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Door Zefanja Hoogers

Voor de Kerst is het plein omsloten door 
MFC Klarendal, Kunstbedrijf Arnhem, het 
Huis van Puck en jongerencentrum de Mix 
klaar. Links onder op deze pagina vindt u 
de uitnodiging voor de officiële opening 
van het MFC in januari, wij weten ook 
al dat er in april volgend jaar een feestje 
wordt georganiseerd door o.a. het Kunstbe-
drijf voor de oplevering van het wijkplein. 

In november kwamen meerdere bewoners 
bij elkaar die zich lieten voorlichten over de 
inrichting van het plein door Theo Reesink 
van Buro Poelmans Reesink Landschapsar-
chitectuur. Het plein - min of meer ingericht 
als een amfitheater, een noodzaak vanwege 
de grote hoogteverschillen - krijgt licht-
masten waarbij de oude kazerne subtiel 
wordt verlicht (“Nu heeft het ’s avonds geen 
smoel” aldus Theo), er komt een drinkfon-
teintje, mooie Amsterdamse lantaarns bij 
de entree aan de Klarendalseweg, net als 
vroeger Lindenbomen bij het fietsenrek aan 
de kant van de Menno van Coehoornwijk 
en zo meer. Tevens wordt er ruimte ge-
maakt voor een Social Sofa (een comforta-
bele straatbank) en het kunstwerk wat voor 
Basisschool Kunstrijk werd gemaakt – een 
kunstboom. 

Bewoners kwamen ook met ideeën – want 
daar was de avond voor bedoeld. De ideeën 
waren in de eerste instantie in de vorm van 
zorg. Bewoners van de Menno van Coe-
hoornwijk maken zich zorgen over geluids-
overlast van gebruikers van het terrein. In 
gesprek werd er op elkaars verantwoorde-
lijkheid gewezen, spreek mensen er op aan! 
Daarnaast zal de akoestiek vanuit die ‘kuil’ 
veranderen zodra de beplanting begint te 

groeien. Het terrein wordt rolstoelvriende-
lijk ingericht. Toch was er een bewoner die 
zich daar zorgen over maakte. Alhoewel het 
terrein ten tijde van de ontmoeting in Jon-
gerencentrum de Mix nogal ontoegankelijk 
was, vond hij de helling al stijl en onbe-
schermd. Er is toegelicht dat de hellingen 
toch volgens de norm zijn aangelegd.

Alle bezoekers waren sowieso erg enthou-
siast over de inrichting. En er kwamen 
ook leuke ideeën voor het gebruik er van. 
Iemand vroeg of er nét als in de periode 
van de Reizende Tuin misschien weer moge-
lijkheden zijn voor een kruiden- of bloe-
mentuin. De grote betonnen pingpong tafel 
die er toen stond, mag ook terug komen. 
Er ontstond een discussie over een graffity 
muur van de jongeren, bewegwijzering en 

een pilaar met nieuws en agenda zijn wen-
sen, of een ode aan het oude Klarendal in 
de vorm van een geschiedenis wand ergens 
op het terrein.

Voor de inrichters van het wijkplein was het 
de kunst om een zo leeg mogelijke ruimte 
te creëren, een frame waarbinnen alles kan 
plaatsvinden. Voor de aangedragen ideeën 
is de vraag bij bewoners neergelegd of ze 
er zelf ook iets voor willen doen. Want daar 
moeten we naar toe, bewonersparticipatie 
en burgerkracht. 

Heeft u een idee over het gebruik van het 
wijkplein waarvoor u zelf de handen uit de 
mouwen zou willen steken? Maak contact 
met opbouwwerker Rob Klingen 
r.klingen@rijnstad.nl of 06 - 553 26 44.  

Marije van den Bos

In 2013 zijn in alle wijken van Arnhem wijk-
gesprekken gevoerd, gesprekken met de 
bewoners uit de betreffende wijk. Zo ook 
in Klarendal. Bewoners konden aangeven 
wat zij belangrijk vinden voor hun wijk. En 
welke bijdragen bewoners, gemeente en 
professionals kunnen leveren om daar mee 
aan de slag te gaan. Op 13 november zijn 
deze plannen door de gemeente gepresen-
teerd.

WETHOudER KOK is trots op de WIjK-
ACTIEPLAnnEn. Hij geeft aan dat Arnhem 
een naam heeft hoog te houden als het 
gaat om wijkaanpak: “Landelijk staan we 
bekend als de stad die in de krachtwijken 
de grootste vooruitgang heeft geboekt.” 
KLAREndAL STAAT dAARBIj OP nuM-
MER 1! “Toen het Rijk besloot eerder dan 
afgesproken het budget hiervoor (de Voge-
laargelden) te stoppen, vonden sommige 
steden dat een reden er dan maar mee op 
te houden. Wij niet! Als gemeente willen 
we juist in een tijd van bezuinigingen en 
decentralisaties goed naar inwoners luis-
teren. De wijkactieplannen zijn daarbij een 
prachtig hulpmiddel.”

De wijkactieplannen zijn geen vrijblijvende 
wensenlijstjes maar concrete actieplannen 
waar bewoners, gemeente en andere orga-
nisaties samen tijd en het beschikbare geld 
in gaan investeren.

De lijst met belangrijke punten is in elke 

wijk groter dan de beschikbare middelen. 
Daarom heeft elke wijk een selectie moeten 
maken van maximaal 10 punten. Dat wil 
niet zeggen dat er aan de andere punten 
géén aandacht wordt besteed, wel dat de 
prioriteit bij de geselecteerde punten komt 
te liggen. Als in de loop van de tijd blijkt 
dat er eigenlijk een ander punt in de top 
tien had moeten staan, dan mag er worden 
geschoven. De wijk heeft zelf de verant-
woordelijkheid voor de tien punten, niet de 
gemeente.

Halverwege 2015 wordt de balans opge-
maakt: hoe is het gegaan? En wat betekent 
dat voor hoe we de volgende twee jaar 
verder zullen gaan?
In de afgelopen 12 jaar is het imago van 

Klarendal opmerkelijk gekanteld: van ‘on-
veilige drugswijk’ naar aantrekkelijke stads-
wijk met een levendig Modekwartier. Dit 
wordt ook in de wijk zelf positief beleefd, 
veel meer bewoners zijn trots op Klarendal 
en het vertrouwen in de ontwikkeling van 
de wijk is verviervoudigd!

Tegelijkertijd kent Klarendal zijn kwetsbaar-
heid, zowel op sociaal terrein (werkeloos-
heid, armoede, multi-problem gezinnen, 
overlast, vroegtijdig schoolverlaten) als op 
economisch terrein. Uit het wijkgesprek 
kwamen dan ook ‘borging van de positieve 
ontwikkeling’ en ‘zorg voor kwetsbare 
groepen’  als speerpunten naar voren. Maar 
ook de terugkeer van de wijkmarkt pronkt 
op de lijst.

Wilt u het hele wijkactieplan van Klarendal 
bekijken? dat kan door een PdF te down-
loaden via: www.klarendal.nl/wijkplatform/
wijkactieplan
Wilt u meedenken of bijdragen aan de 
uitvoering van de wijkactieplannen, dat kan 
natuurlijk ook! Maak contact met wijkregis-
seur CharlyTomassen via  
charly.tomassen@arnhem.nl.

Sinter- 
klaas in

Klarendal
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Kazerneplein

Zelf meebepalen en meehelpen wat er in Klarendal gaat gebeuren

uITnOdIgIng: OFFICIëLE OPEnIng 
MFC KLAREndAL En WIjKPLEIn.

Zoals u vast hebt gevolgd is er al de 
nodige bedrijvigheid in het nieuwe MFC 
KLAREndAL. Ook aan het WIjKPLEIn 
wordt hard gewerkt om dit aan het 
einde van het jaar te kunnen opleveren. 

Zowel van het MFC als het plein kunt u 
als wijkbewoners een bruisende activi-
teitenplek maken. Een unieke plek waar 
vele activiteiten mogelijk zijn, zowel bin-
nen als buiten, voor jong en voor oud.  
31 jAnuARI 2014 opent de wethouder 
officieel het MFC Klarendal en het wijk-
plein. Hiervoor worden ook ALLE WIjK-
BEWOnERS uITgEnOdIgd. Dit is een 
leuk moment om eens rond te kijken in 
het gebouw en op het plein.
 
