij Trimclub Hartelust is het heel belangrijk dat de leden zichzelf kunnen zijn en dat er een leuke sfeer is. Samen sporten
met lotgenoten; daar draait het om. De leden zijn van verschillende leeftijden en hebben verschillende aandoeningen. Er is
altijd tijd voor een gesprek en een grap. En voel je dat het even niet lukt om mee te doen, dan ga je even lekker rustig op de
bank zitten. Er is niemand die daar raar van opkijkt. Naast de sportavond worden, bij voldoende animo ook andere uitjes
georganiseerd, zoals een barbecue of een bowlingtoernooi.
Interesse? Kom gerust een keer kijken op de donderdagavond; informeer dan wel van te voren even bij:
Sharita Groote Wolthaar, 06 - 51762420
Gerrie Sanders, 06 - 50491650
Kevin van der Meer, 06 - 18036 659

Bij de Nationale Diabetes Challenge loopt u gezellig in een
groep met andere beginnende wandelaars. Iedereen heeft
zijn eigen doel. Er wordt rekening gehouden met ieders wandelniveau. Het is niet erg als u niet zo ver kunt lopen.
De Nationale Diabetes Challenge wordt feestelijke afgesloten. Op 24 september komen alle wandelgroepen van Nederland samen in het Gelredome in Arnhem. In de mooie
omgeving van het Gelredome kan iedereen de afstand wandelen waarvoor is getraind. Er zijn dan routes van 3, 5, 10
en 15 kilometer.
Meer weten?
Kijk op www.nationalediabeteschallenge.nl/Arnhem/locaties/ voor alle locaties in de stad en de wandeltijden.
U kunt via de website gratis aanmelden. Als u vragen heeft,
kunt u ook contact opnemen met Marloes Aalbers van de
Bas van de Goor Foundation via
marloes@bvdgf.org of via 06-21649610.

Wat gebeurt er toch allemaal??!!
Op deze pagina zijn - voor zover bekend bij de redactie - activiteiten tot aan 8 juli - terug te lezen.

Buurtkerk Geitenkamp

Iedere twee weken in MFC De Wetering: bijeenkomst voor
en door wijkbewoners. Het maakt niet uit wat je gelooft, het
belangrijkste is respect voor elkaar.
zondag 5 en 19 juni; zondag 3 juli
MFC De Wetering, 10.00- +/-12.30 uur

Nationale Diabetes Challenge

Iedere zondag start vanaf fitnesscentrum Physique een wandelgroep die meedoet aan de Nationale Diabetes Challenge.
zondag 5, 12, 19 en 26 juni; zondag 3 en 10 juli
Physique, Beukenlaan 19, 10.00-11.00 uur

Praat mee

Elke maandagochtend. Voor iedereen die beter Nederlands
wil leren en het leuk vindt om andere mensen te ontmoeten.
maandag 6, 13, 20 en 27 juni; maandag 4 juli
MFC De Wetering, 10.00 tot 12.00 uur

Vrouwenontmoetingsmiddag

Klaverjaskaffee

De Stamtafel

Handwerkclub Geitenkamp

Bingo Geitenkamp

Met andere mensen uit de wijk gezellig klaverjassen: het
kan in ‘t Plein, waar Henk Dannenberg wekelijks het Klaverjaskaffee organiseert. Meedoen of meer info?
tel 06 1349 2205 of henk.dannenberg@outlook.com
woensdag 8, 15, 22 en 29 juni; woensdag 6 juli
‘t Plein, 14.00 tot 16.00 uur
Studenten van het Rijn Ijssel College beginnen vanaf 12 mei
een nieuwe activiteit in ‘t Plein: De Handwerkclub Geitenkamp. Iedereen is hierbij van harte welkom vanaf 10.30 uur,
De bijeenkomst duurt tot 12.30 uur. Neem gerust uw eigen
handwerkje mee en kom die gezellig bij ons afmaken, met
een kopje koffie of thee!
donderdag 9, 16, 23 en 30 juni; donderdag 7 juli
‘t Plein, 10.30 tot 12.30 uur

