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Door Zefanja Hoogers

Het gaat goed met Klarendal. Natuurlijk zijn 
er altijd mensen die het vroeger beter von-
den, natuurlijk blijft in een volkswijk armoe-
de altijd een aandachtspunt en natuurlijk 
is het jammer dat vanwege bezuinigingen 
de tijd waarin alles mogelijk was voorbij is. 
Maar in die tijd is er wel keihard gewerkt 
door bewoners en beroepskrachten om het 
leven er een stuk prettiger te maken.

En dat wordt gezien. Van de veertig voor-
heen Vogelaarwijken is enerzijds recent 
door het Centraal Plan Bureau gerappor-
teerd dat ze mislukt zijn, maar anderzijds 
door het Centraal Bureau voor Statistiek 
rolt Klarendal er dan weer als meest ge-
slaagde wijk uit. Op dat laatste rapport zijn 
we natuurlijk trotser.

Beloningen en nominaties blijven komen. 
Niet alleen voor de hele wijk, losse pro-
jecten om de wijk een aantrekkelijke te 
maken worden niet onopgemerkt afgerond. 
Het oude postdIstrIbutIeceNtruM 
bijvoorbeeld (Station Klarendal) kreeg in 
2010 een publIeKsprIjs vaN de Gelder-
laNder als beste aanwinst voor de stad. 
Later is ook Hotel ModeZ genomineerd 
geweest als ‘Beste bijdrage aan het stad-
schoon 2011/12’ en afgelopen jaar voor de 
‘Made IN arNHeM boKaal’. Twee jaar ge-
leden kreeg de hele wijk van het Nationaal 
Renovatie Platform een ‘GuldeN FeNIKs’ 
uitgereikt omdat de gebiedstransformatie 
in een bestaande gebouwde omgeving een 
geslaagde is. In de vorige krant vertelden 
we over de WIlleM dIeHlprIjs waar zo-
wel de MeNNo vaN coeHoorNKaZerNe 
als scHool III voor waren genomineerd. 
Dit afgelopen jaar is de hele wijk ook 
genomineerd geweest voor de ‘stedeN 
IN beWeGING’ (stIb) aWard, voor een 
succesvolle gebiedsversterking. Maar WPM 
Groep en Vastgoedmarkt gaven hem aan 
een andere stad. 

En nu staat KlareNdal als ‘Mode-
KWartIer/100%ModeXl’ op de nomi-
natielijst voor de GoudeN pIraMIde. De 
Gouden Piramide is de jaarlijkse Rijksprijs 
voor inspirerend opdrachtgeverschap in 

de architectuur, stedenbouw, landschaps-
architectuur, infrastructuur en ruimtelijke 
ordening. In 2013 is het thema gebieds-
ontwikkeling, er kwamen 54 inzendingen, 
Volkshuisvesting Arnhem deed als op-
drachtgever zijn inzending en onder leiding 
van de Rijksbouwmeester is Klarendal één 
van de vier genomineerden geworden. 

Op de website van de Gouden Piramide 
wordt de nominatie als volgt omschreven: 
“Het programma voor de hoognodige 
verbetering van de wijk Klarendal werd 
door de woningcorporatie gekoppeld aan 
Arnhem als stad van de mode. Inmiddels 
hebben tal van ateliers en horecagelegen-
heden onderdak gevonden in opgeknapte 
winkelpanden. Andere onderdelen zijn het 
verplaatste stationspostkantoor en een 
nieuw mode- en designhotel. De ge-
meente nam de openbare ruimte voor haar 
rekening. Partners: Gemeente Arnhem, 
Ondernemersvereniging DOCKS, Bewoners 
Klarendal.”

De hele maand november komen alle 
nominaties met een reportage op tv tijdens 
avro’s KuNstuur op de zaterdagen om 

17.00u via Ned 2. Kla-
reNdal Is op 16 No-
veMber aan de beurt. 
Voor de bekendmaking 
van de winnaar op 30 
november nodigde 
berry Kessels vaN 
volKsHuIsvestING 
arNHeM collega’s, 
betrokken ondernemers 
en bewoners uit mee te 
gaan; “We hebben het samen gedaan en als 
er wat te vieren valt (en eigenlijk is dat met 
de nominatie al het geval) gaan we dat ook 
samen doen.” 

een bijzondere bijkomstigheid is dat 
minister blok (Wonen) vlak voor de zomer 
alarmerend in het nieuws kwam; “blok wil 
dat corporaties zich voortaan alleen nog 
maar bezighouden met het huisvesten van 
mensen met een smalle beurs, in de eigen 
regio. corporaties moeten zich ook minder 
bezighouden met het leefbaar maken van 
de wijk.” juist hij rijkt de prijs uit en des 
te leuker zou het zijn als volkshuisvesting 
arnhem met de trofee voor Klarendal naar 
huis komt!

Door Zefanja Hoogers

afgelopen september kregen alle bewo-
ners van Klarendal een brief in de bus over 
een nieuwe manier van inzameling van 
oud papier en karton. de gemeente meent 
dat er te veel oud papier bij het restafval 
terecht komt en dat het leveren van een 
minicontainer voor de laagbouwwoningen 
een oplossing is. bewoners van hoogbouw 
(bovenwoningen) kunnen nog ouderwets 
hun doos aan de straat zetten, totdat er on-
dergrondse containers worden geplaatst. 

Is het in zo’n dichtbevolkte wijk wel hand-
zaam om er nóg een container bij te heb-
ben, zullen bewoners actiever afval schei-
den? Wij vroegen via Facebook om reacties 
op dit nieuwe systeem, en er kwamen er 
veel - van heel positief tot heel negatief… 

Zo zegt sasKIa HolterMaN: “Ik ben erg 
blij dat we straks een ondergrondse krijgen! 
Kan ik wanneer ik dat wil mijn oud papier 
weg doen. Nu komt het nog wel eens voor 

dat ik het een keer vergeet en het allemaal 
op de gang komt te staan. Nu nog voor het 
plastic en ik heb geen last meer van een 
stinkende kelderbox!”. 

Maar estHer beuGelINK “Had er graag 
een stukje grond bij gehad, wat is de vol-
gende container, plastic?”. Ook tHoMas 
Herbers is niet blij: “Papier is geen afval. 
En nu is er weer 180 liter tuin verdwenen in 
alweer de derde container op mijn terrein. 
Als ik hem buiten op de stoep laat staan 
krijg ik een boete. Lekker dan, meer dan 
500 liter tuinruimte verdwenen binnenin die 
containers. Lelijke krengen!” 

MarK WullINK had weer een andere 
reden om niet blij te zijn “Wij hebben ons 
afgemeld voor de container. Goed initiatief 
op zich, gezien het eenvoudiger is voor het 
ophalen inderdaad (vocht en wind maakt er 
vaak een behoorlijk zootje van). Alleen heb-
ben we een kleine achtertuin, geen voortuin 
en geen achterom. Iedere keer met de con-
tainers door het huis rijden is geen optie. 

Voor ons is het eenvoudiger als er een ver-
zamelpunt (ondergrondse containers) in de 
straat of de buurt is voor de verschillende 
afvalstromen”. Zo blijkt toch vaak dat van 
kleine huisjes met kleine tuintjes best veel 
wordt gevraagd van de Arnhemse burger. 

Opmerkelijk kwam elINe ZeeleNberG 
er tussen: “Ik vind het een slecht idee: uit 
onderzoek bij andere gemeentes blijkt dat 
er zo minder geld bij de verenigingen bin-
nenkomt omdat meer mensen het papier 
zelf weg moeten brengen. Gewoon minder 
kilo’s dus. Daarnaast gaan minder mensen 
papier scheiden als ze het zelf weg moeten 
brengen, omdat ze het dan teveel moeite 
vinden. Arnhem loopt achter de feiten aan.” 

En zo komen we bij de leuKe lINde. Vrij- 
willigers van de Leuke Linde halen namelijk 
al jaren het oud papier aan de straten op en  
krijgen per kilo een vergoeding die ten goe- 
de komt aan de bouwspeelplaats. Reaguur- 
ders op Facebook dachten dat dit nu voorbij  
zou zijn. Maar nee, ze blijven oud papier op-

halen en containers legen blijkt stiekem iets 
meer werk te zijn dan dozen inladen. Zodra 
echter de ondergrondse containers worden 
geplaatst voor de bovenwoningen, is het de 
vraag of die vergoeding wel evenredig blijft 
omdat die kilo’s niet in de wagen van de 
Leuke Linde komen. De Leuke Linde zal dan 
samen met andere verenigingen actie gaan 
ondernemen. 

tIp voor beWoNers vaN HooGbouW: 
Maak afspraken met je onderburen die een 
container hebben om daar oud papier in te 
verzamelen. Zo komen de kilo’s alsnog ten 
goede van de leuke linde. 

Drie containers én plastic afvalzakken;  
een Klarendals huishouden wat het  
binnen zijn territorium niet kwijt kan

Hotel 
Modez 
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Eén van de opdrachten van Volkshuisvesting was het plaatsen van het oude postdistributie- 
centrum als nieuwe frisse entree naar de wijk. Bedacht in 2006, januari 2008 was het bijna klaar. 

_
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voor  
vrouwen  
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Klarendal en prijzen
Verdient de wijk een Gouden Piramide?

Klarendal en oud papier
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Jos Peters, Gerard Mulder, Shay 

Karniel, Zefanja Hoogers, Jan 

Brugman, Helga van Ree, Paula 

Hubbers, Christel Olijslager, Sabine 

Roelofs, Yvonne Verlinde, Marije van 

den Bos. 

