
Door Rob Klingen, opbouwwerk

In 2002 is er voor het eerst een auto aan-
geschaft om hand en span diensten te ver-
richten voor organisaties en bewoners in 
de wijk. Voor inzet naar bewoners was en 
is nog steeds het criterium dat zij hun pro-
bleem  niet op een andere manier kunnen 
oplossen dan met hulp van de wijkauto. De 
wijkauto werd ook ingezet om zwerfvuil uit 
de wijk op te halen. 

De reden om een auto aan te schaffen was 
dat er in die tijd in de wijk toen een buurt-
conciërge werkte (Bouke Wouters) die 
dagelijks ondersteund  door een vrijwilliger 
allerlei werkzaamheden voor de corporaties 
in de wijk verrichtte. De vrijwilliger was de 
voor veel oudere Klarendallers beroemde 
en beruchte toon LuBBers. Omdat Toon 
geen lange afstanden kon lopen, verplaats-
te hij zich per scootmobiel. Nadat zij dan 
koffie hadden gedronken in de Wijkwinkel 
gingen zij beiden met de scootmobiel de 
wijk in. Dit was een bijzonder gezicht, Toon 
achter het stuur en Bouke achterop. De 
wijkmanager van toen vond dit niet effectief 
en in overleg met de bewonersgroep en het 
opbouwwerk is daarop besloten een pick-
up aan te schaffen waarmee zij beiden veel 
effectiever konden werken. Dit ging ook 
jaren goed. De auto bestuurd door Bouke 
en Toon ernaast. 

Op gegeven moment werd Bouke ziek en 
stond de auto stil. Na korte tijd gaf Toon 
aan dat hij wel kon rijden. De rijervaring 

had hij opgedaan bij een transportbedrijf 
zo vertelde hij… Zo gezegd zo gedaan. Ver-
volgens ging Bouke met pensioen en werd 
Toon de enige chauffeur van de auto. Ook 
dit ging jaren goed tot toenmalig WIjk-
agent Henk MuLDer er achter kwam 
dat Toon niet in het bezit van een rijbewijs 
was. Paniek! In die tijd is Toon namelijk 
met allerlei hoogwaardigheidsbekleders 
en wijkagenten rondgereden. Het rijbewijs 
haalde Toon wonder boven wonder binnen 
een jaar zodat hij nu legaal weer plaats kon 
nemen achter het stuur.

Omdat de eerste auto na al die jaren veel 
onderhoudskosten ging 
vragen is in overleg 
met de bewonersgroep 
in 2010 besloten een 
nieuwe auto aan te 
schaffen. Dit is de nu nog 
rijdende witte Volks-
wagen pick up met het 
logo van Klarendal erop. 
Helaas werd het rijden en 
dagelijks verrichten van 
werkzaamheden voor 
Toon steeds zwaarder. In 
2011 werd Toon ernstig 
ziek en kon niet meer op 
de auto rijden. In 2012 is 
hij overleden. 

In goed overleg met De 
Leuke LInDe is toen be-
sloten dat zij de chauffeur 
leverde. Op 5 januari 2015

2015 liep het lease contract voor de auto 
af. De Leuke Linde heeft daarop aangege-
ven dat zij de auto wel wilde overnemen. 
Het bewonersoverleg is hier mee akkoord 
gegaan. Op 17 december 2014 is daarop 
met Leuke Linde overeen gekomen dat zij 
auto overnemen en voor de wijk beschik-
baar houden en dat het bewonersoverleg 
de auto twee dagen per week van de Leuke 
Linde huurt voor voornamelijk werkzaam-
heden van Het green teaM.

Dit betekent dat u als bewoner de auto nog 
steeds blijft zien rondrijden de komende 
jaren.

Wijkteams - Zorg en ondersteuning in de wijk
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op televisie zien we al maanden de 
campagne ‘nederland Verandert / de 
zorg verandert mee’ en iedere burger van 
arnhem heeft een folder in de bus gehad 
met de lokale campagne ‘Zo doen we het 
in arnhem’. 