Banjeren vanuit de Beijer

Gezellig vrouwen onder elkaar! Met muziek en spelletjes
en/of gewoon bijpraten. Met Hulya en Jacqueline
maandag 6, 13, 20 en 27 juni; maandag 4 juli
MFC De Wetering, 13.00 tot 15.00 uur

Iedere donderdag om 14.00u wordt er een wandeling door de
wijk georganiseerd. Heb je zin om mee te lopen en wijkgenoten te leren kennen? Het vertrek is om 14.15 uur.
donderdag 9, 16, 23 en 30 juni; donderdag 7 juli
De Beijer, 14.00 tot 15.30 uur

De Speelmorgen

Energiecoaches in de wijk

Gezellige ochtend met verschillende activiteiten voor kinderen van 10 maanden tot 2 jaar én hun ouder(s). Ideaal om je
kind te leren om met anderen te spelen.
De kosten zijn 1 euro en een stuk fruit om tijdens de Speelmorgen op te eten.
Meer info: 06 45055060 of speelmorgen@rijnstad.nl
dinsdag 7, 14, 21 en 28 juni; dinsdag 5 juli
MFC De Wetering, 9.15 tot 11.15 uur uur

Computercafé voor ouderen

Heb je een probleem met je computer of laptop? Voor een
kleine eigen bijdrage word je geholpen door Seniorweb
dinsdag 7, 14, 21 en 28 juni; dinsdag 5 juli
De Beijer, 10.00 tot 12.00 uur

Crea-club

Gezellig cratief bezig zijn met een leuk groepje mensen.Je
betaalt maandelijks een bedrag en incidenteel wat extra’s
voor materiaal.
Meer info, ook over de kosten: sietske710@gmail.com
dinsdag 7, 14, 21 en 28 juni; dinsdag 5 juli
De Beijer, 19.30 tot 21.30 uur

Oudereninloop 55+

Gezellig een praatje maken onder het genot van een kop koffie of thee, een kaartje leggen, sjoelen. En af en toe eens met
zijn allen een dagje eropuit! Meer info: Stevig, 06 83028000
woensdag 8, 15, 22 en 29 juni; woensdag 6 juli
MFC De Wetering, 9.30 tot +/- 12.00 uur.

Buitenspeeldag

Tips om zuiniger met je energie om te gaan of een afspraak
maken met de energiecoach
donderdag 9 en 30 juni;
Schuttersbergplein, 16.00-18.00 uur

Filmavond

Samen film kijken, nu in ‘t Plein! Voor deze avonden geldt:
zaal open 19:30, aanvang film 19:45. Entree € 2,00. Maaltijd
vooraf om 18.30, kosten € 5,50, aanmelden uiterlijk dinsdag
via hetkoffiekaffee@gmail.com
donderdag 9 en 23 juni; donderdag 7 juli
‘t Plein, 19.45-+/- 22.00 uur

Elke oneven week organiseert Vitale Verbindingen in de
ontmoetingsruimte van MFC De Wetering De Stamtafel.
Aan de hand van een (actueel) thema gaan wijkgenoten met
elkaar het gesprek aan. Gratis toegang.
vrijdag 17 juni en vrijdag 1 juli
MFC De Wetering, 10.00 tot 12.00 uur
Iedere twee weken in MFC De Wetering, afwisselend met
geldprijzen of een mandje. Meer informatie bij de balie van
MFC De Wetering. Prijs per plankje €3,50
vrijdag 17 juni en vrijdag 1 juli
MFC De Wetering, 13.30 uur.