Op dit moment is een werkgroep (met 
participanten en bewoners) druk bezig 
de opening voor te bereiden. De ope-
ning zal in de middaguren plaatsvinden, 
precieze tijd en programma volgen nog. 
Zodra hier meer over bekend is zal dit 
gecommuniceerd worden. 

Mocht u vragen hebben dan kunt u die 
mailen naar Rita.Hermsen@Arnhem.nl 
Ook als u via de mail een uitnodiging 
wil ontvangen graag mailen naar Rita 
Hermsen.

Wij stellen het zeer op prijs als u bij 
deze opening aanwezig bent.
In het voorjaar van 2014 wordt door het 
Kunstbedrijf nog een groot wijkplein-
feest georganiseerd.  

Vriendelijke groet,
Karel Stolk, projectmanager

“Als gemeente willen we juist 
in een tijd van bezuinigingen 
en decentralisaties goed naar 
inwoners luisteren. De wijk-
actieplannen zijn daarbij een 
prachtig hulpmiddel”
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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. 

Bezorgers: Suze Swensen, Bert Pas, 

Ben Strik

KRANT NIET ONTVANGEN? 

Bel 06 - 508 33 929 en hij wordt zo 

snel mogelijk nabezorgd.

Facebook.com/klarendal

@klarendal2022

wijkkrant@klarendal.nl

www.klarendal.nl

redactie-

leden

bezorgers

e-mail

internet

wijkkrant klarendal is een uitgave van het Wijkplatform

~ Colofon ~

Transitie, burgerkracht, bewonerspartici-
patie – het zijn termen die je regelmatig 
om de oren worden geslingerd. 
dus om even in die termen door te 
gaan: Klarendal zit echt in een transitie. 

Projecten als het Modekwartier met een 
opgeknapte kazerne én een gezond-
heidscentrum zijn af, de Vogelaargelden 
zijn op en het is maar de vraag of de 
goed ingezette weg doorgepakt kan 
worden, wijkcentrum en wijkwinkel 
verhuizen of houden op te bestaan, het 
opbouwwerk ziet er anders uit en in het 
MFC moeten we dan allemaal maar zien 
hoe die én het wijkplein op burgerkracht 
kunnen draaien. De krant staat vol trou-
wens – met wijkplein, MFC, afscheid en 
zo nog wat veranderingen die momen-
teel plaatsvinden.

Maar er is meer. We probeerden ook zo 
veel mogelijk Kerstwensen bij elkaar 
op een pagina te zetten. dus geniet van 
een overvolle Kerst krant en goed van 
start in 2014 met alle veranderingen in 
de wijk!

~ Redactioneel ~

uiterlijk woensdag kopij 22 januari 2014    

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 18 feb.

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 6 was de 
SInT jAnSKERKSTRAAT. De winnaar is 
nAn die op nummer 148 woont. 

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 22 januari.
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Buurtservice Klarendal

Beter goede buren(hulp) dan een verre 
vriend

In samenwerking met het LEgER dES 
HEILS en de ZORgCOöRdInATOR zijn 
vrijwilligers van de BuuRTSERVICE aan 
het opruimen geweest bij een meneer 
die het niet meer in zijn eentje redde. 
De WIjKWInKELWAgEn en een vrijwil-
liger van dE LEuKE LIndE hielp het afval 
wegbrengen. Een vrijwilliger van het 
InLOOPHuIS zorgde voor warme dekens 
voor meneer. De duLLERTSSTICHTIng 
voor de benodigde schoonmaakmiddelen. 
Daarnaast namen de vrijwilligers verschil-
lende tuinen onder handen, hielpen zij 
mensen behangen en witten en deden zij 
kleine licht technische werkzaamheden 
zoals een stereo installatie aansluiten en 
licht voor een mevrouw die al een paar 
weken in het donker zat omdat ze niet wist 
hoe ze haar lampen moest vervangen. 
Alleen al de afgelopen maanden oktober 
en november gaat het om meer dan vijfen-
twintig klussen in samenwerking met zeker 
acht instanties zoals RIBW, WIjKAgEnTEn, 
RIjnSTAd, PARTICIPATIECOACHES. 

Ben je handig en wil je ook mee doen? 
g.rozema@eusebiusparochie.nl, 
of bel 06 - 115 155 90.
Geert Rozema, buurtpastor

Wist u dat? Nieuws van VHV

… op 1 december dOg XPERIEnCE is 
geopend op de CATHARIjnESTRAAT 109. 

U kunt daar terecht voor hondenmode, 
hondenhairstyling en het hondenmodellen-
bureau. ‘De hond moet er blij van worden’ 
is het motto.

… op 4 december ZuIjdERS aan de 
KLAREndALSEWEg nu echt haar deuren 
opent. 

Na een tijdelijke winkel rondom de 
Modebiënnale, is deze delicatessewinkel 
een aanwinst voor Klarendal.

… u voor romantische bruidstaarten 
terecht kunt bij SWEET APPETITE aan de 
SOnSBEEKSIngEL. 

Deze creatieve onderneemster opende op 9 
november haar winkel.

… MOdE MET EEn MISSIE op 
29 november officieel opende op 
KLAREndALSEWEg 476.

VERAndERIng KLAREndALSEWEg 477

Het woonblok met de STudEnTEnWO-
nIngEn aan de KLAREndALSEWEg 
477 heeft een erg gesloten uitstraling. 
Volkshuisvesting heeft het voornemen om 
dit woongebouw te vernieuwen. 

Het gaat om zowel de begane grond 
als de gevel. Beiden krijgen een andere 
uitstraling. dE dRIESTROOM, een orga-
nisatie voor mensen met een beperking, 
wordt de huurder en gaat op de begane 
grond van dit het pand een BuuRTRES-
TAuRAnT exploiteren met de naam dE 
WERELdKEuKEn. Mensen met een (grote) 
afstand tot de arbeidsmarkt (cliënten 
van de Driestroom) bedienen straks in 
het restaurant en werken in de keuken. 
Medewerkers van Driestroom zorgen voor 
de begeleiding. De plannen zijn in volle 
voorbereiding. In het nieuwe jaar 2014 
besteedt de wijkkrant uitgebreid aandacht 
aan dit project.

Eetgroep Klarendal bestaat 
een jaar

Het bewonersinitiatief Eetgroep Klarendal, 
ondertussen alweer bijna een jaar.

Elke eerste zaterdag van de maand wordt 
er door twee of drie mensen gezond en lek-
ker gekookt.

We koken en eten bij elkaar of in de 
Klarendalse molen.

We proberen altijd onder de 10 euro per 
persoon te blijven. Tot nu is dat ook gelukt.
Als je je wilt aansluiten bij deze eetgroep 
dan kan dat.

je kan je aanmelden bij 
polli463@hotmail.com

    We verwelkomen je 
      graag in onze 
            praktijk om je te  
            begeleiden tijdens 
            de zwangerschap, 
          de bevalling en de 
       periode daarna. 
    Met de grootste 
zorg voor jou, je 
partner én jullie kindje.

Van Lawick van Pabststraat 71a
6814 HB Arnhem

Aanmelden kan via 
www.verloskundigenarnhem.nl

of op 026 - 44 22 662



Door Zefanja Hoogers

Er is waanzinnig veel gebeurd in Klarendal 
de afgelopen jaren waarbij VOLKSHuIS-
VESTIng ARnHEM een heel belangrijke rol 
heeft gespeeld. Al die jaren komt gERRIT 
BREEMAn als betrokken directeur regel-
matig op zijn fiets een rondje KLAREndAL 
doen. Ondertussen bestaan ‘aandachts-
wijken’ niet meer en zijn overal de bezui-
nigingen voelbaar. Tijd om eens met hem 
eens te kijken naar de stad en de rol van 
Volkshuisvesting in de toekomst.

WIjKOnTWIKKELAAR
Volkshuisvesting is een woningcorporatie 
die zijn voornaamste bezit in de wijken 
Geitenkamp, Klarendal, het Broek en Mal-
burgen heeft. Breeman: “Er zijn meerdere 
soorten corporaties. Volkshuisvesting is 
een wijkontwikkelaar. Dat is een keuze die 
bij ons past en in de genen van het bedrijf 
zit. Er zijn in die wijken de afgelopen jaren 
miljoenen geïnvesteerd, mét resultaten; 
ze staan er beter voor. Die grootsheid zal 
niet meer terug komen, maar dat is ook 
niet echt meer nodig. Er worden ons ook 
spelregels opgelegd, de wetgeving veran-
dert. Dat we minder doen valt min of meer 
toevallig samen met de minder te besteden 
middelen. Gelukkig hebben we veel grote 
projecten in de stad gedaan toen dat wél 
kon.”