Deze campagnes hebben te maken met 
de decentralisatie van de zorg; vanuit het 
kabinet is opgelegd dat de gemeentes 
vanaf afgelopen januari de verantwoorde-
lijkheid hebben voor meerdere zorgtaken 
die voorheen bij de Rijksoverheid of de 
provincie lagen. In de landelijke media was 
daar veel onrust over, burgers vonden het 
zeer onduidelijk en onzeker. Wij kijken hoe 
Arnhem dit oppakt en wat het in de praktijk 
voor bewoners van Klarendal met een zorg-
vraag betekent. 

“Minder regels, meer veerkracht” aldus 
sanDer ten napeL. Hij is teamleider 
jeugd van het wijkteam dat per 1 januari in 
het MFC aan het Kazerneplein is gehuis-

vest. Arnhem heeft in totaal acht wijkteams 
gekregen, in Klarendal is het team ‘Noord 
West’ gehuisvest; opbouwwerk en wijk-
regisseur bedienen dit zelfde gebied. De 
wijkteams zijn verantwoordelijk voor inwo-
ners die te maken hebben met jeugdzorg, 
de participatiewet, Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning en passend onderwijs. “Wij 
kunnen de hulpvragen van dichtbij organi-
seren met onze kortere lijnen.”

Wat is een wijkteam? Sander: “Het wijk-
team bestaat uit beroepskrachten uit het 
sociale domein. Zij zetten zich als coach 
in voor inwoners met een hulpvraag en 
laten zich zien op zogenaamde ‘vindplaat-
sen’ zoals de basisschool, bij de huisarts, 
in het MFC, bij het jongerenwerk, op het 
wijksteunpunt. Als zij inwoners met een 
hulpvraag ontmoeten, gaan zij het gesprek 
aan en kijken hoe ze die bewoner kunnen 
helpen. Zij hebben een mandaat om de 
regels minder te maken.”

CorWIn Van soest (jeugd coach) draaide 
al mee in een proeftuin voor deze huidige

reorganisatie en heeft al redelijk veel 
contacten in de buurt. “Vaak geven kleine 
antwoorden op vragen over bijvoorbeeld 
opvoeding al moed. We zijn geen zorgverle-
ners, maar als regisseur maken wij samen 
met de inwoner een plan, we kijken of het 
werkt en blijven dichtbij.” 

WILMa Van Den Berg (coach volwasse-
nen) merkt dat inwoners op de wijkteams 
aan het wachten waren. “Iemand had 
schulden en voelt nu dat hij opnieuw naar 
oplossingen kan zoeken.”

LenIe ten VeLDe (coach jeugd) ontmoet 
een moeder die voor haar dochter op zoek 
was naar een begeleid wonen traject. “Ze 
was blij om die hele stapel papieren nu 
samen met ons door te kunnen spitten. Wij 
geven ruimte, luisteren goed, ondersteunen 
en met tips en tools kijken we wat de bewo-
ner zelf kan doen.”

pIeterneL De ZouWen (coach volwas-
senen) begeleidt iemand die altijd van het 
kastje naar de muur werd gestuurd. “Zij 
zag dat wij ook nog zoekende zijn (ten tijde 
van dit schrijven is het wijkteam kantoor 
net drie weken open, red.) en vind het zo 
fijn om nu samen vragen beantwoord te 
krijgen. Zij voelt betrokkenheid en daardoor 
hoop!”

Het wijkteam bestaat uit coaches voor alle 
leeftijden en komen graag bij u thuis om sa-
men naar oplossingen te zoeken. Vind hen 
op WWW.ZoDoenWeHetInarnHeM.nL, 
via 088 - 226 00 00 of op de eerste verdie-
ping van het MFC tijdens kantoortijden. 

v.l.n.r. de coaches Lenie, Corwin, pieternel en Wilma met elkaar in overleg in het MFC

De wijkauto van Klarendal

openIng WereLDkeuken

op 20 februari om 15:00 uur opent 
WereLDkeuken op kLarenDaLse-
Weg 477 feestelijk haar deuren: komt 
dat zien en komt dat proeven!