Suse Swensen, Bennie Strik, Bert Pas

Wijkkrant Klarendal, p/a Wijkwinkel

KRANT NIET ONTVANGEN? BEL DE 

WIJKWINKEL TIJDENS OPENINGSTIJ-

DEN EN HIJ WORDT ZO SNEL MOGE-

LIJK NABEZORGD!

Klarendalseweg 442 6822 GV Arnhem

026 445 22 57

wijkkrant@klarendal.nl

www.klarendal.nl

redactie-

leden

bezorgers

adres

telefoon

e-mail

internet

wijkkrant klarendal is een uitgave van het Wijkplatform

~ Colofon ~

sinds afgelopen editie is wijkkrant 
Klarendal een ‘andere’ krant. ander 
papier en minder pagina’s. Maar wel 
grótere pagina’s, dus we konden er best 
nog veel in kwijt.

 We hebben niet echt terug gekregen 
dat het een aanmerkelijk goedkoper 
uitziende krant is. Hebben lezers het wel 
in de gaten? vroegen wij ons af… We 
beschouwen de rust na deze eerste edi-
tie maar als een compliment, ‘niets aan 
de hand’ en dan vinden we fijn want er 
was best even stress over.

Ondertussen gaan we door met nieuws 
in de gaten houden en naast de vaste 
vrijwilligers die graag mensen ontmoe-
ten en in de pen klimmen, zijn er zelf 
soms buitenstaanders die zich geroe-
pen voelen een interview te doen. Aan 
betrokken kopij toch maar nooit gebrek. 

dus, de winter komt er aan en het is al 
vroeger donker. Gordijnen dicht, verwar-
ming aan en even lekker lezen wat er 
allemaal aan de hand is.  

~ Redactioneel ~

uiterlijk woensdag kopij 25 november    

Kopij ontvangen we het liefst per e-mail 
(wijkkrant@klarendal.nl).
Ingeleverde teksten moeten in Word 
worden aangeleverd, digitale foto’s in 
een zo hoog mogelijke resolutie. 

verspreiding van de krant vanaf 12 dec.

Inleveren van kopy 
 

Een cc gje op Klarendal

doe mee en win een prijs! 
Gerard Mulder maakt voor elke 
wijkkrant een tekening van een (on)
opvallende plek in de wijk. Als u die 
plek herkent, maakt u kans op een 
waardebon van €10,- te besteden bij 
jocHeM’s vIsHaNdel, donderdag en 
zaterdag te vinden bij het winkelcentrum 
van Klarendal. Daarvoor moet u de bon 
invullen en afgeven bij de Wijkwinkel, 
Klarendalseweg 442. 

De oplossing van de krant 5 was de MFc 
aaN Het NIeuWe KaZerNepleIN
de winnaar is sereNa laNG, 
paulstraat 98 

G e F e l I c I t e e r d !

doe mee en win een prijs! 
Welke plek zie je op de tekening?

Naam:

Adres:

Telefoon: 

lever deze bon bij de Wijkwinkel  
uiterlijk woensdag 25 november.
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Echtpaar Aalbers zestig jaar 
getrouwd
Op 16 september jl. was het ecHtpaar 
aalbers aan de 3de Mussenstraat 11 
zestig jaar getrouwd. Dat ging niet onge-
merkt aan hen voorbij. Van burGeMees-
ter KaIser kregen zij een prachtige 
boeket bloemen, eveneens een bos van 
de provincie én een schrijven namens de 
kersverse KoNING WIlleM-aleXaNder. 
Van enkele buurtgenoten ontvingen zij 
eveneens felicitaties. Gerard veeNstra 
en HeNNy NoordZIj brachten deze 
Mussenbergbewoners die al tientallen 
jaren in hun gezellige huisje en prachtig 
verzorgde tuin wonen (mevrouw Aalbers is 
zelfs in dit huis geboren) een bos bloemen 
en een kaart namens het Buurtpastoraat 
Klarendal/St.Marten waar pastor Geert 
roZeMa de leiding heeft. Het echtpaar was 
blij verrast (het Buurtpastoraat is bij ons 
‘in het hoge noorden’ nog niet bij ieder-
een bekend) en vroeg ons een bedankje te 
plaatsen in de Wijkkrant. En wij hopen alle-
maal dat zij nog héél lang in ons midden 
mogen blijven wonen.

Wist u dat? Nieuws van VHV
… de steigers dit keer staan bij de apparte-
menten op de HoeK KlareNdalseWeG 
– catHarIjNestraat. De twee woonblok-
ken krijgen een schilderbeurt.

… een groep eindexamenleerlingen van de 
school ’t veNster op werkweek gaan naar 
surINaMe in het kader van het school-
project saMeNleveN doe je Zo! Binnen 
dit project gaan de kinderen zich ook nog 
inzetten voor Klarendal.

… de tijdelijke winkel tHINGs I lIKe 
tHINGs I love niet op de Klarendalseweg 
komt, maar op de HoMMelstraat, naast 
TAPE.

… diverse vooroorlogse pan-
den van Volkshuisvesting op de 
KlareNdalseWeG, sINt jaNsKerK-
straat en andere straten worden 
GescHIlderd. Een deel van de woningen 
krijgt ook IsolatIeGlas als bewoners 
hiervoor kozen.

Theatertechniekcursus
“Zonder licht en geluid geen theater”

Wil je kunnen toveren met licht? 
Stemmenversterken of effecten bereiken 
met geluid? Extra sfeer en dimensie mee-
geven aan een voorstelling? Schrijf je dan 
in voor de cursus tHeatertecHNIeK 
van HuIs vaN pucK! Iedere cursusavond 
gaat van start met een theoretische intro-
ductie gevolgd door een informatief prak-
tijkgedeelte. De cursus wordt afgesloten 
met een praktijkdag waarin de technische 

opbouw van een voorstelling van begin tot 
eind doorlopen wordt.

de cursus is opgebouwd uit drie blokken:
Blok 1: Basis lichttechniek
Blok 2: Lichtontwerp en kleurenleer
Blok 3: Basis geluidtechniek

docent:
De cursus wordt gegeven door 
Wouter HelMoNd. Wouter heeft 
Theaterwetenschap aan de UvA gestu-
deerd, maakt zelf absurdistische voorstel-
lingen en werkt mee aan diverse voorstel-
lingen van kleine- en grote theatergezel-
schappen in heel Nederland. Een docent 
met kennis van de theorie en ervaring in 
het werkveld dus!

start cursus: dinsdag 5 november 2013
Tijd: 19.30-22.00u.
Kosten: € 245,- (voor 5 avonden en 1 prak-
tijkdag) Doorgang: bij min. 8 deelnemers

Info en opgeven via: www.huisvanpuck.nl/ 
theater/agenda/theatertechniekcursus

Het Klarendal Jazz Orkest 

Het KlareNdal jaZZ orKest is sinds 
begin dit jaar elke derde MaaNdaG vaN 
de MaaNd GratIs te beleven in caFé 
restauraNt Goed proeveN. Het orkest 
bestaat ondertussen uit 17 muzikanten, 
waarvan een meerdere uit Klarendal en 
Sint Marten. Niet verwonderlijk dus dat ze 
voornamelijk ‘big band jazz’ spelen. Het 
volgende optreden van Klarendals eigen 
jazz orkest is op 18 NoveMber.

Nee Nee? 

We hadden laatst ons beleid uitgelegd op 
de voorpagina van de krant, hoe wij in de 
NEE NEE stickers staan. Als het écht te veel  
moeite is om de wijkkrant zeven maal per 
jaar bij het oud papier te gooien, willen 
bezorgers adressen best overslaan. Maar 
dan moeten we wél weten van mensen 
die absoluut niet van de wijkkrant gediend 
zijn, wáár ze wonen. Kan deze bewoner zich 
melden op wijkkrant@klarendal.nl? 
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Team opbouwwerk
daar waar vroeger alle wijken van arnhem 
een vaste opbouwwerker hadden, zijn er 
sinds afgelopen september teams samen 
gesteld die in meerdere wijken werkzaam 
zijn. 

Rijnstad voerde deze verandering in de 
hele stad door, de inzet van het opbouW-
WerK-teaM is om de kwaliteit van het 
werk te verbeteren. soNGül Gürses, 

rob KlINGeN, rutH vaN sWaay en 
MarjoN bussINK vormen het team dat 
zich ontfermt over Klarendal, Sint Marten, 
Sonsbeekkwartier Zuid, de Geitenkamp, 
Monnikenhuizen, de Arnhemse Allee, 
Heijenoord en Lombok. 

In de volgende wijkkrant zal het team laten 
weten hoe de werkzaamheden onder de 
vier opbouwwerker zijn verdeeld.  

Bewoner zorgt voor een opgeruimde buurt

verKeNNING MoGelIjKHedeN eN 
IdeeëN GebruIK WIjKpleIN 

Het MultI FuctIoNeel ceNtruM is 
ondertussen opgeleverd. Het heeft een 
spiksplinternieuw adres, namelijk  
KaZerNepleIN. 

De ingang is dan wel aan zowel de 
Klarendalseweg ter hoogte van het oude 
nummer 193 én aan de Verlengde Hof-
laan, maar de officiële adressering voor 
alle gebouwen op het terrein (dus ook 
KuNstbedrIjF arNHeM, het HuIs vaN 
pucK, joNGereNceNtruM de MIX) is 
Kazerneplein. Afgelopen herfstvakantie is 
basIsscHool KuNstrIjK er vanaf de 
van Slichtenhorststraat ingetrokken, vanaf 
december heeft het WIjKceNtruM er zijn 
eerste activiteiten gepland en langzaam-
aan zal het volstromen met gebruikers.

