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Mensen in Arnhem

ARNHEM

Domino
met boeken
in Rozet
In cultureel centrum Rozet
in Arnhem heeft een recordpoging domino plaats.
Op 1 november om 12.00
uur moeten minimaal
9.863 boeken omvallen. Zeventig bouwers zijn circa
zes uur druk mee. De boeken worden op bijzondere
plekjes in het gebouw geplaatst: in de keuken van
het restaurant, de schatkamer in het Erfgoedcentrum en in de danszaal.
ARNHEM

Kokosnoten voor
de chimpansees

De kunstacademie was haar droom, maar het kwam er niet van die te realiseren. Maar binnenkort haalt Mira Alexandra Van Duijn eindelijk haar diploma beeldende vorming in Arnhem. De volgende stap van de 43-jarige Arnhemse? „Naar een warm land in Afrika, waar ik mijn eigen atelier wil openen
of les in beeldende kunst wil gaan geven.” foto Rens Plaschek
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Goede mensen in het onderwijs maken het verschil. Zij
zorgen dat de kinderen het
naar hun zin hebben en het
beste uit zichzelf kunnen halen. De kanjers van het onderwijs kunnen bijzondere leerkrachten zijn, betrokken conciërges, onmisbare luizenmoeders of onvermoeibare
voorleesvaders.
De Gelderlander is op zoek naar deze Helden van het Onderwijs. Is er op uw basisschool of school voor voortgezet onderwijs zo’n held? Nomineer die dan via de website
dg.nl/helden.
Deze krant portretteert een aantal van de voorgedragen personen de komende tijd in een interviewreeks. Iedereen mag
een held nomineren.
Via dg.nl/helden is ook te zien
wie er al genomineerd zijn.

Het was gisteren feest voor
de dieren in Burgers’ Zoo
in Arnhem. Vanwege dierendag kregen de chimpansees kokosnoten, de aardvarkens avocado’s en voor
de olifanten stonden meloenen op het menu. Alle
dieren in Burgers’ Zoo kennen een uitgebalanceerd
dieet. Regelmatig krijgen
ze een gezond extraatje.
Vaak levert het onbekende
voedsel een interessante gedragsverrijking op.
ARNHEM

300 man reünie
Zuid Arnhem
De reünie van voetbalclub
Zuid Arnhem trok zaterdag bijna 300 belangstellenden. De kantine van AZ
2000 en de extra tenten
die aan de Drielsedijk waren geplaatst, zaten vol. Er
waren ook oud-leden van
het eerste uur aanwezig.
Zuid Arnhem werd in 1940
opgericht en ging na een
fusie met EVC’94 in 2000
verder als AZ 2000.

Mensen
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Hardlopen met je hond, dat kan bij Canicross in Oosterbeek.

foto Marina Popova

Canicross: hond
als hulpmotor
of als renmaatje

‘Als ik los kom van de
grond, trekt hij me voort.
Dat scheelt echt’

wordt vanaf wisselende plekken
in Oosterbeek, Rozendaal en Arnhem gelopen. Liefhebbers kunnen zich gratis aansluiten.
Polman is vanuit Oosterbeek-Laag naar Warnsborn gelopen en gaat na het gezamenlijk
rondje van 5 kilometer weer rennend terug. „Vanochtend heb ik
er al 35 kilometer op zitten, zonder hond. Ik was om zes uur aan
trainen voor een trail.”
De Oosterbeekse initiatiefnemer holt al zo’n anderhalf jaar samen met zijn viervoeter. „Hardlopen is best saai. Als pup heb ik
haar al eens meegenomen, in
een heel rustig tempo. Zo heb ik
het langzaam opgebouwd. Toen
ik op internet ging zoeken of
hardlopen goed was voor honden, kwam ik bij de canicross
uit.” De sportvorm is ontstaan in
Canada. Om sledehonden buiten
het winterseizoen in conditie te
houden zijn begeleiders daar
met ze gaan hardlopen. De sport
is overgewaaid naar Europa. In
Nederland groeit het aantal beoefenaars, jaarlijks zijn er tien tot
twaalf wedstrijden.
Inmiddels is Elaine Boer, met
haar Mechelse herder gearriveerd. „Normaal mag de hond
niet aan de lijn trekken, maar nu
juist wel. Als ze dit tuigje om
heeft, weet ze dat het mag.”

Femke Schuurman canicrosser

canicrossarnhem.nl

door Kees Jansen
OOSTERBEEK. Als Femke Schuurman hardloopt doet ze dat in
een tempo van tien kilometer
per uur, maar op deze zondagochtend haalt ze de 14, 15 kilometer in het uur. En dat dankzij
Paco, de Mechelse herder die
haar blij vooruit trekt bij het hollen. De band van de hond is bevestigd aan haar middel. „Als ik
los kom van de grond, trekt hij
me voort. Dat scheelt echt.”
Femke en Paco zijn op deze
zondag om tien uur naar de parkeerplaats bij camping Warnsborn gekomen om samen met andere hondenbezitters een rondje
te ‘canicrossen’, hardlopen met
de hond, maar dan anders.
Even later arriveert Oosterbeker Marco Polman met zijn twee
jaar oude shishu. Die is van het
formaat schoothond, maar loopt
15 kilometer in strak tempo. Polman is de initiatiefnemer van Canicross Arnhem, een nu nog
klein clubje mensen dat samen
met hun hond gaat hardlopen. Elke zaterdag- en zondagochtend
v v v
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Guzman in Posttheater
Emilio Guzman komt op 31
oktober naar het Posttheater in Arnhem. De cabaretier
geeft een try-out van zijn
nieuwe avondvullende show
‘Alle mensen verzamelen!’
Guzman is al ruim tien jaar
lid van De Comedytrain en
won in 2014 de Neerlands
Hoop, dé cabaretprijs voor
de meest belovende theatermaker met het grootste toekomstperspectief.
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HKA-terrein weer van
makelaar Tom Kuiper
ARNHEM. Het HKA-terrein in de

Arnhemse wijk Sint Marten is
weer in handen gekomen van
Tom Kuiper. De makelaar gaat er
met zijn bedrijf Tya Horn 28 woningen realiseren in het oude
schoolgebouw van de Hogeschool voor de Kunsten Arnhem
en het terrein eromheen.
Tya Horn was in april ook al
eigenaar geworden, tot een van
de verliezende partijen bezwaar
maakte tegen de procedure. Uiteindelijk concludeerde de kortgedingrechter dat de gemeente
Arnhem - de verkopende partij steken had laten vallen tijdens
de aanbesteding. Die moest als
gevolg daarvan opnieuw.

Een nieuwe beoordelingscommissie heeft vervolgens de zes
plannen (een van de oorspronkelijke partijen haakte af) opnieuw
tegen het licht gehouden. Dat leverde een andere ranglijst op,
maar wel de zelfde winnaar, zegt
een woordvoerder van de gemeente Arnhem.
Als de verkoop in tweede instantie definitief is, gaat Kuiper
verder met het ontwikkelen van
het plan, dat door de procedurefout zeker met een half jaar is
vertraagd. „We moeten het helemaal opnieuw oppakken, maar
ik hoop begin 2016 omwonenden de eerste tekeningen te kunnen laten zien”, zegt Kuiper.