15.00u – 15.30u Ontvangst met 
Afrikaanse klanken van MG & The 
Wulabakan Juniors.
15.30u – 15.35u Opening door de heer 
Gerrit Dassen, ‘burgemeester’ van 
Klarendal en de heer Berry Kessels, 
manager Wonen Volkshuisvesting
15.45u – 16.00u Toespraak door de 
heer Wim Muilenburg, bestuurder 
Driestroom.
16.00u – 17.30u Gezellig samenzijn 
onder het genot van Wereldse hapjes 
en drankjes met een optreden van fla-
menco formatie Canal Sur.
17.30u Afsluiting met het 
Wereldvrouwenkoor Arnhem.

De Wereldkeuken is daarna alle dagen 
open, behalve op dinsdag. Vanaf 11:00 
uur bent u welkom voor lunch, borrel 
en diner. 

Wereldkeuken arnhem,  
klarendalseweg 477-1,  
WWW.WereLDkeukenarnHeM.nL 
en ook op FaCeBook! 
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“Minder regels,  
meer veerkracht”

Chauffeur joB engeLHarD is 
twee dagen per week beschik-

baar voor wijk activiteiten



  
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 ~

Het nieuwe jaar is creatief begonnen.

Bij de laagdrempelige audities voor de 
VoLksopera meldden zich de afgelo-
pen maand meer dan 100 mensen! Of 
omdat ze ook andere mensen in de wijk 
willen ontmoeten, óf omdat ze graag 
zingen, óf omdat ze van community-art 
houden. Een leuke start van het jaar 
met een fijn wijk gevoel. 

Ook de WIjkteaMs startten per 1 janu-
ari  aan hun nieuwe werk. Minder leuk, 
namelijk vanuit Den Haag opgelegd dat 
veel zorgtaken bij de gemeente moeten 
liggen per nu. Op de voorpagina leggen 
we het uit. 

En wat is verder Klarendal toch altijd 
maar weer een onDerneMenDe 
WIjk… Vier ondernemers komen in 
deze krant aan het woord; eentje die er 
al 116 jaar zit, eentje al 35 jaar en eentje 
sinds afgelopen december. 

na de feestdagen dachten we éven dat 
we niets hadden om een eerste krant 
van het jaar mee te vullen. Maar niets 
van dat: veel leesplezier! 

~ Redactioneel ~

uiterlijk kopij maandag, 9 maart.

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 24 maart.

Inleveren van kopy 
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  We verwelkomen je 
    graag in onze praktijk 
          om je te begeleiden 
          tijdens de zwanger- 
         schap, 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 - 442 26 22

2

Uitvaartverzorging

Abreptus Uitvaartverzorging & Nazorg
Tel. 026 - 362 36 99 en 06 – 53 448 234
www.abreptus.nl – info@abreptus.nl

Voor een uitvaart op maat  
rekening houdend met de 
financiële mogelijkheden
in Arnhem en omgeving

Uitvaartverzorging

Abreptus Uitvaartverzorging & Nazorg
Tel. 026 - 362 36 99 en 06 – 53 448 234
www.abreptus.nl – info@abreptus.nl

Voor een uitvaart op maat  
rekening houdend met de 
financiële mogelijkheden
in Arnhem en omgeving

Voor een uitvaart op maat, rekening houdend met de 
financiële mogelijkheden in Arnhem en  
omgeving. Werkt met alle verzekeringen.

Op www.abreptus.nl ziet u een overzicht  
van de tarieven.