Dat Kazerneplein heeft als ambitie om een 
bruisend wijkplein te worden voor alle ge-
bruikers van de panden én de rest van de 
bewoners van heel Klarendal. Momenteel 
is het nog een bouwput, maar er ligt een 
ontwerp klaar voor de inrichting. Door de 

hoogteverschillen wordt het ingericht als 
een soort amfitheater (tevens rolstoel-
vriendelijk gemaakt) met op het gelijk-
vloerse zowel gras (hopelijk wordt dat 
kunstgras!) als hergebruikte klinkers als 
tegels. Het terrein is tegelijk schoolplein 
als wel entree naar drie gebouwen. 

De ingang aan de Klarendalseweg blijft 
autovrij, aan de ingang aan de Verlengde 
Hoflaan zijn parkeermogelijkheden. In 
de oude ruïne muur aan de kant van de 
kazernewijk (Coehoornwijk) wordt een 
fietsen- en brommerstalling geïntegreerd.

op dinsdag 26 november a.s. zijn alle be-
woners uitgenodigd van 19.30u tot 21.00u 
in het MFc aan het Kazerneplein, om 
mee te komen denken over het verdere 
gebruik van het wijkplein. Meld je aan via 
wwklare@rijnstad.nl of kom langs in de 
wijkwinkel Klarendalseweg 442. 

Kazerneplein 

Waar is de ijssalon heen gegaan?
Door Helga van Ree

Zo hadden we een gezellige ijssalon bij het 
winkelcentrum aan de Klarendalseweg en 
zo is ie weer weg. Was het seizoen voorbij? 
Werden er te weinig ijsjes verkocht? de 
huur te hoog? 

Navraag bij de ondernemersvereniging 
levert de volgende info op: de salon had 
een contact voor een half jaar. De tempera-
tuur liet de verkoop van ijsjes nog wel toe, 
de overeenkomst met de vastgoedbeheer-
der uit Den Haag niet. Wat er nu in het pand 
komt is nog niet duidelijk. 

léoN uItteNboGaard is bestuurslid van 
de ondernemersvereniging en supermarkt-
manager van de Albert Heijn. “Wij van de 
vereniging zien liever geen leegstand, maar 
hebben er niet al te veel invloed op. In het 
verleden hebben de opbouwmedewerker, 
de toenmalige wethouder, de eigenaar van 
het winkelcentrum en wij echt heel erg ons 
best gedaan om één en ander vlot te trek-
ken, maar dat lukte niet. Waar dat aan ligt? 
Leegstand hangt van veel factoren af. De 
hoogte van de huur, ziet een ondernemer 
kansen in de buurt, kan hij vervolgens een 
goed ondernemersplan maken, voldoet dat 
ook aan de wensen van de eigenaar van het 
pand… Het speelt allemaal mee.”

De trend die op de crisis inspeelt zijn 
zogenaamde pop-up-stores. Zij ‘duiken’ 
opeens op, doen hun ding en vertrekken 

weer. Het brengt minder risico mee voor 
beide partijen. Verdient de ondernemer niet 
genoeg, dan zit hij met een huurschuld die 
is te overzien. De verhuurder loopt niet het 
risico dat de ondernemer grote investerin-
gen doet, failliet gaat en hij vervolgens kan 
fluiten naar zijn centen.

dus wie weet, of je volgend voorjaar weer 
lekker op het terras aan een ijsje kan likken. 
Niemand kan dat nu nog zeggen.

Van v.l.n.r. Songül Gürses, Rob Klingen, Ruth van Swaay en Marjon Bussink

Een bruisend wijkplein voor alle 
gebruikers van de panden én de 
rest van de bewoners van heel 
Klarendal

“Wij van de vereniging zien liever 
geen leegstand, maar hebben er 
niet al te veel invloed op”

Door Zefanja Hoogers

Het viel joop vaN vlaaNdereN op dat 
er zo veel zwerfvuil rond slingerde voor 
het flatgebouw waar hij aan de Klaren-
dalseweg in woont; blikjes, half lege 
patatzakjes en ander afval. toen bleek dat 
de vuilnisbakken vanwege bezuinigingen 
waren verwijderd. Hij kwam gelijk in actie, 
adopteerde de twee afvalbakken en ze 
werden terug geplaatst. 

Vuilniszakken worden door de wijkwinkel 
beschikbaar gesteld en de bakken zijn 
zichtbaar voorzien met de mededeling 
dat ze door bewoners worden geleegd. 
En dat werkt. Van alle buurtbewoners en 
voorbijgangers – jong en oud – krijgt hij 
positief commentaar, om de twee da-
gen verschoont hij ze en het zwerfvuil is 
aanmerkelijk minder. Daar waar mogelijk 
spreekt hij anderen op slordig gedrag aan 
en als hij op vakantie gaat nemen buren 
de verantwoordelijkheid over.

“Maar sommigen maken er een smeer-
boel van!” Joop doelt op hondenbezitters 
die op de één of andere manier zonder 
hondenpoepzakjes hondenstront in de ge-
adopteerde afvalbakken deponeren. Hoe? 

“Kwakkeloos! Met een papiertje ofzo?” Hij 
betreurt het dat hij bij het schoonmaken 
zo nu en dan ’s ochtends in de honden-
poep moet graaien. Joop: “Ze kunnen 
notabene GRATIS aan zakjes komen! (in 
de wijkwinkel, red.) Of laat die hond dan 
op zijn minst in de goot poepen. Het hóéft 
geen overlast te zijn!” 

Hondenpoep komt steevast als groot-
ste ergernis naar voren. Wij sommen 
daarom nog weer eens op:

regels
Voor hondeneigenaren geldt een aan-
lijnplicht, een directe opruimplicht en 
een verplichting om een opruimmiddel 
bij zich te hebben.
consequenties
Toezichthouders kunnen ter plekke 
een boete uitschrijven als zij zien dat 
iemand zich niet aan bovenstaande 
regels houdt. Die variëren van € 90,00 
tot € 130,00 met daarnaast € 7,- admini-
stratiekosten.

joop van vlaanderen verdient dit niet. 
Niemand verdient het bovendien om met 
smerige schoenen thuis te komen. en het 
is zo’n kleine moeite…



Tekst Paula Hubbers Foto Zefanja Hoogers

aaah, dat heerlijke gevoel van het dragen 
van een nieuw kledingstuk! Helemaal blij 
met je nieuwe aankoop. Zou het nou niet 
fijn zijn als dat kledingstuk niet alleen de 
drager, maar ook mákers ervan blij zou 
maken? dit doel streeft Mode Met eeN 
MIssIe na: de nieuwe aanwinst in ons 
Modekwartier.

Stichting Mode Met een Missie, gevestigd 
aan KlareNdalseWeG 476, biedt vrou-
wen met een kwetsbare achtergrond een 
zinvolle dagbesteding, opleiding en een 
opstap naar werk. Zij werken in speciaal 
opgezette modeateliers aan het label 
‘aMI-e-toI’. De collectie van Ami-e-toi 
wordt, speciaal in opdracht van Mode Met 
een Missie, ontworpen door in Nederland 
gevestigde ontwerpers. In de afgelopen 
jaren is er bijvoorbeeld intensief samen-

gewerkt met claes IverseN. 

De vrouwen (en soms mannen) die werken 
voor Mode Met een Missie leren in het 
atelier, naast uiteraard het naaivak, allerlei 
vaardigheden, waardoor de kans op werk 
groter wordt. De deelnemers zijn trots op 
de mooie spullen die ze maken, werken 
samen in een prettige omgeving en door 
de goede sfeer die ze met elkaar creëren, 
groeit het zelfvertrouwen! De deelnemers 
krijgen geen salaris voor het werk, maar 
wel de gratis opleiding. Daarnaast worden 
alle medewerkers na het atelierwerk bege-
leid naar ‘echt werk’ in diverse sectoren.

Veel deelnemers hebben om verschillende 
redenen een moeilijke periode achter de 
rug. Het werken in de ateliers biedt ze weer 
nieuwe mogelijkheden: het aangaan van 
sociaal contact met collega’s, nadat de deel-
nemers bijvoorbeeld een lange periode 

alleen thuis hebben gezeten, of het nemen 
van een eerste stap op weg naar werk of 
een opleiding. Hoe lang en hoe vaak de 
deelnemers in het atelier werken is heel 
verschillend en hangt af van de persoonlij-
ke situatie. Sommige deelnemers komen 
één dagdeel per week, terwijl andere drie 
of vier dagen aanwezig zijn. Ook de duur 
kan ook variëren van enkele maanden tot 
meerdere jaren.

Het motto van Mode Met een Missie is: 
IedereeN verdIeNt eeN tWeede KaNs. 
Dit verwijst enerzijds naar de deelnemers, 
die een nieuwe stap in hun leven zetten. 
Anderzijds is de gedachte terug te vinden 
in de kleding: in elk kledingstuk is namelijk 
een tweedehands detail verwerkt! Deze 
details variëren van een knoopje of een 
antiek stukje kant, tot grote stukken stof. 
De tweedehands spulletjes komen overal 
vandaan: van iemand die de zolder van 
oma heeft opgeruimd en daar mooie spul-
len is tegengekomen tot het zelf afstruinen 
van markten en kringloopwinkels. 

Kortom, Mode Met een Missie zorgt met 
alle mogelijke middelen voor een plezie-
rige en passende dagbesteding voor de 
deelnemers. Echter, de stichting stelt bij 
het aannemen van tweedehands spulle-
tjes wel één strenge eis: het moeten echt 
mooie, bijzondere dingen zijn, want alleen 
dát past bij de collectie, gemaakt door de 
gewaardeerde deelnemers. En inderdaad, 
wat de kleding betreft: missie geslaagd! 

de officiële opening van ami-e-toi vindt 
plaats op vrijdag 29 november van 17.30u 
tot 20.u mét een modeshow. 