COMMERCIEEL En MAATSCHAPPELIjK
Breeman legt uit dat er ondertussen van bo-
venaf kritischer gekeken wordt naar of een 
project commercieel is of een maatschap-
pelijk doeleinde heeft. “Andere corporaties 
bouwden bijvoorbeeld al gezondheidscen-
tra. Toen wij SCHOOL III/gEZOndHEIdS-
CEnTRuM OndER dE LIndEn belangrijk 

vonden voor de wijkontwikkeling van 
Klarendal, werd die discussie aangescherpt 
en nu blijkt een gezondheidscentrum com-
mercieel te zijn. Zulke projecten zullen dus 
in de toekomst moeilijker te financieren 
zijn, projecten als gOEd.PROEVEn en Hotel 
ModeZ zullen zelfs onmogelijk zijn. Maar 
bijvoorbeeld HET BRuISHuIS (bewonersbe-
drijf Malburgen, red.), dE TRAnSFORMATIE 
(ateliers in het Broek, red.) of de MEnnO 
VAn COEHOORnKAZERnE (Kunstbedrijf 
Arnhem en Huis van Puck in Klarendal, red.) 
dienen een maatschappelijk belang en leve-
ren van bovenaf geen problemen op.”

VERKOOP VAn SOCIALE WOnIngBOuW
Volkshuisvesting heeft woningen verkocht 
aan particulieren. Dit is een politieke wens 
geweest om woningeigendom te stimule-
ren. Er zijn vanaf 2002 ca. 1300 woningen 
verkocht. “Daarmee oefen je invloed uit op 
de bevolkingssamenstelling en de koop-
kracht van een wijk. De huizen zijn met 
winst verkocht en al dat geld is in de verbe-
tering van de wijken gestopt.”

FILOSOFIE En dE TOEKOMST
Hoe ziet Gerrit Breeman de toekomst als 
wijkontwikkelaar? “In Klarendal zullen er 
kleinschalig nog wel wat winkels bij komen. 
Maar in alle wijken zijn nog sociale projec-
ten nodig om de samenhang te versterken. 
We richten ons op veldwerk om de par-
ticipatie te organiseren; de wijk doet, wij 
ondersteunen. Volkshuisvesting blijft daar 
op in zetten. Men heeft mij wel ‘voorwaarts 
gericht’ genoemd, denken vanuit het verle-
den is ballast. Optimisme, betrokkenheid, 
enthousiasme en impulsieve energie zitten 
ook in het bedrijf en zijn medewerkers. Bij 
het koffiezetapparaat worden brainstormen-
derwijs krachten gebundeld en gewerkt 

naar oplossingen. Die zijn er altijd! Wij 
genieten daarvan en dat voelt de klant.” Wij 
denken dat ook niet-huurders van Volks-
huisvesting dat voelen!

gOudEn PIRAMIdE 
Als organisatie ging Volkshuisvesting 
op voor een jaarlijkse rijksprijs, de Gou-
den Piramide. Een prijs voor inspirerend 
opdrachtgeverschap – met dit jaar als 
thema ‘gebiedsontwikkeling’. Van de vijftig 
aanmeldingen hoorde Volkshuisvesting met 
Klarendal als inzending tot de vier geno-
mineerden, wat op zich al een feest waard 
was. Op 30 november vertrok een bus met 
bewoners en betrokkenen naar Rotterdam 
voor de bekendmaking van de winnaar. Wat 
was het spannend…. Maar Volkshuisves-
ting verdiende hem! ‘EEn KROOn OP HET 
WERK!’, aldus Breeman. Omdat minister 
Blok recent aan heeft gegeven de woning-
corporaties in het land beperkingen op te 
leggen, was het speciaal de trofee uit zijn 
handen te mogen ontvangen. Tijdens zijn 

dankwoord verwoordde Breeman dat cor-
poraties breed moeten inzetten en nadien 
nodigde hij de minister uit om in Arnhem 
te komen kijken hoe juist corporaties het 
verschil kunnen maken. Naast de trofee 
gaat de prijs gepaard met een bedrag van 
€50.000,00. Volkshuisvesting heeft daar al 
zijn bestemmingen voor; de prijs wordt 
in vijven gedeeld. Eén deel gaat naar de 
bewoners, ofwel het wijkplatform van Kla-
rendal, een deel gaat naar Bouwspeelplaats 
de Leuke Linde, een deel naar de onderne-
mers van het Modekwartier, een deel naar 
de Gemeente Arnhem en het laatste deel 
houdt Volkshuisvesting zelf. 

Ook wijkkrant Klarendal feliciteert ger-
rit Breeman en zijn organisatie met deze 
welverdiende prijs!
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Volkshuisvesting Arnhem - Directeur Gerrit Breeman denkt vanuit de toekomst

Wijkcentrum Klarendal - met een lach en een traan, een einde van een tijdperk 

gerrit Breeman en Berry Kessels (manager wonen) nemen 
de gouden Piramide in ontvangst van minister Stef Blok

“We richten ons op veldwerk om de 
participatie te organiseren; de wijk 
doet, wij ondersteunen”

de joyces nemen afscheid van (tante) ger en joop Langenbach

Midwinterfeest in de 
Klarendalse Molen

Molen de Kroon, beter bekend als de Kla-
rendalse molen, organiseert op zondag 22 
december weer een Midwinterfeest in en 
om de molen. Van 11.00 tot 18.00 uur is er 
in de feestelijk verlichte molen van alles te 
beleven. 

de Midwinterhoornblazers zijn er ‘s mid-
dags. Ze blazen niet alleen de kou uit de 
lucht, maar laten ook zien hoe een mid-
winterhoorn wordt gemaakt en hoe je er 
op moet blazen. Er worden natuurlijk echte 
molenpannenkoeken geserveerd en de 
molen geurt heerlijk naar Oud-Hollandsche 
Kniepertjes.

De imker vertelt hoe de bijen de winter 
doorkomen. De honing van de imker is te 
koop en er is nog meer lekkers. Zoals potjes 
huisgemaakte caramel in allerlei smaak-
variaties en uiteenlopende soorten jam en 
chutney van het Zonnehuis. In de molen-
winkel wordt meel verkocht en de mole-
naars geven rondleidingen in de molen. Als 
de wind goed is, kun je ook zien hoe graan 
gemalen wordt.

de molen is gelegen aan de Klarendalse-
weg 82. de vaste openingstijden zijn vrij-
dag van 13.00 tot 16.00 uur en zaterdag van 
9.30 tot 13.00 uur. de molenaars zijn dan te 
bereiken, tel. 026 - 351 25 13. 

Door Zefanja Hoogers

In een eerdere krant vertelden we al eens 
dat de WIjKWInKEL na vier decennia 
dienst in zijn huidige vorm ophoudt te 
bestaan. nog eerder was de SInT jAnS-
SCHOOL al gesloten en opgegaan in BA-
SISSCHOOL KunSTRIjK wat momenteel 
is verhuisd naar het MuLTI FunCTIOnELE 
CEnTRuM (MFC) Klarendal. Ook het Wijk-
centrum aan de Rappardstraat moest er 
aan geloven en is in november dat zelfde 
gebouw gaan betrekken. Reden om even 
de geschiedenis van het buurtwerk aan de 
Rappardstraat in te duiken.

Vlak na de oorlog vonden een aantal 
jonge parochianen het traditionele huis-
bezoek om de armen te ondersteunen 
niet meer geschikt. Zij zochten naar een 
andere manier om beter met de jeugd 
in contact te komen en organiseerden 
avonden ‘ter vermaak’ in het ‘KASTEEL-
TOREnTjE’ AAn dE HOFLAAn. De basis 
werd gelegd voor het buurt- en club-
huiswerk. HET KATHOLIEKE CEnTRuM 
KLAREndAl organiseerde jeugdkampen, 
voetbalwedstrijden,activiteiten voor meis-

j

jes, toneelavonden en uitjes. Het verhuisde 
al snel naar de RK VAKTEKEnSCHOOL AAn 
dE RAPPARdSTRAAT en uiteindelijk vindt 
daar de grondslag voor ál het welzijnswerk 
plaats. In de loop van de jaren zijn aller-
lei gebouwen met oorspronkelijk andere 
functies aan de Rappardstraat er bij getrok-
ken. Het KCK had zijn succes door het feit 
dat er vooral niet de nadruk op het geloof 
werd gelegd. In de jaren ’70 had echter de 
verzuiling zijn werk gedaan en werd het 
buurtwerk van KCK met ‘OnS HuIS’ (de 
Hervormde tak van buurtwerk aan de Kla-
rendalseweg) gefuseerd onder één noemer: 
WIjKCEnTRuM KLAREndAL.