Bingo in de Beijer

Elke laatste zaterdag van de maand organiseert De Vrolijke
Bingonootjes een gezellige bingomiddag in de Beijer. Voor
slecht €4,50 kun je 5 rondes meespelen
zaterdag 26 juni
De Beijer, 14.00-17.00 uur (zaal open 13.30 uur)

Muziek bij ‘t Plein

Elke 3e zaterdag van de maand is er een live-optreden van
een lokale band bij ‘t Plein. Iedereen is welkom om mee te
luisteren. Er zijn geen kosten aan verbonden.
zaterdag 18 juni
‘t Plein; 12.00 tot +/- 13.30 uur

Podium van de wijk

Tweedaags wijkspektakel met verschillende bijdrages van
divers pluimage uit de wijk.
zaterdag 9 en zondag 10 juli
Park Larikshof

Ouderengym

Laagdrempelig én met een groep samen bewegen, in je eigen tempo. Loop eens binnen voor meer info.
vrijdag 10, 17 en 24 juni; vrijdag 1 en 8 juli
De Beijer, 9.00-10.00. uur

Inloop RIBW

Spelletjes spelen en creatief bezig zijn kan tijdens de inloop
die RIBW organiseert in ‘t Plein. Voor iedereen die van
spelletjes of creatief bezig zijn houdt.
vrijdag 10, 17 en 24 juni; vrijdag 1 en 8 juli
‘t Plein, 10.00 tot 12.00 uur.

Buurtmoestuin Geitenkamp

Wat is er leuker dan lekker met je handen in de grond wroeten om samen met wijkgenoten heerlijke groenten te kweken. Je hoeft geen verstand van tuinieren te hebben, er wordt
van elkaar geleerd! Meer info op de Facebookpagina.
woensdag 8, 15, 22 en 29 juni; woensdag 6 juli
Vlindertuin, 14.00 tot 16.00 uur
vrijdag 10, 17 en 24 juni; vrijdag 1 en 8 juli
Vlindertuin, 10.00 tot 12.00 uur.

Taalcafé

Rozet is begonnen met het Taalcafé, waar nieuwe Nederlanders op een ontspannen manier met bijvoorbeeld taalspelletjes beter Nederlands leren spreken. Wil jij (of ken jij) iemand die Nederlandse taal beter wil leren spreken? Loop
dan eens binnen.. Voor vragen en info, bel met
Maria de Haan, tel: 06 51806891
vrijdag 10, 17 en 24 juni; vrijdag 1 en 8 juli
‘t Plein, 13.30 tot 15.00 uur

Voorleesuur

Taal, je kan er niet vaak genoeg mee bezig zijn. Zeker voor
jonge kinderen is het erg belangrijk. Daarom is er in ‘t Plein
nu een voorleesuur, voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar.
vrijdag 10, 17 en 24 juni; vrijdag 1 en 8 juli
‘t Plein, 15.00 tot 16.00 uur

Broodvoorziening

woensdag 8 juni
Ericalaan en Nieuwe Aanleg

Tijdens de koffieinloop kan er brood worden opgehaald door
mensen met een laag inkomen. Let wel: op = op.
Kosten: €1,00 per maand
zaterdag 11, 18 en 25 juni.; zaterdag 2 en 9 juli
De Beijer; 10.00-14.00 uur

Buurtwoning

Nieuwe Aanleg 30
ma t/m do, van 10.00 tot 16.00 uur

Wie is er aanwezig?
maandagmiddag:
Rijnstad Opbouwwerk en Participatie
dinsdagochtend:
Buurtconcierge’s en Volkshuisvesting
dinsdagmiddag (even weken):
Goed Geregeld Arnhem
woensdagochtend:
Wijkteam Leefomgeving
woensdagmiddag:
Portaal
donderdagochtend:
Sociaal Wijkteam
donderdagmiddag:
Kinderwerk Rijnstad en Vivare

Nannette Zwiers woont ruim drie jaar op
Saksen Weimar met haar gezin en houdt van
schrijven. Ze is werkzaam als ambtenaar in de
regio Arnhem en in haar vrije tijd schrijft ze
korte of langere stukken, vaak met een knipoog
naar de actualiteit.