IedereeN Is WelKoM!

WWW.ModeMeteeNMIssIe.Nl

Mode Met een Missie
Tentoonstelling  
oud Klarendal 

Door Christel Olijslager

Klarendal heeft een oorlogsmuseum op 
de Klarenbeekstraat. Zou een permanente 
tentoonstelling over oud Klarendal ook 
bestaansrecht hebben? Wie tussen 3 - 6 
oktober de KlareNdalseWeG 96 be-
zoekt zou het denken. daar heeft Klaas 
vaN vlaaNdereN (betrokken Klarendal-
ler sinds jaar en dag, neef van tempo en 
oud beheerder van het Kab gebouw) een 
expositie georganiseerd waarin anderhalve 
eeuw Klarendal in beeld is gebracht.

Er hangen historische foto´s, er zijn filmpjes 
te zien en allerlei documenten te bekijken of 
krantenknipsels te lezen. Veel (oud) Klaren-
dallers komen aan en iedereen raakt met 
iedereen in gesprek. De teneur is toch wel; 
jee, wat was het bijzonder! Alle bezoekers 
die de verslaggever spreekt roemen de 
saamhorigheid, de gezelligheid, het iets 
voor een ander over hebben. 

Klaas, boordevol verhalen, vertelt tot de 
verbeelding sprekende verhalen over 
bijvoorbeeld de noodwoningen waar hij 
opgroeide tegen de Jacobiberg aan: ‘Daar 
heerste cholera en tyfus. Alles moest wor-
den afgebroken, er was nog helemaal geen 
riolering. Er was veel armoe in de wijk .’

Een wijk die met zijn turbulente geschie-
denis de tongen makkelijk losmaakt. 
Schoonzoon WIM HarMs, die Klaas mede 
technisch ondersteunt zegt; ‘Het was mijn 
schoonvader een doorn in het oog dat er zo 
weinig gebeurde rondom het 150 jarige be-
staan van de wijk. Hij hoorde dat hij hier in 
dit pandje mocht van 3 tot en met 5 oktober 
en heeft daar heel impulsief ja op gezegd. 
Er is al lang oud zeer tussen Klaas en de op-
bouwwerker. En dat is jammer. In elk geval 
heeft deze actie van Klaas veel losgemaakt 
en al verschillende mensen hebben mij ge-
vraagd of we niet een permanente tentoon-
stelling in kunnen richten met dit materiaal.’

Leuk is dat ook veel bezoekers oude platen 
meenemen of oude foto’s. Zo duikt een 
zoon van Frenay op, de vroegere snoep-
winkeluitbater. Hij toont mooie foto’s en 
laat een boek zien waarin zijn vader nog 
genoemd wordt. Klaas ondertussen deelt 
kaartjes uit met daarop het adres van Hans 
te Boekhorst die een website met oud ma-
teriaal van Klarendal in de lucht houdt. Het 
adres is www.historischklarendal.nl Wie 
niet de kans heeft gekregen de expositie 
van Klaas te bezoeken kan hierop een kijkje 
nemen. 

ondertussen hopen wij dat het initiatief 
navolging in wellicht een permanentere 
vorm gaat krijgen. onze mooie wijk is er 
interessant genoeg voor. voor nu bedanken 
wij Klaas!

Gasten weten hotel te vinden, maar…
Modez verdient het om zichtbaarder worden  

Door Helga van Ree

Hotel ModeZ aan het elly laMaKer-
splaNtsoeN (putpleIN) heeft er een 
jaar op zitten. de ingang van het mode- en 
designhotel ligt wat verscholen achter 
buurman café caspar, toch wisten – lang 
leve internet – al aardig wat gasten de 
weg er naartoe te vinden. uit binnen- èn 
buitenland.

Medewerkster rutH KuIpers (25): “We 
hebben nu een bezettingsgraad van zo’n 
zestig procent. Door de week komen er 
vooral zakenmensen die alleen reizen. In 
het weekend zijn het meer toeristen uit het 
buitenland of Nederlandse gasten die een 
evenement in Arnhem bezoeken of de om-
geving willen zien. Heel af en toe hebben 
we ook iemand uit Arnhem zelf. Die vinden 
het hotel gewoon bijzonder.”

leKKere beddeN & oordopjes
Volgens Ruth zijn de reacties zijn over het 
algemeen positief. Als we op internet de 
beoordelingssites bekijken, dan klopt dat. 
Bezoekers loven het ontbijt, de aankleding 
van de kamers, de bedden, de gastvrijheid, 
de omgeving en de bereikbaarheid door de 
ligging bij station Velperpoort. Dat laatste 

brengt ook een minpunt met zich mee: 
geluidsoverlast door het spoor. Ruth: ”Ja, 
dat weten we. We hebben natuurlijk voor 
de hoogst mogelijke isolatie van de ramen 
gezorgd, maar er zijn mensen die het spoor 
dan toch nog horen. Voor nu is onze enige 
optie om voor die groep mensen die ge-
voelig zijn voor geluid, de ontwikkelingen 
op het gebied van raamisolatie te blijven 
volgen.” 

MuseuMstuKjes
Het mode- en designhotel is kwam onder 
de artistieke leiding van mode-illustrator 
pIet parIs in 2012 tot stand. De twintig 
kamers zijn ingericht door 34 verschil-
lende ontwerpers. Of je die nu kent of niet 
maakt eigenlijk niet uit. Elke ruimte is bijna 
een museumpje op zich. Bij de één waan 
je je in een romantische Parijse suite, de 
ander roept de sfeer op van een sobere 
jongenskamer uit de jaren ’50. Compleet 
met wollen deken, bruine koffers met leren 
riempjes en sobere houten krukjes. Deze 
kamer is overigens ontworpen door sjaaK 
HulleKes, die zelf ‘aan de overkant’ van 
het hotel woont, in Spoorhoek. De gebreide 
kamer is van een ontwerpster die woont en 
werkt in Klarendal, carolIeN evers. En 

als je zegt gebreid dan krijg je ook gebreid: 
bijna alles is gemaakt van ecru-kleurige, 
dikke wol in tricot- of fantasiesteek. Van de 
kroonluchter tot de stoelen en van de kleer-
hangers tot de gordijnen. Zelfs de bedlamp-
jes zijn gebreid! 

ZIcHtbaar WordeN
Volgens Ruth zijn de gasten heus niet alle-
maal modefanaten. Ze willen gewoon eens 
iets anders of zien de kamers op internet. 
De bezettingsgraad mag volgens haar 
omhoog en ook aan bekendheid in de om-
geving schort het nog een beetje. Een dui-
delijk bord boven de voordeur moet daar 
binnenkort verandering in gaan brengen. 

ook de samenwerking met de mode-onder-
nemers in de wijk kan nog optimaler, vindt 
ze. “de plannen daarvoor zijn er al vanaf 
het begin, maar we hebben zo’n druk jaar 
gehad waarin nog van alles moest worden 
geregeld. Het is er helaas niet van geko-
men. daar gaan we komend jaar zeker iets 
aan doen!”, aldus ruth. 

Patroonmaakster, ontwerpster, re integranten, stagiairs en vrijwilligers in  
het atelier van Mode met een Missie aan het werk op Klarendalseweg 476 

Klaas van vlaanderen (rechts) in  
gesprek met geïnteresseerde bezoekers
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Zo’n 750.000 mensen zorgen onbetaald meer dan acht uur per week en/of langer dan drie 
maanden voor een naaste. dan ben je ‘officieel’ een mantelzorger. Zij vinden deze zorg 

vaak vanzelfsprekend. om hen in het zonnetje te zetten is er jaarlijks op 10 november de 
dag van Mantelzorg. In Klare taal lopen we daar alvast op vooruit. 

daG vaN de MaNtelZorG arNHeM

de dag van de Mantelzorg wordt elk jaar georganiseerd door de landelijke vereniging 
voor Mantelzorg en vrijwillige Zorg (Mezzo). 

In Arnhem, waar naar schatting 25.000 MaNtelZorGers wonen, zet Steunpunt Mantel-
zorg Arnhem (SMA) deze mensen in het zonnetje. Zaterdag 9 november zijn ze welkom 
in dierenpark Burger’s Zoo om te komen lunchen, andere mantelzorgers te ontmoeten 
en desgewenst informatie te krijgen. (opgeven hiervoor kon tot 26 oktober bij het SMA.) 

WIe verZorGt de MaNtelZorGer?
De meeste mantelzorgers ervaren hun zorgtaak als vanzelfsprekend. Dat doe je nu 
eenmaal voor familie of vrienden. Ze gaan soms zo op in hun zorg, dat ze zichzelf voorbij 
lopen. Het kaartavondje valt af, een bezoek aan de kapper wordt uitgesteld, de vakantie 
schiet er bij in. Terwijl juist zij de accu regelmatig moeten opladen. In eerste instantie 
zijn de mantelzorgers zelf verantwoordelijk om hierin hun grenzen te bewaken. Niet 
makkelijk en daarom zijn er instanties die hen daarbij kunnen helpen en steunen, zoals 
steuNpuNt MaNtelZorG arNHeM 

sMa bIedt: 
• cursussen en workshops 
• ontspannende middagen (de mantelzorgsalon aan de Cattepoelseweg), 
• ‘maatjes’ die de mantelzorger bijstaan 
• netwerkcoaches die leren hoe je je sociale netwerk uitbreidt
• respijtzorg: vervanging door goed getrainde vrijwilligers zodat de mantelzorger er 

eens tussenuit Kan.
voor meer info kijk op WWW.MvtarNHeM.Nl of bel 026 - 327 18 30 / 026 - 327 01 74

stuur eeN Kaartje Naar…. eeN MaNtelZorGer

Deze rubriek is eigenlijk bedoeld voor mensen die al langere  
tijd ziek zijn, een dierbare hebben verloren of  
eenzaam zijn. Vanwege de dag van mantelzorg  
leek het de redactie echter een leuk idee om  
hun vrijwillige verzorgers eens in het zonnetje  
te zetten. Dit kunnen familieleden zijn, kennissen,  
buren… Misschien vinden deze mensen zelf het  
heel vanzelfsprekend dat je klaarstaat voor elkaar,  
maar dat mag best eens beloond worden.