Na 66 jaar houdt het buurtwerk aan de 
Rappardstraat op te bestaan, in november 
begon de VERHuIZIng – tevens naar het 
MFC. Die liep helaas direct al vertraging op, 
in december vinden er toch nog kinderac-
tiviteiten plaats in het oude wijkcentrum. 
Er werd vlak voor die geplande verhuizing 
een AFSCHEIdSFEESTjE georganiseerd 
met een grote opkomst van jong en oud, 
waarbij zoveel mogelijk archieffoto’s aan 
de muren van de gymzaal hingen, heerlijke 
hapjes waren verzorgd, overbodige spullen 

met een grap werden ‘geveild’ en er een 
lekker muziekje werd gedraaid.

Er werd niet alleen afscheid genomen van 
het gebouw – wat overigens ondertussen 
in een beroerde conditie verkeert, maar 
ook van BEHEERdER LEEndERT die zich 
de afgelopen jaren betrokken in heeft 
gezet voor het Wijkcentrum. Vanwege 
reorganisaties houdt zijn functie op te 
bestaan. Een iets pijnlijker afscheid was 
er voor jOOP En (TAnTE) gER LAngEn-
BACH. Echtpaar Langenbach woont sinds 
de oplevering van de Nijverheidstraatjes 
in de jaren ’70 tegenover het Wijkcen-
trum. Sinds jaar en dag zetten zij zich op 
de meest mogelijke manieren in voor het 
buurtwerk aan de overkant van hun huis. 
Voor hun vrijwilligerswerk zijn ze dan ook 
beiden al eens beloond met een lintje. 
Maar in deze grote verandering gaan ze 
op hun leeftijd niet meer mee. Met pijn 
in het hart besloten zij na veertig jaar te 
stoppen met het werk voor hun tweede 
huis, Wijkcentrum Klarendal. Met een 
bloemetje en een gepast afscheidsca-
deautje konden noch de jOyCES van het 
Wijkcentrum noch echtpaar Langenbach 
het moeilijk droog houden. 

Buurtwerk aan de Rappardstraat; het 
einde van een tijdperk. nieuw adres: 
MFC Klarendal, Kazerneplein 2

In het gebouw aan de Rappartstraat zijn 
nog wél een aantal organisaties actief! 
STEdELIjK VROuWEnCEnTRuM OASE 
en VITALE VERBIndIngEn houden er 
kantoor totdat de Nieuwe Hommel ge-
opend is. dE VOEdSELBAnK en VILLA 
KLAREndAL blijven gebruik maken van 
het pand totdat de gemeenschappelijke 
ruimte in het MFC is ingericht - waar-
schijnlijk januari 2014. 



Door Zefanja Hoogers

Twee wijkkranten geleden kondigden 
we op de voorpagina al aan dat na vier 
decennia de WIjKWInKEL in zijn huidige 
vorm ophoudt te bestaan. de toekomst 
over de nieuwe vorm in MFC KLAREn-
dAL – KAZERnEPLEIn nuMMER 2 - is 
nog steeds een beetje onduidelijk. Wat 
zeker duidelijk is, is dat het pand aan de 
Klarendalseweg 442 na zijn lange geschie-
denis vanaf de jaren ’70 per 16 december 
leeg staat, wijkmedewerker BRAndy dE 
BRuIn verhuist niet mee naar MFC Kla-
rendal. Haar functie (ondersteuning van 
wijkregisseur en wijkplatform, bemensing 
van de informatiebalie) houdt vanwege 
reorganisaties en bezuinigingen op te 
bestaan. 

Begin december is er een afscheidsbor-
rel gehouden voor bewoners, collega’s, 
gebruikers en andere betrokkenen van de 
wijkwinkel. Daar is niet alleen afscheid ge-
nomen van de ‘oude vertrouwde’ wijkwin-
kel, maar ook van Brandy. Zij werkt al 32

jaar voor de gemeente Arnhem: “Toen ik 
zes jaar geleden hier begon, vertelde ik de 
wijkkrant dat dit de leukste baan is die ik 
ooit bij de gemeente heb gehad. Dat zeg ik 
nu nog steeds, het was op mijn lijf geschre-
ven.” Vooral bij de publieke functie die de 
wijkwinkel had, voelde Brandy zich heel 
nuttig – en dat wás ze ook: “Ik heb bijvoor-
beeld mensen geholpen om huisuitzetting 
te voorkomen. Maar ook mensen die volle-
dig in paniek binnen kwamen omdat ze niet 
zo goed met formulieren om konden gaan 
waardoor een hoge aanslag dreigde. Ook 
boze mensen die dreigden naar de wethou-
der of de burgemeester te stappen heb ik 
opgevangen, waarmee escalaties werden 
voorkomen. Ik kon iets betekenen voor de 
mensen.” 

Brandy vindt het jammer dat haar functie 
ophoudt te bestaan: “Wijkwinkel Klarendal 
is de enige wijkwinkel van Arnhem die tot 
op het laatst gefunctioneerd heeft zoals 
bedoeld was (de netwerkplek voor actieve 
bewoners en beroepskrachten die zich in- 
zetten voor het wijkgericht werken, red). Ik

zie verder in de dagelijkse praktijk dat de 
baliefunctie (informatieverstrekking) nog 
steeds van groot belang is voor een wijk 
zoals Klarendal. Heel jammer vind ik het 
dat ik dit nu noodgedwongen los moet la-
ten, maar Klarendal en zijn bewoners heb 
ik in mijn hart gesloten en dat zal altijd zo 
blijven. Ik heb mij in Klarendal meer dan 
thuis gevoeld! Wat ik ook heel prettig heb 
gevonden is dat ik de kans heb gekregen 
door haar bewoners, wijkregisseur en 
opbouwwerker, om mee te mogen denken 
en helpen de wijk op een hoger plan te 
tillen.” 

Hoe ziet Brandy de toekomst van de 
wijkwinkel in MFC Klarendal? “Tja, ik zie 
hem maar een beetje… Plastic zakken 
voor plastic en hondenpoepzakjes zullen 
bewoners nog wel op kunnen halen, met 
een folderrek kunnen mensen ook een 
eind komen. Het opbouwwerk en de wijk-
regisseur krijgen op de 1e verdieping van 
het MFC een flexplek. Hoe de informatie-
voorziening aan bewoners in het MFC is 
nog niet duidelijk. Er wordt gerekend op 
burgerkracht, wat een positieve ontwikke-
ling is maar daar is wel enige coaching bij 
nodig.” 

Brandy heeft bij het schrijven van dit arti-
kel voor 2014 nog geen nieuwe baan: “Ik 
hoop van harte dat de bewoners van Kla-
rendal hun weg weten te vinden naar het 
MFC en zij daar net als in de wijkwinkel 
hun informatie kunnen halen en krijgen”
de redactie wenst ook Brandy veel succes 
in de toekomst!

KAZERnEPLEIn 2, 6822 ET ARnHEM
TELEFOOnnuMMER: 026 – 377 20 50

Wijkwinkel dicht Klarendalseweg 442 – een leegstaand pand
Intocht Sinterklaas bij kin-
deropvang Het Kuikentje 

Op zaterdag 23 november vierde kinderop-
vang Het Kuikentje haar eigen intocht van 
Sinterklaas. Traditiegetrouw kwamen de 
Sint en zijn pieten met de huifkar aan bij 
Het Kuikentje. 

De Pieten sprongen meteen dolenthousiast 
op het klimrek gevolgd door Sinterklaas. 
Hij durfde de klim niet aan maar liet zich, te 
midden van de verwachtingsvolle kinderen, 
gewillig fotograferen. Na de eerste, voor 
sommige kinderen voorzichtige kennis-
making, begon Sinterklaas met de eerste 
groep kinderen aan het ritje met de huifkar. 
De kinderen vonden het wel erg span-
nend maar gelukkig mochten de papa’s 
en mama’s ook gezellig mee. De Sint had 
zijn Grote Boek meegenomen en vertelde 
leuke en grappige verhaaltjes over wat de 
kinderen bij Het Kuikentje allemaal uitspo-
ken. Hoe weet hij dat toch allemaal? De 
huifkar werd tijdens elke rit begeleid door 
een groep Pieten die ervoor zorgden dat het 
verkeer op de weg rustig achter de huifkar 
reed.