Nietlintjeslijst

Colofon
Op De Hoogte is een onafhankelijk wijkblad voor de
wijken Geitenkamp, (Nieuw) Monnikenhuizen, Arnhemse
Allee en Saksen Weimar en verschijnt dit jaar 8 keer.
Contact:

redactie@geitenkampnet.nl

tel. 06-24734823 (ma t/m vr: 10.00 tot 18.00 uur)
Redactie: Mark Ormel, Monique Grijsen,
Elaine Smissaert, Jan Lareman (adviseur)
Eindredactie en vormgeving: Mark Ormel
Tekstbijdragen:
Demelza Krens, Mark Ormel, Elaine Smissaert, Nanette
Zwiers en ingezonden
Fotografie: Andreea Bercu, Janite Brands, Mark Ormel,
en ingezonden

Informatie en vragen over de

bezorging:
tel: 06- 4271 5182

Adverteren:
redactie@geitenkampnet.nl
tel: 06- 2473 4823

De volgende
Op De Hoogte
verschijnt op
6 juli 2022
inzendingen
uiterlijk
22 juni 2022
(data onder voorbehoud)
Ingezonden brieven en artikelen zijn welkom en vallen onder verantwoordelijkheid van de schrijver. De redactie behoudt zich het recht voor stukken te redigeren, in te korten of te weigeren zonder opgaaf van redenen.
Door toezending aan het redactieadres verklaart u zich akkoord met
plaatsing van tekst en foto’s. In geval van twijfel kan een aanvullende
verklaring worden gevraagd.

Op De Hoogte wordt mogelijk gemaakt dankzij financiële ondersteuning van het Bewonersoverleg Geitenkamp, (Nieuw)-Monnikenhuizen, Arnhemse Allee
& Saksen Weimar
Financiëel beheer: Stichting Playground De Rommelkist
Druk: Ascend Arnhem; oplage: 4.300

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

Het

van uw wijk!

‘Goedemiddag meneer van den Berg, bel ik u gelegen?
U vraagt terecht waar ik voor bel en wie ik eigenlijk ben.
Nou, goede vraag, ik ben mevrouw ter Weidt met ei en dt
van het comité dat de jaarlijkse nietlintjeslijst opmaakt. Uw
naam kwam naar voren als niet in aanmerking komend voor
een lintje, vandaar.’
Wat wij dan met u moeten?
Alleen een check, dat we u niet per abuis op het verkeerde
lijstje hebben staan. Dat zou toch ongelukkig zijn, nietwaar
meneer? Hmm. Oh, u wíl ook helemaal geen lintje dus dan
kan het kort zijn: het klopt. Ophangen?
Hohoho, hahaha nee meneer, zo gaat dat niet.
Ik wil graag even de checklist met u doornemen, om echt helemaal zeker te zijn. Moet voor de administratie, u begrijpt
het vast wel.
Even kijken, uw leeftijd.
U bent al tamelijk oud he? 64 heb ik hier staan, klopt dat? Ik
beledig u? Maar hoezo, u wilt zichzelf toch geen jonge god
meer noemen toch? Zelfkennis is altijd goed, ik kan het u
aanraden. Dus ja, tamelijk oud, die categorie.
Fijn, vink ik dat af.
Dan is leeftijd alvast geen criterium en dat is in dezen dus
goed nieuws. Kijk, als u nu 98 was, of juist 3 en dan iets
spectaculairs had gedaan, dan was het al een ander verhaal
geweest, maar 64, ja dat is zo.. hoe zal ik het zeggen, nikserigs, middenmoterigs, ach ja, geen jeugd en net te jong om
dood te gaan, wat zegt u? U vindt dit niet prettig? Ja sorry
meneer van den Berg, ik dwaalde even af en de waarheid
kan hard aankomen he. Ja ziet u ik ben zelf pas 48 en dat is
toch echt een heel ander gevoel, maar goed ik begrijp dat u
even door wil, even zien hoor, ..
Oja, belangwekkende daden, hobbies of werk..
Hmm, ja dat is dan drie keer niks he? Wat ik bedoel met drie
keer niks? Bijna vijftig jaar gewerkt zegt u, nee dat telt echt
niet hoor, jarenlang wezen vissen met het malle neefje van
de achterbuurman, wat zegt u, dat ging mis? oke, begrijpelijk, na 15 jaar bloed onder de nagels is het misschien ook
weer niet zo raar dat zo’n hengel dan, enfin, wat u zegt, fijn
dat de dokter het goed heeft kunnen oplossen en dat hij er
maar een klein litteken aan over heeft gehouden maar ..
Sorry dat ik u onderbreek meneer, maar ik wil even verder
met mijn lijstje, anders komen we er nooit doorheen.
Zoals u zelf al aangeeft geen bijzondere carrière, weinig interessants qua hobby en wat betreft belangwekkende daden,
ach, uw verscheiden zal de wereld niet anders maken he, om