Dus: denk eens na of er mantelzorgers zijn in uw  
omgeving. Deze kanjers verdienen eigenlijk allemaal  
een bloemetje, maar met een mooie kaart zijn ze ook vast blij. Doet u mee? 
 

verdIeN eeN MaNtelZorGcoMplIMeNt

tot 2015 is het voor een mantelzorger nog mogelijk om een zogenaamd mantelzorg-
compliment aan te (laten) vragen. daar gelden aardig wat regels voor, maar wìe daar 
aan voldoet kan een mooie pluim ter waarde van 200 euro verdienen. lees meer op 
WWW.MeZZo.Nl/MaNtelZorGcoMplIMeNt 

tHuIsZorGteaM KlareNdal ‘blIj Met MaNtelZorGers’
Naast mantelzorg is soms ook professionele hulp nodig, zoals thuiszorg. Deze komt 
bijvoorbeeld insuline spuiten, een stoma verzorgen of wast en kleedt een cliënt. stIcH-
tING tHuIsZorG MIddeN GelderlaNd (stMG) heeft zo’n zestig cliënten in Klarendal. 
arjaN KoM werkt er als wijkverpleegkundige. ‘Ik vind het altijd erg fijn als een cliënt 
ook een mantelzorger heeft. Hij of zij is een aanspreekpunt en kan dingen doen waar de 
cliënten geen indicatie voor krijgt. Bijvoorbeeld medicijnen halen, iemand naar de poli 
brengen... Zo kunnen we gezamenlijk toch complete zorg bieden, wat we uiteindelijk al-
lemaal graag willen”, aldus Arjan. 

Door de soms intensieve samenwerking kan er een band ontstaan. Dat wordt van beide 
kanten gewaardeerd, weet verpleegkundige in de wijk IMKa vaN dusseldorp. “Vaak 
drink ik nog even een kop koffie met de mantelzorger. Dan kan leer ik die beter kennen 
en hij kan zijn verhaal vertellen en vragen stellen. Dat komt de zorg alleen maar ten 
goede.“

Het stMG geeft workshops en cursussen aan mantelzorgers, zowel autochtoon en  
allochtoon. Meer info op WWW.stMG.Nl/cursusaaNbod.  
bellen kan ook: 026 - 376 15 15 ma t/m do 10-12 uur

Door Helga van Ree en Sabine Roelofs

‘dIt overKoMt je’

Mantelzorger worden: je kiest er niet voor, je plant het niet, het overkomt je. “Ik heb 
er helemaal niet over nagedacht, het was gewoon logisch”, vertelt MartIeN vaN der 
Meer (64). al vier jaar verzorgt hij zijn vrouw rIKI vaN der Meer (67). 

“Vrijdags zou ik geopereerd worden, maar woensdag- op donderdagnacht kreeg ik een 
herseninfarct”, vertelt Riki. “Ze maakte me om kwart over vijf wakker, omdat ze naar het 
toilet toe moest. Ze kon zich niet omdraaien. Ik heb haar overeind geholpen, maar ze viel 
gewoon om. Een half uur later lag ze in het ziekenhuis”, vult Martien aan. Riki is sinds-
dien aan haar linkerkant verlamd en bleek ook nog een kwaadaardige tumor te hebben. 
Vier maanden gaven de artsen haar nog. Riki verhuisde naar Regina Pacis, een woon-
zorgcentrum aan de Velperweg. Na negen maanden mocht ze naar huis. Vier maanden 
zijn inmiddels al bijna vier jaar. 

Voor Martien was het logisch dat zijn vrouw naar 
huis kwam èn dat hij haar ging verzorgen. “Het 
ging eigenlijk automatisch. De laatste jaren had 
ik ook al samen met mijn zus voor mijn moeder 
gezorgd.” Elke ochtend komt er eerst hulp van 
de thuiszorg om Riki te wassen en aan te kleden. 
Daarna begint de zorgtaak van Martien. “Een 
paar keer per dag zet ik Riki rechter op in bed, 
als ze naar beneden is gegleden. Plat liggen doet 
pijn. ’s Avonds haal ik haar uit bed, want we pro-
beren altijd samen aan tafel te eten. Zo’n andere 
omgeving is ook fijn voor haar.” 

Het zorgen vindt hij soms niet alleen fysiek 
zwaar. “Ik ben altijd aan het haasten, omdat ik 
zoveel mogelijk thuis probeer te zijn. ben ik de 
supermarkt, vermijd ik de rijen met schoolkin-
deren. die duren altijd zo lang.” dàt hij zoveel 
aan huis gekluisterd is, vindt hij soms niet leuk, 
maar opgeven….? “dat nooit. as je me vraagt 
hoe lang ik het nog volhoud zeg ik: ‘Wie dan 
leeft, wie dan zorgt’.”

Voor Martien was het logisch dat zijn vrouw  
naar huis kwam èn dat hij haar ging verzorgen

Het STMG team “Zo kunnen we  
gezamenlijk toch complete zorg bieden”

Meer WebsItes Met NuttIGe INForMatIe
WWW.MeZZo.Nl Landelijke Vereniging voor Mantelzorg en Vrijwillige Zorg (mezzo)
WWW.cHroNIscHZIeK.Nl Week van de Chronisch Zieken
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Door Christel Olijslager 

We hebben wat nieuws want de 88-jarige 
joHaN pas (‘Ik rijd nog dagelijks auto en 
werk 5 dagen per week van half tien tot 
half twee’). johan is een oud bewoner van 
Klarendal en geen ‘echte’ ingezetene! 
johan zit zo boordevol verhalen over de 
oorlog en de evacuatie en heeft zulke 
prachtige foto’s van net na de oorlog die 
ook Klarendal betreffen, dat we een uit-
zondering hebben gemaakt. 

Johan; ‘De Duitsers zouden de kazerne 
bombarderen maar hebben een fout 
gemaakt. De bommen vielen op de St. 
Janskerkstraat en raakten ook huizen 

daarachter (zie foto). In één van die huizen 
zat een vrouw op het toilet. Een granaat 
plofte in de wc pot en daar zat ze; dood en 
zonder benen. Het is een beeld dat ik niet 
meer uit mijn hoofd krijg.’

Mensen zeggen wel eens; de oorlog was 
– hoe gek het ook klinkt – de mooiste tijd 
van mijn leven omdat alles zo intens was, 
herken je dat?
‘Nee. Ik heb die oorlog meegemaakt en 
geloof mij, als ik het nog eens mee moes-
ten maken zou ik het niet willen en bij wijze 
van spreken om een spuit vragen. Ik geloof 
wel dat de jeugd van nu heel anders zou 
denken en doen als ze twee dagen van die 
oorlog mee zouden maken.’

Hoe verliep de evacuatie?
‘We moesten naar Apeldoorn. Lopend. 
Onderweg vlogen de kogels om je oren en 
moest je steeds wegduiken. We woonden 
daar bij particulieren in voor 14 dagen. Ie-
dereen kreeg bonnen om eten van te halen. 
400 gram brood per persoon per week. 
Maar ondanks dat we die bonnen hadden 
was er helemaal geen eten. Je moest dat 
wel jatten. Wij hadden twee enorme kazen 
van 30 kilo maar je kan niet de hele tijd op 
kaas leven. Later moesten we naar Noord 
Holland. Vier dagen lopen. 
Terug in Apeldoorn belandde ik in het 
ziekenhuis met hongeroedeem. Ik was heel 
ziek. Er werden in dat ziekenhuis mensen 
verborgen gehouden. Het hele verzet werd 
er uit geregeld. De Duitsers kwamen er 
niet omdat er op het ziekenhuis een bord 
hing waarop stond dat er een besmettelijke 
ziekte was uitgebroken.  Maar dat was dus 
niet waar.’

Hoe kijk je nu op die tijd terug?
‘Het was heel naar.  Maar het was ook 
zo’n andere tijd toen. Kinderen sliepen in 
sinaasappelkistjes bij wijze van wieg. Voor 
een wieg had niemand geld. Mijn eerste 
loon – voor een koperslager – bedroeg 1 
gulden per week. En dat geld gaf je aan 
je moeder die daar weer een deel van de 
huur mee kon betalen. Zo ging dat toen. 
Ik ben veel voor het oranje kruis blijven 
doen als vrijwilliger en heb een rode kruis 
insigne voor trouwe dienst. Dat mag ik 
dragen maar ik geef daar niet zo om.’

en wat was nou jou mooiste tijd johan?
‘Toen ik mijn diploma’s voor gas, water en 
loodgieten heb gehaald. Als kind heb ik 
door ziekte veel van school gemist en toch 
heb ik dat gehaald. Dat was mooi.’ En dan 
laat Johan trots de foto’s van zijn (klein)
kinderen zien en zegt met een zucht dat hij 
nog graag in ‘ons’ wijk zou willen wonen.

Wie ben jij nou? Wie ben jij nou? Wie ben jij nou? Johan Pas

Kinderlichtjesavond door Memorarium Arnhem Nieuwe cultuurscout Klarendal
Door Marije van den Bos

In de maand september zijn de cultuur-
scouts van het Kunstbedrijf gewisseld van 
werkgebied. de nieuwe cultuurscout 
van Klarendal is MIeKe HeNdrIKse. 