De automobilisten kregen als dank een 
handjevol pepernoten van de Pieten. Dat 
konden ze wel waarderen. Tijdens de ritjes 
werd er op het plein gezellig gespeeld 
en gekletst onder het genot van allerlei 
lekkernijen, zoals speculaas, banketlet-
ter, pepernoten en voor de liefhebbers 
een lekker kopje warme snert. En ook de 
Pieten stonden niet stil. Ze klommen op 
het dak van de schuur, hingen de staf van 
Sinterklaas in de leilinde, bungelden aan 
het klimrek en raceten op de fietsjes van de 
kinderen over het plein. Ze maakten er een 
ware show van. 

de Sinterklaas intocht van Het Kuikentje 
was ook dit jaar weer een super gezellige 
dag waar iedereen met veel plezier aan 
terugdenkt. gelukkig was Sinterklaas nog 
in het land en verheugden we ons met zijn 
allen op pakjesavond. 

Opbouwwerkers in Arnhem Noordwest
De verschillende kwaliteiten versterken elkaar

Door Zefanja Hoogers

In de vorige krant stelden we al het 
nieuwe team opbouwwerk voor wat 
zich ontfermt over een gebied dat rijkt 
vanaf Lombok tot en met de geitenkamp; 
Arnhem noordwest. Vroeger had iedere 
wijk een eigen opbouwwerker, nu krijgen 
meerdere wijken met meerdere opbouw-
werkers te maken. de gemeente legde 
voorheen de opdracht tot opbouwwerk 
neer bij stichting Rijnstad. nu is dat in 
principe nog steeds zo, maar de opdrach-
ten zijn wat gedetailleerder; het team 
onderzocht wat de kwetsbaarheden en 
behoeftes van de wijken zijn en zoekt 
daarmee aansluiting op de zojuist gelan-
ceerde Wijkactieplannen (zie pagina 1) 
Hiermee is er een rechtstreeksere samen-
werking met de wijkregisseurs. 

SOngüL guRSES
In Klarendal kennen we Songül als partici-
patiewerker, maar haar werk valt onder-

tussen onder de noemer opbouwwerk.
Want tenslotte – participatie ís onderdeel 
van samenlevingsopbouw. In de praktijk 
ondersteunt zij nog steeds de vrijwilligers 
van o.a. de Speelmorgen. Er ligt een extra 
taak voor Songül om het oude vertrouwde 
buurtwerk aan de Rappardstraat te begelei-
den richting het nieuwe MFC van Klaren-
dal. Songül: “Ook zal ik er voor zorgen dat 
andere bewoners de weg er naar toe weten 
te vinden.”

s.gurses@rijnstad.nl / 06 464 405 91

ROB KLIngEn
Rob is jaren dé opbouwwerker van Kla-
rendal geweest. Rob: “Voor mij verandert 
er niet veel!”. Rob ondersteunt de bewo-
nersgroep en het wijkplatform en legt 
vaak rechtsreeks de lijnen uit richting het 
stadhuis. Dit doet hij ondertussen ook al 
een jaar in de Geitenkamp.

r.klingen@rijnstad.nl / 06 553 26 44

RuTH VAn SWAAy
Ruth is nauw betrokken bij initiatieven 
zoals de Landenkookgroep, Vrouwen voor 
Elkaar en bijvoorbeeld de Kluscursus voor 
Vrouwen. Daarnaast beweegt zij zich in 
allerlei netwerken om bewoners, beroeps-
krachten, initiatieven en behoeftes aan 
elkaar te koppelen. In Sint Marten bege-
leidt zij het wijkplatform en haar fysieke 
werkplek is in het Diaconaal Centrum aan 
de van Slichtenhorststraat, zij is te gast 
bij het buurtpastoraat. De doelgroepen in 
Klarendal en Sint Marten liggen net als in 
het Inloophuis natuurlijk dicht tegen el-
kaar aan. Ruth: “Ik voel me een verbinder 
van mensen, wensen en talenten …”

r.vswaay@rijnstad.nl / 06 124 46 704

MARjOn BuSSInK
Ook Marjon was voorheen participatie-
werker. Haar dagelijkse werkzaamhe-
den liggen in de Geitenkamp en in Sint 
Marten. In Sint Marten is het haar taak 
om gebruikers en bewoners in De Nieuwe 
Hommel en het Hommelveldje te verbin-
den, waarbij ook de groepen die voorheen 
gebruik hebben gemaakt van de Hommel 
er weer een rol moeten gaan krijgen. Als 
lid van het team geeft ze haar collega’s 
feedback. Marjon: “Dat is het mooie aan 
deze verandering, dat we elkaars erva-
ringen op verschillende manieren ook 
in andere wijken in kunnen zetten. Door 
gebruik te maken van elkaars kwaliteiten, 
versterkt het opbouwwerk.”

m.bussink@rijnstad.nl / 06 526 98 190 

Wijkmedewerker Brandy de Bruin op haar geliefde werkplek aan de Klarendalseweg
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“Wijkwinkel Klarendal is de enige 
wijkwinkel van Arnhem die tot 
op het laatst gefunctioneerd heeft 
zoals bedoeld was”

Van v.l.n.r. Songül Gürses, Rob Klingen, Ruth van Swaay en Marjon Bussink
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de Klarendalseweg is er klaar voor, de 
sfeerverlichting hangt al. Maar ook bij de 
mensen thuis begint het kerstgevoel op te 

leven. Kerstbomen, lichtjes buiten, kerst-
kransen op de deur. Kerst, kom maar op! 
de rest van Klarendal is er klaar voor.

MEnEER KOuLEn

Meneer Koulen zit buiten zijn huis op de Agnietenstraat te wachten. Hij wordt opgehaald 
om te dialyseren. Heeft hij plannen voor kerstdagen? “Uhm..ja, ik denk dat ik bij de fa-
milie zit.” En hoe ziet de invulling van die dagen eruit? “Vrij eenvoudig, niets bijzonders 
eigelijk. In ieder geval in de avond lekker samen zijn. En dan simpel maar toch lekker 
eten. En elkaar een presentje gunnen, dat hoort er toch ook bij.” Dan staat de taxibus 
voor. Snel maken we een foto. 

SOPHIA SCHAAF En KLEInZOOn jIMMy

Bij het Velperpoortstation staat de oliebollenkraam er al weer een tijdje. Het is de kraam 
van Sophia Schaaf. Ze heeft gezelschap van haar schoondochter en haar kleinzoon 
Jimmy. “Jimmy loopt hier stage”, lacht Sophia. “Hij kan heel goed de oliebollen in de zak 
doen.” 

De kraam is al voorzien van kerstversiering. Een rode kerstster staat op de werkbank en 
een plastieken kerstman hangt aan de wand. Hoe zit het met het kerstgevoel thuis? “We 
wachten nog even met de kerstboom tot na Sinterklaas en dan zetten we de kerstboom 
neer. Mijn kerstboom is rood. Het is een echte, want dat ruikt zo lekker. Oh trouwens 
de ballen zijn rood met goud.” En zijn er al plannen voor de kerstdagen? “Ja, de eerste 
kerstdag zijn we met z’n vijven bij ons thuis. Dan komen mijn zoon, schoondochter en 
kleinzoon Jimmy. En tweede kerstdag gaan we lekker uit eten. In Duitsland, daar kun je 
heerlijk eten! Waar we precies in Duitsland gaan eten, dan weten we nog niet. Maar het 
is lekker om uit eten te gaan, hoef je zelf niet in de keuken te staan.” Ik krijg nog wat lek-
kere oliebollen mee. Om alvast een beetje het kerstgevoel te krijgen. 

