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Het Posttheater in Arnhem
staat vanavond in het teken
van het Amsterdams Klein-
kunst Festival. Het Concours
om de Wim Sonneveldprijs is
een van de belangrijkste caba-
retprijzen. Zo waren onder an-
deren Claudia de Breij, Pieter
Derks, Yentl & de Boer en
NUHR, ooit kandidaat. Dit jaar
stonden Flip Noorman, Yvon-
ne van den Eerenbeemt en het
duo Matroesjka in de finale. Ze
zijn vanavond om 20.30 uur te
zien in het theater aan de Ro-
sendaalsestraat 27.

posttheater.nl

DOORWERTH – Niets zo leerzaam
als tikkertje spelen, stelt Peter
Schimmel (27). De Doorwerthe-
naar heeft een boek uitgebracht
over tikkertje spelen, Tikkie jij
bent ’m!. In het boek beschrijft hij
135 manieren om tikkertje te
doen.
Schimmel laat kinderen vaak tik-
kertje spelen. Hij geeft als inval-
kracht bewegingsonderwijs op ba-
sisscholen en geeft training bij
gymnastiekvereniging Elistha uit
Elst. Hij gebruikt het spel als war-
ming-up. „Of om even de onrust
weg te halen. Na een verloren par-
tijtje voetbal bijvoorbeeld. Tikker-
tje doen verlegt de aandacht.
Maar het is ook heel leerzaam.
Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat
kinderen slimmer bewegen.”
Jonge kinderen die tikkertje spe-
len, rennen volgens Schimmel
blind ergens heen „Ze blijven ren-
nen. Is dat wel nodig? Daar kun je
op sturen. Je kunt ze leren tac-
tisch te bewegen. Daar hebben ze
profijt van in veel andere sporten.
Bij voetbal bijvoorbeeld moet je
om je heen kijken waar de bal is.
Bij tikkertje leren ze al jong om
zich heen te kijken waar de tikker
is.”
Schimmel is een fanatiek sporter.
Van jongs af aan al. Hij speelde in
zijn jeugd fanatiek tennis. Later
heeft hij gehockeyd. Op zijn vijf-

tiende is hij begonnen met hardlo-
pen. Af en toe doet hij mee aan
een triatlon. Hij zwemt graag en
zit ook met regelmaat op een race-
fiets of mountainbike. „Eigenlijk

ben ik goed in alle sporten. Ik
voetbal zó mee met vrienden die
bij Spero in Elst spelen. Ik voetbal
ook veel voor mijn werk, ook al is
dat wel met jongetjes van een jaar
of 8”, zegt hij lachend.
Kinderen sporten tegenwoordig
veel, weet hij. „Maar ze spelen
minder. Ja, op een playstation.
Maar een spel bedenken als ze
even niets te doen hebben, vin-
den ze lastig. Ik merk ook dat niet
alle kinderen het gewend zijn om

elkaar aan te raken, elkaar vast te
houden. Ken je slingertikkertje?
In dat spel geef je elkaar een hand
als je bent getikt. Je moet elkaar
vasthouden tot de laatste ook ‘af’
is. Niet alle kinderen kunnen dat
zomaar meer. Met een tikspel kun-
nen ze dat wel leren.”
Tikkertje gaat ook om elkaar te
verlossen. Als voorbeeld noemt
Schimmel mierentikkertje. Wie
wordt getikt, gaat op de grond lig-
gen als mier. „Er zijn vier kinde-

ren nodig om ‘de mier’ te verlos-
sen. Ze tillen hem naar een matje
en dan is hij verlost. Als een kind
bij een mier staat, mag hij niet
worden getikt. Het is een keuze
van een kind om een ander te ver-
lossen of niet. Na afloop evalueer
ik het spel. Dan coach ik op posi-
tief gedrag. Je kunt vragen wie er
niet getikt is. Maar ook wie er een
ander heeft verlost. Door te zeg-
gen ‘O, wat aardig van je’, beloon
je dat gedrag. Door goed gedrag te

door Marc van Onna

RHEDEN – Voor de Vrije Evangeli-
sche Christengemeente (VEC)
komt maandag een droom uit, wan-
neer ze de sleutel krijgt van de
vroegere Mauritiusschool in Rhe-
den. De gemeente heeft dan einde-
lijk een eigen plek.