Abreptus Uitvaartverzorging & Nazorg
Tel. 026 - 362 36 99 en 06 - 53 448 234 
www.abreptus.nl – info@abreptus.nl

•	 Alfbetisering
•	 Inburgeringstraject
•	 Staatsexamen	I
•	 Staatsexamen	I
•	 Niveauverhoging	NT2
•	 Taal	op	het	werk

•	 Nederlands	en	digitale	vaardigheden	op	maat
•	 Rekenen	en	digitale	vaardigheden	op	maat
•	 Oudertrainingen	i.s.m	peuterspeelzalen	en	

basisscholen

Meer	weten?	Bel	of	kom	langs!
Rijn	Ijssel	Educatie	&	Intergratie
Utrechtsestraat	40/42,	Arnhem		
026	31	292	00

 

Een cc gje op Klarendal

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 winkelcen-
trum van Klarendal. Daarvoor moet u 
de bon invullen en afgeven bij MFC 
klarendal – kazerneplein 2 (ter hoogte 
van Klarendalseweg 193, het oude kazer-
neterrein). 

De oplossing van de krant 7 van vorig 
jaar was HeMonyLaan 10. De winnaar 
is Bea FukjHarI ui de Vinkenstraat.  
geFeLICIteerD! Doe mee en breng uw 
bon vandaag nog weg! Uw oplossing 
moet uiterlijk maandag woensdag 9 
maart in ons bezit zijn.

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

Naam:

Adres:

Telefoon: 

Lever deze bon bij bij MFC klarendal – 
kazerneplein 2 voor ma. 9 maart

Activiteiten voor 50+ers 

BIngo: Gezelligheid en de mogelijkheid 
om leuke prijzen te winnen! Wilt u, onder 
het genot van een kopje koffie of  thee, 
aan de bingo meedoen? Kom dan vrijdag 
13 februari om 15:00 naar MFC Klarendal, 
Kazerneplein 2. Vrije inloop, bingoplankje 
voor €2.

Enthousiaste Bingo-club zoekt spelers! Wie doet ook 

mee? Kom op vrijdag de 13e naar het MFC!

CoMputerLes: Wilt u leren internetten, 
e-mailen, skypen, marktplaats gebruiken, 
of wilt u andere basisvaardigheden op 
de computer leren? Kom naar computer-
les! Uw vraag is leidend. Iedere woens-
dag om 14:00, MFC Klarendal, wekelijks. 
Aanmelden via 026-377 2027. De eerste 10 
lessen gratis, daarna €1 per les.

sterker Door Dans 50+: Wilt u fit 
worden of blijven? Kom dan bewegen bij 
Versteegh Dance Masters! Vanaf maandag 
16 februari, wekelijks van 14:45 – 15:45, 
Velperweg 43a. In samenwerking met 
Wijkclub Klarendal en SWOA. Aanmelden 
via 026 - 351 1211. Reeks van 10 lessen 
gratis! 

Naaicursus 

Waar:  MFC Klarendal, Kazerneplein 2
Welke dag:  Elke dinsdag Ochtend 
tijd:  9.30- 11.30 
Info:  E-mail: s.gurses@rijnstad.nl 
 Tel 06 - 464 40 591

Stamboomonderzoek 

De wijkkrant kreeg post van jolande 
Mattijssen-scholten. Zij vond foto’s in de 
archieven van haar oma en kampt met vra-
gen; wie zijn die mensen…  

“Mijn vermoeden is dat het gaat om 
Bernardus Willemsen gehuwd elisabeth 
Witjes. Zij woonden eerst in de 
Schildersstraat en later, als het klopt, 
aan de Klarendalseweg. Zoon Willem 
zou een café hebben gehad!? Is dit Cafe 
Cambrinus? Laatst heeft een Ine Willemsen 
een herinnering daarover geschreven en 
ik zou graag in contact met haar willen 
komen. 

Kunt u mij daarmee helpen?”

De foto van de heer met snor is dus ver-
moedelijk Bernardus Willemsen, de jongere 
heer zou zijn zoon Willem zijn. 