Door Sabine Roelofs

RAyMOnd En nIELS HESSE

Het is zaterdagmiddag. Verschillende mensen zijn in de weer. Auto’s rijden af en aan. 
Maar op de Akkerstraat staat een man te wachten. Alleen. Raymond Hesse, uit Driel, 
wacht op zijn zoon Niels. Daarna gaan ze samen in de stad in. Raymond is als kind 
opgegroeid in de Javastraat en kent Klarendal dus goed. Hoe zien zijn kerstdagen eruit? 
“Ik ga het in ieder geval gezellig in huis maken. Kerstboom, lekker eten en natuurlijk ook 
een wijntje. Mijn vrouw kan heerlijk koken! Mijn zoon en zijn vriendin komen langs en 
vast en zeker ook nog wat vrienden. We maken er een sociale meeting van.” En hoe ziet 
de kerstboom eruit? “Elk jaar hebben we weer een andere boom. Er ligt van alles en nog 
wat op de zolder. Mijn vrouw doet de styling van de boom.” 
Niels Hesse heeft ondertussen een parkeerplek gevonden voor zijn auto en voegt zich bij 
ons. Pff, gelukkig. Wilde Raymond eerst niet op foto, met zijn zoon wel. 

"Ik ga het in ieder geval gezellig in huis maken. 
Kerstboom, lekker eten en natuurlijk ook een wijntje"

"Mijn kerstboom is rood. Het is 
een echte, want dat ruikt zo lekker"

"...in de avond lekker samen zijn. 
En dan simpel maar toch lekker eten"

Kerstviering in het pand aan Rappardstraat 33 – het voormalig Wijkcentrum. Villa Klaren-
dal houdt er op 1e Kerstdag brunch en viering vanaf 11.00u. Iedereen welkom!
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Door Paula Hubbers

Ondergetekende is zo iemand: zelf nog 
geen spijker in de muur kunnen slaan. 
Hoe handig zou het dan zijn als ik mensen 
weet te vinden die dit voor mij zouden 
willen doen, terwijl ik een klusje, dat ik 
wél kan, voor hen oppak! TRudy POP-
PIngHAuS zat ook met deze gedachte 
te spelen en startte daarom 5 maanden 
geleden de FACEBOOK-gROEP AKTIE 
REACTIE. de Aktie Reactie-site is bedoeld 
om elkaar te helpen met klussen; voor en 
door elkaar dus!

Trudy Poppinghaus vertelt: “De Aktie 
Reactie-site is ontstaan omdat ik zelf niet zo 
goed met hamer en spijkers ben en ik bij 
het ophangen van mijn gordijnen mezelf 
meerdere keren op mijn duim raakte.. Toen 
dacht ik, wat zou het fijn zijn als iemand 
dit voor mij zou willen doen.. Dan zou ik 
als tegenprestatie misschien eens kunnen 
strijken of koken?”
Bovenstaande heeft de Aktie Reactie-site als 
belangeloos instituut opgericht: je doet iets 
voor een ander zonder daar geld voor te 
vragen. Let wel, als iemand je fiets repa-
reert en er moeten onderdelen worden 

gekocht, dan zijn die natuurlijk voor eigen 
rekening. Maar verder ligt de enige vorm 
van terugbetaling naar elkaar in de vorm 
van een eventuele wederdienst. 

Op de Aktie Reactie-site staan di-
verse oproepen van deelnemers die 
op verschillende gebieden hulp wil-
len bieden of behoeven: zij die fietsen 
kunnen maken, mensen die vervoer zoeken, 
zij die pc’s kunnen repareren, mensen die 
hulp in huis nodig hebben in verband met 
ziekte; kortom, echt van alles. “Zelf ben ik 
al geholpen met waslijnen op het balkon 
en mijn rolgordijnen zijn geplaatst. Voor 
een bak koffie en een uitsmijter!”, aldus een 
enthousiaste Trudy. “Het leuke is ook dat 
je nieuwe mensen leert kennen via onze 
site, en dat mensen op deze manier, zonder 
financiële bedoelingen, iets voor elkaar 
kunnen en wíllen betekenen.”

Trudy had niet verwacht dat er binnen zeer 
korte tijd zoveel interesse zou zijn. Om de 
aanvoer van de ‘acties en reacties’ goed 
te kunnen managen (Trudy heeft naast het 
beheer van de Aktie Reactie-site ook nog 
een vaste baan als verzorgende) heeft Trudy 
haar zus LEnIE gevraagd om medebeheer-
der te worden. 

Helaas staan actie-reactie- en weggeefpro-
jecten niet altijd goed in het nieuws. De 
sfeer kan soms wat grimmig worden door 
verschillende oorzaken: afspraken die niet 
worden nagekomen, mensen moeten (voor 
hun gevoel) te lang op spullen wachten, 

aanbieders van diensten willen tóch in 
cash betaald worden, et cetera. Hoe zit 
dat met de Aktie Reactie-site van Trudy en 
Lenie?
“Op onze site heb ik eenmaal meegekre-
gen dat er toch iemand inderdaad geld 
wilde”, stelt Trudy. “Deze persoon heeft één 
waarschuwing gekregen. Bij de tweede 
waarschuwing wordt deze persoon ver-
wijderd van de website. Het is daarna niet 
meer voorgekomen, maar we houden dit 
natuurlijk wel goed in de gaten.” Daar-
naast controleren Trudy en Lenie heel 
bewust alle berichten voordat ze op de 
site worden geplaatst. Dit onder andere 
om misverstanden te voorkomen. “Ook 
hebben wij bepaalde regels opgesteld, 
bijvoorbeeld dat je het ID-bewijs moet vra-
gen aan degene die jou helpt. Ook hebben 
we als regel gesteld dat, hoe vanzelfspre-
kend het ook klinkt, deelnemers nooit hun 
pinpas en/of -nummer mogen afgeven”, 
aldus Trudy.

de Aktie Reactie-site ontvangt momenteel 
nog vooral acties en reacties uit de omge-
ving van Arnhem, maar gezien er uit het 
hele land steeds meer oproepen binnen-
komen, zal binnenkort ook een landelijke 
Aktie Reactie-site gestart worden. 
Mocht je dus nog wat gedaan willen 
hebben of zelf de handen uit de mouwen 
willen steken: wie weet dat Aktie Reactie 
oplossing biedt!

WWW.FACEBOOK.COM/
gROuPS/158285577678151

Dienstenwisselwebsite Aktie Reactie werkt goed 

Een warme douche voor André Meedoen in het maken van kinderkleding in Klarendal

Tekst: Jos Peters

In de vorige wijkkrant heeft u kunnen 
lezen dat de voormalige winkel van 
‘OOgST’ wordt overgenomen door de 
dRIESTROOM, voor ondersteuning van 
mensen met en zonder handicap. In het 
winkelpand op de KLAREndALSEWEg 
456 wordt in januari 2014 een KIndER-
KLEdIngWInKEL met een bijbehorend 
naaiatelier geopend. 

Het bijzondere van deze winkel is dat de 
kleding wordt gemaakt door mensen, 
die voorheen op een dagopvang zaten. 
Enerzijds noodgedwongen door bezuinig-
ingsmaatregelen in de zorg, anderzijds 
ook een mooi streven om mensen weer bij 
de maatschappij te betrekken. 

SyLVIA THEunISSEn, een van de coör-
dinatoren van de Driestroom legt uit 
waarom voor een winkel in Klarendal is 
gekozen. Sylvia: “Klarendal is een cre-
atieve wijk en een aantal van de mensen, 
die wij in onze zorg hebben, wonen ook in 
Klarendal. We hopen dat de winkel in de 
toekomst zichzelf kan bedruipen en een 
goede aansluiting heeft met de wijk. Dat 
mensen ook binnen komen lopen om te 
zien wat wij doen.” 

Naast kinderkleding zullen er ook ‘verk-
leedkleren’, seizoensgebonden artikelen 
en andere dingen voor kinderen worden 
verkocht. Mensen die een naaicursus wil-
len volgen zullen ook in de winkel welkom 
zijn. Sylvia: “De mensen die hier komen 
werken, worden op hun volwassenheid 
en burgerschap aan gesproken, in plaats 
van op hun zorgvraag. Ze kunnen trots zijn 
op de kleding die zij maken. Een volgende 
stap kan het zelf runnen van de winkel zijn, 
al dan niet onder begeleiding. Een ‘leer-
bedrijf’. En omdat met minder begeleiding 
meer mensen geholpen moeten worden, 
zoekt de Driestroom ook MEnSEn dIE 
ALS VRIjWILLIgER een steentje bij willen 
dragen, bijvoorbeeld door het geven van 
les in het naaien van kleding, een website 
bouwen, het helpen bij de PR of een dag 
in de winkel willen staan. 