De VEC is een Armeense gemeen-
schap van ongeveer honderd le-
den. Ze huurt sinds 2008 ruimte
in de Thomaskerk in Zeist. Dat
ligt centraal en er is genoeg plek
om te parkeren, maar af en toe
moest worden uitgeweken naar el-
ders omdat de verhuurder (PKN

Nederland) soms zelf de kerkzaal
nodig had. Daar komt nu bij dat
PKN de kerk afstoot, vanwege een
teruglopend aantal bezoekers.
Garmik Kazarjan vertelt dat bij de
zoektocht naar een eigen plek de
school in Rheden toevallig op het
pad van VEC kwam. „We hebben
toen een bod uitgebracht en het
gekregen.”
Tegenover de school staat nog al-
tijd de Mauritiuskerk te koop. De
VEC koos daar niet voor. Kazar-
jan: „Veel kinderen van onze ge-
meenschap gaan naar de zondags-
school. Daarvoor is geen ruimte
in die kerk.”
Het genootschap is groeiende vol-

gens Kazarjan. „Mensen horen
van ons en ons verhaal raakt hen.
Ze willen er dan bij horen.”
De leden wonen verspreid door
heel Nederland. Anders dan ande-
re Armeense kerken is de ere-
dienst niet oosters-orthodox van
aard maar evangelisch. De voer-
taal is vaak Russisch. De moeder-
kerk in Armenië telt zo’n tiendui-
zend leden. Kerkgangers hier ko-
men behalve uit Armenië ook uit
Syrië en Iran. Armenië voerde als
eerste land het christendom in als
staatsgodsdienst.
De christengemeente hoopt bin-
nen een maand al met de eerste
diensten te kunnen beginnen.

Finalistentournee
in Posttheater De politie in Arnhem heeft gis-

teren een bewoner van de Gei-
tenkamp gearresteerd, nadat in
zijn woning een hennepkweke-
rij met 96 planten was ontdekt.
Een dag tevoren had de wiet-
kweker geoogst. De politie viel
binnen na klachten over stank.

HCC!genealogie en het Gelders
Archief houden zaterdag 18 ok-
tober een open dag en de
HCC!genealogiedag. Iedereen
mag vragen stellen over stam-
boomonderzoek. Er zijn ook
rondleidingen. Inschrijven via
geldersarchief.nl.

Wietkweker gepakt

Genealogiedag

Niets is zo makkelijk
als rennen, want
dat ís tikkertje doen
Peter Schimmel

Tikkertje is meer dan een

� Peter Schimmel in een gymzaal in Elst waar hij leden van GV Elistha traint. foto Erik van ’t Hullenaar
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Op hoeveel
manieren kun je
tikkertje doen?
Peter Schimmel
schreef er een
boek over.

Armeense gemeente vindt eigen
plek in Rhedens schoolgebouw

BEWEGINGSONDERWIJS

“

Suzanne Huibers
door

suzanne.huibers@gelderlander.nl
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door Marc van Onna

RHEDEN – We hebben ons doel be-
reikt! Met die woorden kondigen
Peter (51) en Marjolein (48) Over-
steegen van het gelijknamige be-
drijf Sportieve Evenementen trots
aan dat hun in september afgebran-
de kantoor op de Posbank 19 okto-
ber weer opengaat. Dan begint een
feestweek vol activiteiten als ge-
gidste mountainbiketochten, step-
pen en boogschieten.