Weet de oudere lezer van de Klarendalse 
krant misschien iets? 
Jolande’s telefoonnummer is:
0481 - 422 424 of per mail te bereiken via 
wim.mattijssen@hotmail.com.
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eind 2013 zijn de Wijk actie plannen gelan-
ceerd. arnhem heeft geen Vogelaarwijken/
aandachtwijken meer, maar er is veel van 
geleerd en er is bedacht om beleid op alle 
wijken van arnhem te voeren. nadat er ge-
sprekken met bewoners zijn gevoerd, heeft 
iedere wijk in arnhem een eigen Wap voor 
2014 en 2015 gekregen. De plannen moeten 
een leidraad zijn om de komende jaren 
mee aan de slag te gaan, jaarlijks worden 
ze bekeken en eventueel bijgesteld. 

Hoe staat het plan er van klarendal voor 
na een jaar? Wat is er gebeurd met de 
tien punten die klarendal op zijn lijst had 
staan? 

BeHeer en partICIpatIe (Betrokken-
HeID Van BeWoners BIj openBare 
ruIMte) 
Het kinderwijkteam draait, kinderen gaan 
onder begeleiding regelmatig op pad om 
zwerfafval op te ruimen. 
De gemeente stimuleert bewoners door 
‘snippergroen’ te laten adopteren, boom-
spiegels en andere kleine gebiedjes wor-
den onderhouden en krijgen een groene 
tegel zodat de plantsoenendienst er niet 
aan komt.

openBare ruIMte
Buiten Gewoon Beter heeft eerder veel ge-
bracht voor de openbare ruimte in de wijk. 
Nu zijn een aantal stadsvernieuwingsloca-
ties punten van aandacht (uit de wijkvisie 
‘Klarendal 2022’). Volkshuisvesting knapt 
bij de Willemstraat, Schutterstraat en Rap-
pardstraat vijf blokken appartementen (40 
woningen) en 100 beneden- en bovenwo-
ningen op. Er komen nieuwe entrees, de 
gebouwen krijgen een hele andere uitstra-
ling. Ook zal in de Willemstraat aan de slag 
worden gegaan met het parkeren. 
Aan de kwaliteit van de omgeving van het 
Velperpoortstation wordt nog gewerkt, 
plannen liggen al wel klaar.

Versterken onDerneMen
Ondernemersvereniging DOCKS is nauwe 
banden aan gegaan met het Binnen-
stadsmanagement. Eén van de resultaten 
daarvan zien wij tijdens de feestdagen; de 
Klarendalseweg is versierd met feestver-
lichting! Maar ook voor de hanging baskets 
tijdens de zomermaanden betekent dit een 
garantie; ieder jaar zullen ze overnieuw 
worden opgehangen. 

Versterken BasIssCHooL
Sinds basisschool Kunstwijk is gevestigd in 
MFC Klarendal, groeit gestaag het leerlin-
genaantal. 

jongerenWerk nIeuWe stIjL
Het samenwerkingsverband met het Kunst-
bedrijf om een ‘Talenthuis’ van de grond te

krijgen, is helaas door financiële ontwikke-
lingen niet van de grond gekomen. Ambu-
lant jongerenwerker Daniël Smit is echter 
gaan roeien met de riemen die hij heeft, en 
samen met een groep enthousiaste jong-
volwassenen is Buro Propz opgericht. Zij 
verzorgen workshops op allerlei terreinen 
aan jongeren, die kunnen ontdekken waar 
hun talenten en passie liggen.

Versterken ZeLFreDZaaMHeID
Het buurtpastoraat draait met de ‘Buurt-
service’ op volle toeren, bewoners helpen 
de meer hulpbehoevende bewoners met 
klusjes in en om het huis. 

‘Vitale Verbindingen’ heeft als missie 
dat elk individu de kracht van zijn of 
haar kwetsbaarheid kan inzetten om een 
zelfstandige positie in de maatschappij 
in te nemen. Dit project organiseert veel 
activiteiten vanuit de Nieuwe Hommel, ook 
bedoeld voor bewoners van Klarendal. 

Versterken partICIpatIe
Via het Wijkwerkpalet (een bewonersinitia-
tief) wordt de balie in het MFC bemenst op 
werkdagen, functioneert een greenteam en 
is er een winkeltje Oogst in het MFC. Deel-
nemers zouden kunnen doorstromen naar 
opleiding of betaald werk vanuit ervaring 
die ze op doen. 