Sylvia, tot slot: “We hopen dat ons ini-
tiatief goed gaat werken; wat dat betreft 
wordt 2014 echt een proeftuin voor de 
driesprong.” 

Door Carla van der Ploeg

Op een bovenwoning in hartje Klarendal 
had ik een bijzondere ontmoeting met 
AndRé (52). Ik bracht hem een paar fles-
sen doucheshampoo. dat was niet omdat 
hij zo stonk...

André is geboren en getogen op de 
Geitenkamp, maar heeft sinds maart zijn 
plekje gevonden in onze wijk. “Daarvoor 
woonde en werkte ik dertien jaar in Duits-
land. Vrij plotseling besloot ik om terug 
naar Arnhem te komen. Ik had er geen 
baan of huis en werd dus thuisloos. Een 
dak vond ik gelukkig al snel boven mijn 
hoofd bij de Arnhemse daklozenopvang”, 
vertelt André. Ook het loten voor een 
woning werkte in zijn voordeel en twee 
maanden later had hij een plekje voor 
zichzelf midden in Klarendal. Maar door 
zijn ervaring in de daklozenopvang waren 
zijn ogen geopend... 

WEER MEnS
Inmiddels heeft André zijn huis openge-
steld voor daklozen die willen douchen. 
Hij geeft ze (veel) shampoo, die hij zo nu 
en dan gratis via Facebookvrienden krijgt, 
en een handdoek. Als het nodig is wast 
hij hun kleren en vult die aan met wat 
tweedehands kleding. Een kop koffie en 
een eenvoudige maaltijd behoort ook tot 
de mogelijkheden. Om ze weer “als mens 
de deur uit te zien gaan” is voor André de 
beloning.

Niet zomaar iedereen mag binnenkomen: 
junks zijn niet welkom en met drank op 
kom je ook niet binnen. “Ik wil altijd eerst 
een paar keer met iemand op straat heb-
ben gesproken voor ik hem binnenlaat. Ja 
hem, want vrouwen heb ik tot nu toe niet 
binnen gehad. In principe is elke dakloze 
welkom. Wel even van te voren bellen 
natuurlijk. Ja, dat verbaast je misschien, 
maar de meeste daklozen hebben een 
mobieltje, haha”, zegt de ervaringsdeskun-
dige.

dROOM
De grote droom van André is om één 
grote huiskamer te hebben waar daklozen 
die het nodig hebben, terecht kunnen. 
Voor een praatje, een maaltijd, een kop 
koffie… Hij weet dat daar heel veel bij 
komt kijken, door alle regels en financiën. 
Vooral aan dat laatste ontbreekt het hem 
momenteel. 
Daarom houdt hij dit ‘projectje’ liever per-
soonlijk en kleinschalig. Wat mij betreft is 
het in alle opzichten groots wat hij doet en 
verdient André voor zijn inzet een warme 
douche.  

Het bijzondere van deze winkel 
is dat de kleding wordt gemaakt 
door mensen, die voorheen op 
een dagopvang zaten

De zussen Lenie en Trudy Poppinghaus

De grote droom van André is om 
één grote huiskamer te hebben 
waar daklozen die het nodig heb-
ben, terecht kunnen. Voor een 
praatje, een maaltijd, een kop 
koffie…



Wijkplatform Klarendal

Op 16 december sluit Wijkwinkel Klarendal zijn deu-
ren, vier decennia lang dé netwerkplek voor bewoners 
en beroepskrachten. Dat betekent dat de laatste wijk-
platform bijeenkomst van 18 december voor het eerst 
gehouden gaat worden in MFC Klarendal.
Tijdens dit wijkplatform zullen de laatste ontwikkeling 
kenbaar gemaakt worden rondom de discussie over 
bemensing van de balie in het MFC. De functie wijkme-
dewerker bestaat niet meer per 1 januari, maar er word 
gekeken naar oplossingen. In de raad is een voorstel 
door de PvdA ingediend waar de meerderheid voor was. 
Alle vrijwilligers voor Klarendal vanuit de Buurtservice, 
Wijkkrant Klarendal, de Leuke Linde, Volkshuisvesting, 
de bewonersgroep, Wijken voor Kunst zijn ondertussen 
geïnventariseerd en er wordt gekeken naar een nieuw-
jaarsreceptie en de bekostiging daarvan. 
Ook wordt er gekeken naar een bericht uit november 
waarin het stadsbestuur kijkt naar mogelijke afvalbak-
ken voor hondenpoep die regelmatig worden geleegd. 
Ingewikkeld in tijden van bezuinigingen. Hoe kijkt 
Klarendal naar dit idee? 

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

de wijkwinkel bestaat niet meer in zijn oude hoeda-
nigheid. 

OPBOuWWERKER en WIjKREgISSEuR werken vanaf 
flexplekken in MFC KLAREndAL: Kazerneplein 2, 
6822 ET Arnhem - telefoonnummer 026 – 377 20 50

U zult daar HOndEnPOEPZAKjES, PLASTIC AFVAL-
ZAKKEn en InFORMATIEF FOLdERMATERIAAL kun-
nen vinden. Ook worden daar BEWOnERSgROEP- en 
WIjKPLATFORMBIjEEnKOMSTEn gehouden.

OPBOuWWERKER ROB KLIngEn: 
r.klingen@rijnstad.nl – telefoonnummer 06 - 553 26 44

WIjKREgISSEuR CHARLy TOMASSEn: 
charly.tomassen@arnhem.nl 
026 - 377 39 27 / 06 - 507 40 138

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

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: zoek de afvalwijzer op 
www.arnhem.nl, voer uw postcode in en download hem 
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: in MFC Klarendal - Kazerne-
plein 2 
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

We Love Klarendal Toneelgroep Oostpool in de wijk

Door Zefanja Hoogers

Waarschijnlijk heeft iedereen wel zo’n gele 
poster in de wijk zien hangen met WE LOVE 
KLAREndAL. Waarschijnlijk zijn er ook veel 
mensen naar de tent gegaan eind oktober 
op de Leuke Linde om de voorstelling van 
Toneelgroep Oostpool bij te wonen – want 
dáár waren de posters aankondigingen van. 
Voor degenen die dat niet hebben gedaan; 
HET WAS FAnTASTISCH!

TOnEELgROEP OOSTPOOL bestond 60 
jaar en trakteerde de stad. Ze belden in het 
voorjaar gewapend met een taart bij alle-
maal Arnhemmers aan voor een praatje, de 
verhalen die ze kregen verwerkten ze in een 
MuZIEKTHEATERVOORSTELLIng waar ze 
in de herfst mee op tournee door Arnhem 
gingen; ‘dEZE SHOW HEET ARnHEM’. 
In Klarendal was eind oktober de aftrap. 
Schuijtgraaf, Hoogkamp en Spijkerkwartier 
volgden. 

Het was een dAVEREndE SHOW die je 

door Arnhem heen liep en de route incluis 
al die bewoners van de stad op een spet-
terende manier verbeeldde.  De show zat 
vol herkenbare elementen, het publiek 
reageerde met een lach, gegiechel en soms 
ook een traan. WILLIAM BAKKER (MuZIEK), 
SAnnE dEn HARTOgH, MARCEL OS-
TEROP, (ACTEuRS) En ROELAnd HOFMAn 
(REgIE) hebben Arnhem op een prachtige 
manier aan Arnhemmers laten zien!

jOEy PASAnEA, muzikant en bewoner van 
de Catharijnestraat, verzorgde met dOS 
CuERdAS voor enkele edities het voorpro-
gramma, swingende Latijns Amerikaanse 
en Spaanse klanken. 
De entree was gratis – ‘want wie jarig is 
trakteert’. Maar er stond wél een pot waar 
bezoekers een vrijwillige bijdrage in konden 
doen. Na de vijf shows is er totaal €1000,00 
gedoneerd en die komt ten goede aan 
BOuWSPEELPLAATS dE LEuKE LIndE. Zij 
willen dit bedrag besteden aan het groot 
herstel van het voetbalveld en een speel-
toestel voor de dieren.

Wie ben jij nou? Wie ben jij nou? Wie ben jij nou?

Door Christel Olijslager

We praten met HETTy, ‘een Surinaams 
vrouwtje van bijna zestig’ zoals ze zelf zegt. 
 