Van buiten oogt het pand nog als
vanouds. Hoe anders is dat bin-
nen. Nog niet alles is af, maar al
wel is te zien dat het door extra
glas lichter en frisser wordt. De
nieuwbouw mocht geen millime-
ter groter worden dan voorheen.
Maar de boel kon wel opnieuw
worden ingedeeld. Er is nu een
tweede doucheruimte bijgeko-
men. Door de keuken te verplaat-
sen ontstond meer kantoorruim-

te. De ontvangstbalie moet nog ar-
riveren, maar oogt straks weer als
vanouds. Er komt een internet-
zuil bij met toeristische informa-
tie, want het pand op de Posbank
is ook VVV-informatiepunt. In de
werkplaats zijn meer stroompun-
ten om elektrische fietsen en scoo-
ters op te laden. En de bovenver-
dieping is vertimmerd tot spreek-
kamer. Die was eerst beneden.
Blij is Oversteegen met de nieu-
we afspuitplaats aan de achter-
kant. Wie wil kan daar zijn al dan
niet bij hem gehuurde fiets weer
laten blinken.
Pandeigenaar Natuurmonumen-
ten was een van de partijen die

het bedrijf na de brand hulp
bood. Maar volgens Oversteegen
hoeft niemand te denken dat hier
het gezegde ‘in de brand uit de
brand’ opgaat. „Onze hele inventa-
ris is in rook opgegaan. Met hand-
bogen, fietsen en muziekinstru-
menten zetten we activiteiten op
touw waarmee we ons brood ver-
dienen. De verzekering keert daar
de dagwaarde van uit. Dat schiet
niet op. En we hebben altijd al
ons geld in het bedrijf gestoken.
Stoppen met 67 zit er niet in.”
Erg vindt hij dat niet. Door de
brand stortte zijn wereld in, maar
hij ontdekte dat dit werk toch
echt zijn grote passie is. Ook zijn
vrouw is ‘helemaal blij’. Ze is
weer ‘thuis’, hoeft haar werk niet
meer vanaf noodlocaties te doen.
Plannen zijn er ook alweer. Zo
wil Oversteegen de Waalscooter
introduceren. „In de Waalsprong
gebeurt zó veel, het is een perfect
gebied voor scooterexcursies.”

belonen, zie je dat in een volgen-
de les of training andere kinderen
ook graag een compliment willen
en anderen gaan verlossen of hel-
pen. Je stimuleert dus goed ge-
drag.”
Het leuke van tikkertje spelen, is
dat alle kinderen het kunnen,
zegt Schimmel. „Je ziet dat kinde-
ren die vooraf aangeven niet van
gym te houden na afloop een ro-
de kop hebben van de inspan-
ning. Niets is zo makkelijk als ren-
nen, want dat ís tikkertje doen. Al-
le kinderen – mits gezond natuur-

lijk – kunnen dat. Voetbal is veel
lastiger. Dan moet je ook nog iets
met een bal doen. Of kast sprin-
gen. Dat is veel moeilijker.”
Maar waarom heeft hij dan zo
véél varianten bedacht? Schim-
mel lacht. „Als jij een kind wilt le-
ren fruit eten, dan geef je het toch
ook niet alleen appels. Variatie is
belangrijk. Daarmee houd je het
leuk. En zo blijven kinderen in be-
weging.”

Tikkie jij bent ’m! is voor 15 euro te
bestellen via peterschimmel.nl

NIJMEGEN – NEC-supporterscafé
Goffertzicht moet alsnog alle da-
gen op slot. De rechtbank in Arn-
hem heeft bepaald dat de Nij-
meegse burgemeester Bruls de
drank- en horecavergunning vo-
rig jaar december terecht introk.
In maart van dit jaar oordeelde
een andere, Arnhemse rechter in
kort geding nog dat Goffertzicht
voorlopig alleen op wedstrijdda-
gen van NEC (thuis én uit) dicht
moest. Daarmee werd het besluit
van Bruls deels teruggedraaid, de
kroeg kon op de meeste dagen
weer open. De Zutphense rechter
komt daar nu dus weer op terug.
Dat oordeel heeft niet eens zozeer

betrekking op de ongeregeldhe-
den met supporters die in en bui-
ten Goffertzicht hadden plaatsge-
vonden. Bruls omschreef het café
aan de Hazenkampseweg als ‘een
verzamelplaats voor hooligans’ en
vreesde nieuwe incidenten.
Het besluit van de rechtbank
heeft vooral te maken met wat in
juridische termen ‘slecht levens-
gedrag’ van één van de kasteleins
heet. De man werd in 2011 veroor-
deeld tot een werkstraf en in 2012
tot een geldboete. Juist deze ver-
oordelingen vormen een legitie-
me reden – zelfs een noodzaak –
om de horecavergunning in te
trekken, zo stelt de rechtbank.