Wat is dat nu precies een ‘cultuurscout’ 
vraag ik haar. “Dat ben ik!” lacht Mieke: 
“en ik ondersteun initiatieven uit de wijk 
op het gebied van kunst en cultuur.” De 
cultuurscouts zijn in dienst van het Kunst-
bedrijf. Arnhem heeft er 5 in totaal, met elk 
hun eigen werkgebied. Voor Mieke is dat 
Arnhem Noord. 

Klarendal is voor Mieke geen onbekend 
terrein. Ten eerste woont ze er zelf. En ten 
tweede heeft ze er negen jaar geleden het 
toneelstuk ‘Open Deuren’ geregisseerd. Een 
theatervoorstelling voor en door Klaren-
dallers over het dagelijkse leven in Klaren-
dal. Het gedicht dat Gerrit Dassen schreef 
en voorlas tijdens deze voorstelling is nog 
steeds terug te vinden op de blinde muur in 
de Willemstraat.

De cultuurscouts hebben een groot 
netwerk. Dat maakt dat ze kunnen samen-
werken met bijvoorbeeld Oostpool, Intro-
dans, de schouwburg of studenten van 
Artez. “In Klarendal gebeurt al heel veel op 
het gebied van kunst en cultuur,” vertelt 
Mieke, “omdat het een wijk is waar veel 
kunstenaars en creatieve mensen wonen.”
Eigenlijk is Mieke een soort kunst en cultuur 
makelaar. Iedereen uit de wijk die een idee 
heeft op het gebied van kunst of cultuur kan 
bij Mieke aankloppen. Zij gaat dan samen 
met de bewoner(s) kijken of en hoe het idee 
gerealiseerd kan worden. Het liefst wil ze 
dat zo veel mogelijk mensen in aanraking 
komen met kunst en cultuur. Juist ook de 
mensen die niet zo veel hebben met kunst 
en cultuur.

Aan wat voor dingen moeten we dan den-

ken? Een kunstwerk in een openbare ruimte 
of op een pleintje; een theatervoorstel-
ling; het openen van een kunstatelier waar 
wijkbewoners onder begeleiding van een 
professional kunnen werken of het bieden 
van een repetitieruimte.

Mieke heeft ook nog een hele concrete 
vraag, zoals jullie weten wordt binnenkort 
het nieuwe MFC geopend aan de Klaren-
dalseweg. Vóór dat gebouw ligt een heel 
groot plein. Hebben jullie ideeën op het 
gebied van kunst wat ze met dat plein kun-
nen doen?

jullie mogen Mieke rechtstreeks benaderen 
met jullie vragen en ideeën. Haar contact-
gegevens zijn:  
mieke.hendrikse@kunstbedrijfarnhem.nl
06 - 232 27 152

Door Yvonne Verlinde

In de donkere dagen voor kerst vinden 
meerdere feesten plaats. Halloween (31 
oktober) is net geweest en allerZIeleN 
(2 november), sINt MaarteN (11 no-
vember) en sINterKlaas (5 december) 
komen er nog aan. MeMorarIuM arN-
HeM voegt daar nu een KINderlIcHtjes-
avoNd (8 december) aan toe. 

In meerdere steden in Nederland wordt 
een lichtjesavond, -feest of -parade 
georganiseerd. Deze evenementen zijn 
verschillend ingestoken: lampionnen, 
kaarsen of energiebesparende verlichting, 
met of zonder religieus aspect, een sobere 
optocht of met kraampjes en theater langs 
de route. 

De Kinderlichtjesavond van Memorarium 
Arnhem staat in het teken van gedenken 
en richt zich daarbij op kinderen, omdat 
die vaak voorbij worden gelopen. Tijdens 

de Kinderlichtjesavond krijgen de kinde-
ren (en hun ouders) die meedoen een 
lampion waarmee ze van de Leuke Linde 
naar het Memorarium lopen. Daar kunnen 
de kinderen en hun ouders zich opwar-
men met typisch winterse lekkernijen. Een 
programma van ongeveer driekwartier is 
opgesteld met gedichten van kinderen, 
een koor en educatieve elementen. Een 
speciale gast licht op speelse manier de 
betekenis van kerst toe. Zonder daar een 
geloof aan vast te prikken, de Kinderlicht-
jesavond is voor alle kinderen.

WaNNeer: 8 december, verzamelen vanaf 
16:15, vertrek om 17:00
Waar: vertrek vanaf de leuke linde via 
Klarendalseweg naar Memorarium arn-
hem (voormalige sint janskerk)
om een indicatie te krijgen van het aantal 
deelnemende kinderen en ouders, graag 
een aanmelding via  
arnhem@memorarium.nl onder vermel-
ding van Kinderlichtjesavond.

 “Iedereen met een idee op het 
gebied van kunst en cultuur 

kan bij mij aankloppen!”

SintJanskerkstraat 1944



Wijkplatform Klarendal

In het wijkplatform van 30 oktober kwamen meerdere 
organisaties presenteren over hun werk in en voor de 
wijk. 
Zo vertelde medewerkster Hedy sHäpeKötter van 
de sWoa wat zij allemaal met ouderen in de wijk 
aan het doen zijn, paulIeN KruIper lichtte vanuit 
GeZoNdHeIdsceNtruM oNder de lINdeN toe over 
een onderzoek over voeding, bewoonster MoNIta 
polMaN legde uit wat het WIjK WerK palet inhoudt 
(zie elders in deze krant) en ook lucas HullIGer 
liet zien hoe het door het rijk gesubsidieerde project 
‘sportIMpuls’ ingezet gaan worden. 

Een belangrijke mededeling kwam van het stadhuis. 
WetHouder KoK (wijkgericht werken) gaat met de 
platforms in overleg over een aantal knelpunten. Eén 
daarvan is ‘beHeer MFc’s, GastvrouWscHap’. Dat 
is voor Klarendal belangrijk, want per 1 januari is de 
wijkwinkel dicht. Maar in welke vorm en met wie aan 
de balie dat er in het MFC uit moet gaan zien, is nog 
steeds onduidelijk. 

W I J K W I J Z E R ☞☞

W I j K  p l a t F o r M K l a r e N d a l

Wijkwinkel Klarendal

Klarendalseweg 442, tel. 445 22 57. 
e-mail: wijkwinkel.klarendal@rijnstad.nl

Openingstijden: dinsdag t/m donderdag 
9.00 uur - 17.00 uur.

In de Wijkwinkel kunt u terecht met vragen en klachten 
over de wijk. De volgende personen kunt u bereiken in 
de wijkwinkel:

buurtopbouwwerker: rob Klingen
Wijkregisseur voor Klarendal: charly tomassen. 
Contact kan via de wijkwinkel

Klarendal is ook te vinden op de gemeentelijke web-
site:  
www.arnhem.nl > Wonen & leven > uw wijk

Ook de Rechtswinkel Arnhem is gevestigd in de 
Wijkwinkel. Inloopspreekuur: dinsdag 19.00 uur tot 
20.00 uur. www.rechtswinkelarnhem.nl

Nuttige nummers in de wijk

Wijksteunpunt: Hommelseweg 56, ma. t/m do.  
9:00-16:30u. tel. 443 34 35 
hendrik.spoelman@gelderland-midden.politie.nl    
Spreekuur Wijkagent: donderdag 19:00-20:00u. 
Buiten openingstijden kunt u bellen met het hoofd- 
bureau 0900 - 8844
Grofvuil ophalen: tel. 446 04 90 (SITA)
oud papier: Elke 2e dinsdag van de maand  
ophaaldag plastic: download de afvalwijzer op:  
www.wijkwinkelklarendal.nl 
Klachten openbare ruimte: tel. 0900 1809 Stadsbeheer, 
servicelijn@stadsbeheer.nl
jongerencentrum de Mix: tel. 445 86 21,  
www.demix.jouwweb.nl 
volkshuisvesting: tel. 371 27 12 / 0800 778 89 99
de molen: geopend vrijdag 13:00u - 16:00u, 
zaterdag 9:30u - 13:00u, of als de wieken draaien
Wijkcentrum Klarendal: Rapparstraat 30  
tel. 351 34 28
vertrouwenspersoon Huiselijk Geweld 
06 167 592 02

W I J K W I J Z E RW I J K W I J Z E R

Snuffelmarkt, vallen en weer opstaan! 

Door John Holtackers

KarIN dIeleN, geboren aan de rosen-
daalsestraat boven een sigarettenzaak 
en vlakbij de bakkerij van Holleman. Met 
veel plezier heeft zij op de sint jansschool 
gezeten. later heeft zij Frans gestudeerd 
in Nijmegen. Zwemmen leerde ze in het  
sportfondsenbad. vermoedelijk is ze een 
van de laatste die daar zwemmen heeft 
geleerd. Haar huidige werkkring is verte-
genwoordiger/fondsenwerver en eigenaar 
van dielen Handelsonderneming.

Reden van deze kennismaking is het terug 
brengen van een evenement in Klarendal. 
Gedreven door nostalgie over de vroegere 
markten en na het sneuvelen van de Kla-
renmarkt, wil Karin nu zelfstandig (dus voor 
eigen risico) een markt permanent deel 
laten uitmaken van Klarendal. Een markt 
vóór en door Klarendallers! 