Als je leven een puinhoop is,
ruim dan het puin op,
dan blijft er hoop over

het maar even zo te zeggen. Goed, waar was ik gebleven?
Samenvatting: kleurloos leven, matig huwelijk, hoe ik dat
weet?
Oh, ik heb uw vrouw hiervoor aan de telefoon gehad, nee,
oja, of ik nog een boodschap kon doorgeven, dat ze even met
Henk in zee is gegaan, ik begreep het niet helemaal maar .
wat? Henk de buurman? O gezellig even samen zwemmen,
nou heerlijk zulke goede sociale contacten toch, beter dan
dat gesikkeneur in je eentje, zoals u nu, oh sorry. Wat geen
zee in de buurt? Ja sorry hoor, don’t shoot the messenger
zeg ik dan maar. Dat moet u straks zelf maar even oplossen.
Enfin, even door nu, uw kinderen, ook al zozo, had u trouwens niet iets meer tijd in de opvoeding van uw kinderen
kunnen steken in plaats van te gaan vissen?? Ja dat schiet
me zo spontaan even in, dat had de maatschappij nog wel
wat opgeleverd, of moet ik zeggen minder gekost? Ja ik heb
me verdiept in jeugdreclassering en zo, dat is echt hartstikke
duur!! En met wat voor effect, denk ik dan. Maar wel van
mijn belastinggeld!
Ja het wordt me even teveel, excuses, even terug naar de
vragen. Maar goed, de kosten voor een lintje voor u en uw
nazaten, daar hoeven we dan niet voor te vrezen als ik dit zo
overzie. Wat zegt u meneer? U vindt dit niet grappig? Nee,
ik ook niet, ik ben bloedserieus, wat denkt u, ik ben een professioneel. Professional zegt u? Ik houd niet van al die nieuwerwetse woorden, dat kan toch allemaal best in gewoon
nederlands. Ja. Dus. Maar goed. Verdorie zeg, wat leidt u
me af van mijn werk! Mag ik dan nu misschien even door?
Nog even kijken: heeft u nog iemands leven gered de laatste
tijd? De hamster? Uit de stofzuigerzak gevist? Ik zal het nog
even nakijken maar ik ben er bang voor hoor, nee, inderdaad, komt niet in aanmerking. Duurzaam? Omdat u de zak
weer teruggestopt heeft in de stofzuiger? Ook niet. Alleen al
het feit dat u er nog bent veroorzaakt al zoveel co2uitstoot,
ook nog een auto zeker? TWEE?! Ja houd u maar op, nee
dat dat is allemaal geen compensatie.
Wat zegt u?
Ja dat zei u al dat u geen lintje wilde, maar zo werkt het systeem nu eenmaal meneer. En ik zeg u, vertrouwen is goed,
maar controle is beter. Anders wordt het maar een rommeltje, met al die mensen die geen lintje willen. Ik wil gewoon
echt een duidelijke lijst waarover geen misverstand kan bestaan. Maar dit lijkt me een helder geval.
Hartelijk dank voor uw tijd, meneer van den Berg.
Meneer? Hallo?? Meneer?!’