“Op mijn veertiende kwam ik naar Neder-
land voor studie. Alleen. Ik had hier wel 
een zus en broer wonen maar mijn ouders 
bleven in Suriname. Ik ging in Amsterdam 
wonen bij een tante en werkte later met 
haar in een Joods ziekenhuis. Toen verhuis-
den we op mijn negentiende naar Arnhem. 

Ik had al jong een kind gekregen, een zoon 
en nam die mee. Maar eigenlijk mocht ik 
er niet zelf voor zorgen, dat deden mijn 
ouders, die over waren gekomen, of mijn 
zus. Ik wilde wel zelf voor mijn zoon zorgen 
maar dat vertrouwden ze mij niet toe. Mis-
schien omdat ik nog jong was. Maar ja, zo 
kan je het ook niet leren. 

Mijn zoon is inmiddels bijna veertig en 
heeft zelf twee kinderen. Ik heb een goede 
band met hem en ook met zijn kinderen, 
die zijn nu acht en twee jaar oud. Hij woont 
helaas wel helemaal in Amsterdam. Toen hij 
drie was is hij met mijn zus meeverhuisd. 
In Suriname is familie erg belangrijk en zor-
gen we vaak ook voor elkaars kinderen. Ik 
kon toen niet voor mijn zoon zorgen omdat 
ik veel aan het werken was.”

    “Ik heb van allerlei  
   werkzaamheden gedaan;  
     op een kantoor, bij de  
   thuiszorg, in ziekenhui- 
    zen, schoonmaakwerk  
     en ga zo maar door.  
      Dat kwam, ik heb  
      allerlei opleidingen  
     gedaan maar maak- 
       te er nooit eentje  
       af. Ik dacht dan  
       ‘Dat pak ik later  
       wel weer op’  
       maar dat lukte  
        eigenlijk nooit.  
        Ik was eerlijk  
        gezegd ook wel  
       een uitgaanstype.  
        Disco’s feestjes,  
      uitstapjes. Als ze  
       me vroegen ‘Hetty  
       ga je mee’ zei ik ge- 
      lijk ja. Ik vroeg niet  

     eens waar of het was 
of wat of het was. Dat zou ik nog steeds 
leuk vinden hoor, maar ik heb nu geen werk 
en alles is zo duur geworden dat ik eigenlijk 
niet veel kan doen. Natuurlijk heb ik mijn 
vrienden en kennissen, maar uitgaan is er 
nu niet bij.”

“Ik heb een hernia gehad en had speciale 
hulp nodig. Een jaar geleden ben ik gaan 
sporten en dat doe ik nu heel fanatiek, ik 
denk wel 20 uur per week. Jazz aerobics, 
gewichtheffen, noem maar op. Daardoor 
gaat het nu veel beter met mijn rug en 
voel ik me fitter en jonger en heb ik meer 
energie.”

“Voor 2014 zou ik me dan ook een leuk 
baantje toewensen zodat ik het financieel 
ook weer beter heb. Een vriend zou leuk 
zijn. Ik ben twee keer getrouwd geweest 
en dat was in het begin leuk. Later begint 
het gedonder dan altijd. Daarom zou ik niet 
samen willen wonen maar een vriend lijkt 
me erg gezellig. 

Ook gaat mijn zus in Suriname wonen, haar 
huis is bijna klaar en ik zou het fijn vinden 
vaak naar haar toe te gaan.”

de wijkkrant wenst Hetty een goed 2014 
en hoopt dat al haar wensen werkelijkheid 
worden!
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De Leuke Linde
De Leuke Linde

Kinderkerstfeest!
Op woensdag 18 december, van 14.00 uur tot 16.00 uur, is er een gezel-

lig Kinderkerstfeest in het oude Wijkcentrum aan de Rappardstraat. 
Alle kinderen van 4-12 jaar zijn welkom! Er zijn allerlei leuke spellen en 

activiteiten én we gaan samen eten, er wordt een kerstverhaal voorgele-

zen en er is muziek.  Jij komt toch ook?!? 

Het Kinderkerstfeest wordt georganiseerd door het Kinderwerk én door 

leerlingen van VMBO ’t Venster.

Verhuizing Kinderclubs
De verhuizing vanuit het wijkcentrum naar het nieuwe MFC Klarendal 
loopt wat vertraging op. Daarom zijn er nog een aantal kinderactivitei-

ten in het oude wijkcentrum.
Vanaf januari 2014 zullen de instuif en de meiden-en jongensclubs star-

ten in het MFC. 

Hierover krijgen jullie nog bericht via flyers, posters en facebook.

Kerstvakantie
In de kerstvakantie zijn er geen clubs. Het kinderwerk heeft ook even 
vakantie.

namens alle begeleiders van het kinderwerk: alvast een vrolijk kerst-
feest, een fijne jaarwisseling én natuurlijk een fijne vakantie gewenst!

Dieren
De winter zit er aan te komen, maar buitenspelen op De Leuke Linde kan het hele jaar door. Zoals Sommige van 

jullie waarschijnlijk al gezien hebben, spelen de dieren van de Leuke Linde in de Herfst en de winter ook graag 

buiten. Ze grazen over de hele Speeltuin en genieten van de aandacht die ze krijgen. Maar als ze genoeg hebben 

van alle kinderen om zich heen, dan lopen ze met z’n alle in een rijtje terug naar hun hok. 

Activiteiten 
Met dit koude weer zijn er geen vaste activiteiten op de Leuke Linde, maar  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. 

Kerstmarkt
15 December a.s. is er De Leuke Klarendalse Kerstmarkt. Van 10.00 tot 17.00 uur op Bouwspeelplaats De Leuke 

Linde. Er staan allerlei verschillende kramen met bijvoorbeeld kerstmutsen, kerststukjes, lekker eten en nog veel 

meer. 
De Leuke Linde zorgt voor een ijsbaan voor de Kinderen, een koek en zopie en nog wat kleine kinderactiviteiten. 

Oliebollen
Ook dit jaar weer op 31 december staan de vrijwilligers van de Leuke Linde voor dag en douw op om de Lekkerste 

oliebollen van Arnhem te bakken. 

De opbrengst van de oliebollen wordt natuurlijk weer in de Speeltuin gestoken. 

Wil jij ook de Aller lekkerste oliebollen van Arnhem bestellen? Vul dan het bestel formulier in en lever dit bij de 

Leuke Linde in.

WijkcentrumKlarendal

Fijne Kerstdagen en gezegend 2014 gewenst! Dit wensen wij u samen 
met kinderen van basisschool KunstRijk. 

We bakten koekjes en maakten Kerststukjes in het Inloophuis. Daarna 
gingen we net als voorgaande jaren met kinderen van groep 8 de 
zelfgemaakte stukjes rondbrengen bij zieken, alleenstaanden, armen, 
ouderen en anderen. Vrede en alle goeds gewenst voor komende tijd. 

Ook namens de vrijwilligers van het 
Inloophuis, Buurtservice, Voedselbank, 
Buurtpastoraat, Villa Klarendal, 
Protestantse Gemeente Arnhem.

Geert Rozema, buurtpastor

Fijne Kerstdagen en gezegend 2014 gewenst!     

Fijne Kerstdagen en gezegend 2014 gewenst!  
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WijkcentrumKlarendal

dE LEKKERSTE OLIEBOLLEn VAn ARnHEM 

deze worden dinsdag 31 december door vrij-
willigers gebakken op Bouwspeelplaats de 
Leuke Linde. de opbrengst gaat natuurlijk 
naar de activiteiten op de Leuke Linde.

je kan de oliebollen via dit formulier 
bestellen.

31 december a.s. kan je tussen 13.00 en 
14.00uur de oliebollen komen ophalen.
Alleen voor mensen die slecht te been zijn, 
kunnen we ze thuisbezorgen. 

de oliebollen kosten €0.40 per stuk.

En bedenk wel, dit zijn de aller lekkerste 
oliebollen van heel Arnhem

naam:

Adres:

Telefoonnr: 

Ik wil …………Oliebollen x € 0,40 =

  Mijn bestelling graag thuis bezorgen 
(alleen voor mensen die slecht te been zijn)

Je kan dit bestelformulier inleveren tot en 
met vrijdag 27 December 2013
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Zefanja
Notitie
Logo Villa Klarendal staat hier toch niet zo opzijn plek, niet gebruiken. Misschien blokje kleiner maken door 1e zin weg te halen (staat ook al in de kop) en daardoor hoger toch wat ruimte maken voor foto Wijkcentrum?