Helaas was de eerste zondag dat de markt 
zou plaatsvinden niet het succes waarop 
was gehoopt. Karin had geflyerd in de 
brievenbussen aan de Klarendalseweg en 
had borden laten plaatsen dat op 8 septem-
ber de auto’s weg moesten zijn in verband 
met de Snuffelmarkt. Uiteraard had ze ook 
heel veel mensen ter plekke gesproken 
met het verzoek om de auto’s op de zondag 
weg te halen. Tenslotte had Karin ook de 
weg af willen afzetten met rood/wit lint, 
maar dat was uitdrukkelijk verboden in de 
vergunning van de gemeente Arnhem. In 
het vorige nummer van de wijkkrant is al 
stilgestaan dat op de dag zelf de hele weg 
vol met geparkeerde auto’s stond, waarna 

de creatieve Klarendaller er snel zelf een 
kleedjesmarkt van maakte!

Hoe nu verder? Karin kreeg behalve uiter-
aard wat “genuil” ook veel positieve reac-
ties. Het was ondanks dat er geen kramen 
waren, toch een gezellige ontmoeting van 
Klarendallers. Bijna alle kraamhouders heb-
ben inmiddels aangegeven dat ze bij een 
volgende markt weer meedoen. Karin is nu 
aan het overwegen of ze de markt op de 
Klarendalseweg laat plaatsvinden of op een 
andere plaats, bijvoorbeeld op het terrein 
van speelplaats de Leuke Linde. Zij is met 
diverse partijen in gesprek om te zoeken 
naar de beste oplossing zodat een volgend 
evenement niet gehinderd wordt door 
parkeer(over)last. Daarnaast is Karin in 
gesprek om een aparte markt te organise-
ren zoals die ook vroeger op de Akkerstraat 
zaterdags plaatsvond. Dit zou dan beteke-
nen dat er dan ook weer vis, groente, kaas, 
stoffen ed. op de markt gekocht kan worden 

Karin heeft momenteel tevens een aan-
vraag voor een markt lopen bij Sporthal De 
Dumpel in Velp op zondag 24 november a.s. 
Hiervoor kun je je ook aanmelden, dielen@
xs4all.nl, tel. 026 - 362 89 89, 06 - 160 58 009

tenslotte, Karin heeft in het arnhemse  
inmiddels enige bekendheid opgebouwd 
als het “vitesse-meisje”. daarbij ontwikkelt 
ze ook vitesse merchandise in de bekende 
geel-zwarte kleuren. op de foto heeft ze 
gezelschap van een aardvarken in vitesse-
kleuren. de vader van het varken ligt op 
zijn rug tegenover het nieuwe kenniscluster 
rozet in de binnenstad.

De ontwikkeling van jongeren staat voorop  
in het Jongeren Toezicht Team Arnhem

Tekst en foto: Jos Peters

Het joNGereN toeZIcHt teaM (jtt)? Wat 
denkt u wanneer u dit hoort? Weer een ma-
nier om de losgeslagen jongere te beteuge-
len en te straffen bij wangedrag? Weer een 
officiële instantie erbij om te waken over 
onze veiligheid en spullen? Het antwoord 
op deze vragen is ja en vooral ook nee. 

Het JTT loopt door de straten en spreekt 
met jongeren die zich in de wijk bevinden 
en dingen doen waarmee jongeren zich 
bezig houden. Het JTT is duidelijk zichtbaar 
door de kleding die zij dragen: rode swea-
ters en rode jassen waarop duidelijk staat 
‘Jongeren Toezicht’. Maar wie zijn het? Ik 
spreek hierover met MelvIN KolF, teamlei-
der bij het Jongeren Toezicht Team Arnhem, 
een onderdeel van Rijnstad. 

Melvin: “Het JTT is in 2007 ontstaan door-
dat er vaak overlast was in het zwembad 
‘De Grote Koppel’. MoHaMMed ZaHtI, 
een jongerenwerker van jongerencentrum 
De Matser en medewerkers van De Grote 
Koppel hebben samen gezocht naar oplos-
singen, en kwamen uit op het idee om 
jongeren uit de wijk in te zetten, die als een 
positief rolmodel voor de andere jongeren 
kunnen functioneren. Zij kenden vaak de 
overlastgevers, waren vaak bevriend, en 
spraken hun taal.” Het idee bleek te werken 
en de overlast verdween. Ook voetbalclub 
Vitesse was geïnteresseerd en zo gebeurde 
dat begin 2008 bij thuiswedstrijden van 
Vitesse ook jongeren werden ingezet, met 
wederom positief resultaat. Dit werd het 
begin van het JTT. 

Melvin, die zelf profvoetballer is geweest bij 

o.a. FC De Graafschap en na zijn sportcar-
rière marketing en communicatie ging 
studeren, legt het Jongeren Toezicht Team 
uit. Melvin: “We zoeken jongeren tussen de 
16 en 21 jaar die geïnteresseerd zijn in een 
leuke bijbaan (je verdient 3,75 euro per uur) 
en een positieve bijdrage willen leveren aan 
hun wijk. Je krijgt twee keer een sollicitatie-
gesprek, en er volgt een screening door de 
politie. Je krijgt van ons een training waarin 
weerbaarheid, communicatietechnieken en 
zelfverdediging zitten. Je krijgt de kleding 
van het JTT, en je loopt altijd met z’n drieën 
in twee teams door de wijk. Je krijgt een 
mobieltje met een speciale app, waardoor 
je snel met de teamleider kunt spreken in 
geval van onraad.” 

Melvin vertelt dat in het JTT veel jongeren 
zitten met diverse culturele achtergron-
den, waarbij in het team dat Klarendal in 
begin 2014 op straat gaat voor het eerst 
ook een meisje zit en een jongen, beide 
met een Hollandse achtergrond. Melvin: 
“We zetten binnen het JTT de ontwikkeling 
van de jongeren voorop. Het werken in het 
JTT biedt veel leermomenten; je ontmoet 
veel diverse mensen, je krijgt meer sociale 
vaardigheid, hoe ga je om met situaties, er 
wordt discipline van je gevraagd; dit alles 
als voorbereiding voor het ‘echte’ leven. 
Iedere jongere verdient een kans.” 

Melvin vervolgt: “In Arnhem Noord zijn 
we als eerste wijk met het Spijkerkwartier 
begonnen. De buurtbewoners zijn positief; 
ze vragen dingen en geven vaak ook zaken 
door aan onze jongeren. Hierdoor ontstaat 
er weer meer veiligheid in een wijk.”

Wanneer je geïnteresseerd bent en meer 
wil weten over het (werken bij) jongeren 
toezicht team, kun je bellen of mailen met 
Melvin Kolf:  
026 - 327 25 97 / 06 - 287 09 621  
e-mail: m.kolf@rijnstad.nl ook via de wijk-
winkel (Klarendalseweg 442) kunt je nadere 
informatie krijgen. 

“...dit alles als voorbereiding 
voor het ‘echte’ leven. Iedere 
jongere verdient een kans” 
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Door Marije van den Bos

denk je ook wel eens: dat kan Klaren-
dal echt gebruiken? een stadstuin of 
schooltuin, een speeltuin die hoognodig 
opgeknapt moet worden of een kookboek 
met allemaal Klarendalse gerechten. Maar 
heb je geen idee hoe je het geld er voor 
bij elkaar krijgt?

In Arnhem is GeeFeroM! van start ge-
gaan. Geeferom! biedt een platform – in 
dit geval een website – waar je jouw idee 
voor een goed project kunt plaatsen en 
het bedrag dat je daarvoor nodig hebt. 
Wanneer mensen jouw idee willen on-
dersteunen kunnen ze via de website een 
(kleine) donatie doen. Het idee is dat al 
deze bijdragen samen het project mogelijk 
maken.
Geeferom! is ontstaan doordat in veel 

gemeenten de overheid zich steeds meer 
terugtrekt. Ze geven geen subsidies meer. 
Daardoor zijn er veel ideeën die niet van 
de grond komen omdat er geen geld voor 
is. deNNIs davIes, een van de initiatief-
nemers heeft zelf een achtergrond als 
fondsenwerver, en kwam op die manier 
in aanraking met ‘croWdFuNdING’. 
Crowdfunding betekent dat je met een 
grote groep mensen een benodigd bedrag 
bij elkaar brengt.

“Het mooie van crowdfunding is dat je 
het met elkaar doet, dat iedereen op zijn 
eigen manier en naar eigen vermogen een 
steentje kan bijdragen. Dat je het voor je 
neus tot stand ziet komen en dat je kan 
zeggen ‘hier heb ik aan meegewerkt’.”
Enthousiast geworden? Op de website 
van Geeferom! wordt precies uitgelegd 
hoe je jouw project op de site kan plaat-
sen. Mocht je er toch niet uitkomen dan 
kan je contact opnemen met een van de 
initiatiefnemers, zij maken dan voor jou 
een projectpagina aan. 

Nog een klein duwtje nodig? ARNHEM 
Geeferom! beloont het eerste – door hen 
goedgekeurde – project uit Klarendal dat 
vóór 1 december 2013 op de site wordt 
geplaatst met een theater/concert bon ter 
waarde van 30 euro!

twijfel je toch nog? Ga ook dan naar 
WWW.arNHeM.GeeFeroM.Nl er staat 
een mooi filmpje op de site waar het hele 
concept duidelijk wordt uitgelegd.

ARNHEM Geeferom! Met elkaar een goed idee waarmaken! Oogst en het Wijk Werk Palet

De Herfst is weer begonnen en de winter staat 
weer voor de deur. Maar spelen op De Leuke 
Linde kan je het hele jaar door. 

Elke dinsdag en donderdag tussen 15.30-
17.00uur en woensdag tussen 13.30-16.00uur 
kan je MatEriaLEn LEnEn om me te spelen. 
Wil jij skELtErEn, voEtbaLLEn HockEyEn 
of circus truckjEs doen. Dit kan allemaal. 
vraag hiernaar bij het huisje van De Leuke 
Linde.

op alle andere dagen ben je natuurlijk van 
harte welkom om te komen spelen. 