Na de brand in september
gaat Oversteegen Sportieve
Evenementen op de
Posbank weer open

spelletje

Frisse, nieuwe start op de Posbank

� WC-tikkertje: als de tikker je ge-
tikt heeft, dan ga je op één knie
zitten. Andere deelnemers aan het
spel kunnen je verlossen door op
je andere knie te gaan zitten en zo-
genaamd door te trekken. Diege-
ne die getikt was, is dan verlost en
mag weer deelnemen aan het
spel. Deelnemers maken de keuze
of ze iemand willen verlossen of
niet. Ga je even op iemands knie
zitten of niet?

� TV-tikkertje: bij TV-tikkertje kun
je voorkomen dat je wordt getikt.
Wie een televisieprogramma
noemt als de tikker in de buurt is,
krijgt 5 seconden om weg te ko-
men. Deelnemers leren zo om
snel een beslissing te nemen.

� Bokspringtikkertje: wie door de
tikker wordt aangeraakt en dus
wordt getikt, maakt een bokje. Als
een deelnemer aan het spel over
je heen springt, bokspringt, dan
ben je verlost en mag je weer mee-
doen.

� Goudblokkenspel: een tikspel dat
je speelt met twee teams. Het is
de bedoeling zo veel mogelijk
goudblokken van het andere team
te veroveren en die in een kluis te
zetten op je eigen helft. Wie
wordt getikt, gaat naar de gevan-
genis.

� Peter Schimmel (27) is opge-
groeid in Elst. Hij zat in Arnhem
op het CIOS (mbo) en in Nijme-
gen op de ALO (hbo). Op het
CIOS heeft hij een website over
tikkertje opgezet. Dat heeft nu ge-
leid tot een boek.

�

Supporterscafé NEC
moet alle dagen dicht

BELEEF
ONZENIEUWEherfstcollectie
Kom tijdens Oktober Woonmaand naar één van
onze 21 winkels en profiteer van knallende acties
op de nieuwe herfstcollectie! Van tapijt en harde
vloeren tot raamdecoratie en karpetten.

GORDIJN ‘OIRSCHOT’

€19,65PERM2*

INCLUSIEFGRATISKSRAILS (TOT7M.)
ENMONTAGE:

IN-BETWEEN ‘CORTADO’

€8,98PERM2*

IN90VERSCHILLENDEKLEUREN
INCLUSIEFGRATISKSRAILS (TOT7M.)
ENMONTAGE:

TIJDENSOKTOBERWOONMAAND
ALLEGORDIJNEN&IN-BETWEENS
GRATIS GEMONTEERD!*

GORDIJNEN&IN-BETWEENSGratis KS railstot 7 meter!*

ARNHEM

is elke zondag
geopend!

* Vraag naar de voorwaarden in dewinkel of kijk opwww.tapijtcentrum.nl. Druk- en zetfouten voorbehouden.

BEKIJKOOKONZEANDEREACTIESOPWWW.TAPIJTCENTRUM.NL

Uw dichtstbijzijnde winkels zijn:
ARNHEM
3 ETAGESMEUBELEN
Heerlenstraat 55 (Woonboulevard)

TCN EDE VEENENDAAL
Grotestraat 121 Schoolstraat 98

� Peter en Marjolein Oversteegen zien toe hoe fietsen worden gerepareerd achter hun herbouwde kantoor. Ze wer-
ken in totaal met vijf personeelsleden. Het pand is vooral van binnen veranderd. foto Gerard Burgers

TIKKERTJE