DE LEukE kLarEnDaLsE kErstMarkt

bouwspeelplaats De Leuke Linde organiseert 
15 december 2013 een gezellige kerstmarkt. 

Het terrein wordt ingericht in gezellige kersts-
feer, met ijsbaan en koEk En zopiE. 

Wij zijn opzoek naar mensen die een kraam wil-
len huren om kerstspullen te verkopen. 
Heb jij unieke, leuke, of aparte producten dan 
zijn wij opzoek naar jou. 

voor meer informatie kan je contact opnemen 
met bouwspeelplaats De Leuke Linde,  
leukelinde@upcmail.nl of bel naar  
026 - 442 48 11 en vraag naar kitty.

Door Monita Polman

Na ruim een half jaar verlaat oogst de 
winkel aan de Klarendalseweg. We heb-
ben bewoners ruimte kunnen bieden om 
hun zelfgemaakte spullen te laten zien en 
te verkopen, maar het weekend van Wij-
ken voor Kunst is voor ons de afsluiting 
op deze locatie geweest. de nieuwe huur-
der (driestroom, “zorg en ondersteuning 
aan mensen met en zonder handicap”) is 
inmiddels gestart met het herinrichten. 
Komende weken bemensen we nog wel 
de winkel op vrijdag en zaterdag. 

Als ‘pop-up store’ waren we graag naar 
een ander leegstaand pand verhuisd. Maar 
het gaat erg goed met het Modekwartier 
in Klarendal. Door het verruimen van de 
randvoorwaarden voor ondernemers is er 
meer diversiteit gekomen en er is inmid-
dels een wachtlijst voor de winkelpandjes. 
We zijn dus op zoek gegaan naar een alter-
natief want we hebben wel gemerkt dat ook 
bewoners willen experimenteren met hun 
eigen creativiteit en ondernemerschap.

Vanuit de winkel zijn we daarom gestart 
met nog een ander initiatief. Door nieuwe 
inzichten en bezuinigingen gaat er komen

de jaren veel veranderen. Burgers moeten 
meer zelf gaan doen. Aan de koffietafel 
van de winkel is hier veel over gespro-
ken. In de wijk zijn al veel bewoners en 
ondernemers “maatschappelijk actief”. 
En veel mensen hebben eigen ideeën 
over vrijwillige inzet; voor de wijk of voor 
andere bewoners. Gewoon, om te helpen 
of als opstapje naar (ander) werk. Maar 
dan wel met voldoende ruimte om het ook 
echt zelf te doen en niet omdat het moet 
van bovenaf! We kregen steeds meer 
vragen om hierover mee te denken of te 
helpen met organiseren, regelen, verbin-
den met andere initiatieven.

Met een aantal bewoners en ondernemers 
hebben we het ‘WijkWerkPalet’ in het 
leven geroepen. Een wijkonderneming of 
bewonersbedrijf waar vraag en aanbod op 
het gebied van wederkerigheid, participa-
tie en ondernemerschap samen komt. De 
nieuwe locatie voor Oogst willen we gaan 
gebruiken als trefpunt voor het onder-
steunen en faciliteren van kleinschalige 
initiatieven. Vanuit eigen kwaliteiten en 
ambities van bewoners: wat wil ik, wat kan 
ik en wie of wat heb ik daarvoor nodig? 

We zijn gaan praten met de gemeente of 
we een plek kunnen krijgen in het nieuwe 
MFc gebouw. dat staat er uiteindelijk 
voor de wijkbewoners! ons voorstel om 
oogst als een soort ‘shop-in-shop’ te 
combineren met het WIjKWerKpalet in 
de centrale hal van het MFc is dan ook 
goedgekeurd! Hoe dit er precies uit komt 
te zien is nu nog even puzzelen. Maar als 
het MFc helemaal af is kan iedereen ook 
weer bij ons aankloppen.

Het is dan toch eindelijk zover: ook Wijk-
cEntruM kLarEnDaL gaat verhuizen naar 
het nieuwe gebouw aan de klarendalseweg/ 
verlengde Hoflaan. Het is een MuLtifunctio-
nEEL cEntruM, afgekort Mfc. in dit gebouw 
zit basisschool kunstrijk, maar ook het 
sportpunt en nog vele andere organisaties. 
ook de kinderclubs zullen dus hier naar toe 
verhuizen. 
Hieronder vindt je een overzicht van de ko-
mende activiteiten:

Woensdag 6 november: Gewone instuif in het 
oude Wijkcentrum klarendal. 4-12 jaar. van 
13.00/13.30 uur tot 15.30 uur (voor kleuters 
is het 2de deel kleutergym in de sporthal tot 
15.45 uur). kosten € 0,50
Woensdag 13 november: allerlaatste instuif in 
het oude Wijkcentrum klarendal!
We nemen afscheid van het oude gebouw en 
vieren dat we naar het nieuw gebouw gaan! 
4-12 jaar, van 13.30 uur tot 15.30 uur (let op: 
de kleuters gaan deze dag niet naar de kleu-
tergym in de sporthal) kosten € 0,50
Woensdag 20 november: Geen instuif, want we 
zijn aan het verhuizen!
Woensdag 27 november: Geen instuif, want we 
zijn alles aan het uitpakken en inrichten.
Woensdag 4 december: Groot sintEr-
kLaasfEEst!!! (in het nieuwe gebouw óf in De 
Mix, let op de flyers en posters!).
Woensdag 11 december: nieuwe instuif in het 
nieuwe gebouw. 4-12 jaar van 13.00/ 13.30 uur 
tot 15.30 uur. kosten € 0,50. 
Woensdag 18 december: Groot kinDEr-
kErstfEEst! in het nieuwe gebouw, let op de 
flyers en poster voor de tijden!
Woensdag 25 december: kerstvakantie, dus 
geen clubs
Woensdag 1 januari: kerstvakantie, dus geen 
clubs. 

vanaf WoEnsDaG 8 januari 2014 zijn WE 
Er GEWoon WEEr iEDErE WoEnsDaG MEt 
DE instuif, in HEt niEuWE GEbouW Dus!!!!

Kluscursus voor vrouwen....

vIjF Keer KWaMeN Ze bIj elKaar IN 
WIjKceNtruM KlareNdal. deelNeeM-
ster jeaNette eN beGeleIdster 
FraNcoIse blIKKeN teruG 

jeaNette
als klein meisje zat ik al bij mijn vader op 
de werkbank om te kijken wat hij aan het 
doen was. van mijn vader mocht ik wel 
dingen aangeven, maar dat was het dan 
ook. dat vond ik jammer want ik wilde 
hem helpen. vanuit de traditie/cultuur had 
mijn vader de opvatting mee gekregen 
dat werken met gereedschap niet voor 
meisjes was.

De reden dat ik aan de cursus mee wilde 
doen was meer om met mijn onzekerheid 
rondom gereedschapgebruik om te gaan. 
Tijdens de cursus kwam ik erachter dat 
ik al heel veel weet en dat het bij mij er 
vooral om gaat om het maar ‘gewoon te 
doen’. Nadat ik in de les had geoefend met 
het boren in een tegel heb ik dat thuis in 
de praktijk gebracht. Na 3 jaar (!) hangt er 
nu eindelijk een lamp onder mijn keu-
kenkastje die mij het koken in de donkere 
dagen zoveel makkelijker maakt :-)

Wat ik ook erg leuk vond (en vind) is het 
gewoon lekker samen bezig zijn, beetje 
kletsen maar vooral ook heel veel lol. 
Gaandeweg de cursus groeide mijn 
zelfvertrouwen en begon ik automatisch 
de andere dames te helpen. Dit vond onze 
klusjuf Francoise erg prettig, want met zijn 
allen hadden we nogal wat vragen en hulp 
nodig. Ik vind het leuk om andere mensen 
wat te leren. Met mijn kennis die ik dus 
al had, ben ik gevraagd om de klusjuf te 
assisteren bij de volgende cursus. Super 
trots ben ik daar op. Ik ben ook trots op 
het resultaat; een lampje in een schilderij. 
Van verstek zagen tot brandend lampje, 
alles zelf gedaan!

FraNçoIse
Zes dames met verschillende redenen om 
te willen klussen. van niet langer afhan-
kelijk willen zijn van andere mensen die 
iets voor je moeten doen (en dat kan lang 
duren want het ligt er al zo lang en dus 
kan het volgende week, of die week erop 
ook nog wel, als de ander tijd over heeft) 
tot niet weten waar te beginnen. 

Sommige met minimaal gereedschap in 
huis tot heel veel, maar veels te weinig 
gebruikt. Mijn stelling is dat iedereen kan 
klussen totdat het tegendeel bewezen is. 
Het ligt je wel of het ligt je niet, net als ko-
ken of groene vingers hebben. En om uit 
te vinden of je het je ligt of niet is er maar 
één manier, gewoon doen, klussen dus. 

In vijf bijeenkomsten, met vele vragen 
over klussen die thuis liggen te wachten, 
maar vooral veel doen. Waarbij soms in 
één keer dingen lukken en soms ook niet. 
Dan is het even diep adem halen, beden-
ken waarom het niet gaat zoals jij wilt dat 
het gaat en het nog een keer doen. Om 
vertrouwd te raken met het gereedschap, 
lekker bezig te zijn, met eigen handen iets 
moois te maken en het te zien groeien tot 
je iets gemaakt hebt waar je trots op bent. 

en dat hebben deze dames zo goed 
gedaan dat ze klaar zijn voor een volgend 
klusproject !

kinderclubs verhuizen
kinderclubs verhuizen

programma bouwspeel-
plaats de Leuke Linde