Versterken ontMoetIng In De open-
Bare ruIMte
Op het wijkplein bij het MFC vinden re-
gelmatig evenementen plaats vanuit het 
jongerencentrum, het Kunstbedrijf en op 
kleinere schaal vanuit bijv. het kinderwerk. 
Buurtbewoners willen echter graag goede 
afspraken over (geluids)overlast. Voor de 
beoogde ‘Social Sofa’ op het wijkplein is 
helaas geen draagvlak gevonden onder 
bewoners. 

stIMuLans aCtIVIteIten ouDeren
Stichting Welzijn Ouderen Arnhem zet in 
op het organiseren van activiteiten voor 
ouderen in het MFC. Vanuit het wijkactie-
plan is geïnvesteerd in het voor ouderen 
fysiek toegankelijker maken van de Molen. 
Dit omdat er ook in het zuidelijke deel van 
de wijk behoefte is aan activiteiten, waar 
voor sommige ouderen de afstand tot het 
MFC te groot is.

jan jans (programmamanager) over een 
jaar ‘Wijkaanpak Nieuwe Stijl’ in Arnhem: 
"In deze aanpak hebben we het beste 
samengebracht van jarenlange ervaring in 
de aanpak van toen nog krachtwijken en 
aandachtswijken. Prachtig om te zien dat 
het werkt! Dat geeft ons de kans om de vol-
gende ronde van wijkgesprekken en opstel-
len van wijkactieplannen weer verder fijn te 
slijpen. Want dit is nog maar het begin."

Het Wijk Actie Plan - Een jaar verder Albert Heijn filiaalmanager Leon Uittenbogaard verlaat  
na zes jaar Klarendal. Hij blikt graag even terug.

Beste bewoners en ondernemers van 
Klarendal,

na ruim zes jaar is er voor mij een eind 
gekomen aan het werk bij de albert Heijn 
in klarendal. Ik ben vanaf 5 januari al weer 
aan het werk op mijn nieuwe locatie. erik 
Bouwman heeft mij inmiddels opgevolgd 
in de gezelligste winkel, in de meest inte-
ressante wijk van arnhem. 

Ik heb alle jaren met erg veel plezier ge-
werkt en vertoeft in de wijk. Al gauw ben 
ik betrokken geraakt bij de ontwikkelingen 
die de wijk doormaakte. Ik heb mee mo-
gen denken en doen in de activiteiten die 
hebben geleid tot waar Klarendal nu staat. 
Zo ben ik vrijwel direct ingestapt bij de 
Economische tafel. Later ben ik met hulp 
van anderen een KVO (Keurmerk Veilig 
Ondernemen) traject gestart. Dit moest 
leiden tot een schoner en veiliger winkel-
omgeving. De afgelopen vier jaar ben ik 
bestuurslid geweest van ondernemers-
vereniging DOCKS, waarvan het laatste 
jaar voorzitter. Ik ben daar gepast trots op. 
Ik heb heel veel boeiende mensen in en 
buiten de winkel ontmoet. Met hen heb ik 
letterlijk lief en leed gedeeld, waarvoor ik 
erg dankbaar ben. 

Erg fijn was het om te ervaren dat er met 
mij en mijn collega's werd meegeleefd bij 
het overlijden van maar liefst 3 zeer 

gewaardeerde collega's enkele jaren gele-
den. Het was voor mij vanzelfsprekend om 
hetzelfde terug te doen bij het overlijden 
van een paar graag geziene vaste klanten.

Het liefst zou ik namen willen noemen van 
al die mensen waar ik in de loop van de 
jaren goede contacten mee heb gehad en 
hen hiervoor bedanken. Dat ga ik ech-
ter niet doen, omdat ik niet wil riskeren 
iemand te vergeten en daarmee tekort 
te doen. Wat ik wel wil doen is een paar 
instanties/organisaties noemen waar ik 
graag mee heb samengewerkt. Het Wijk-
centrum om te beginnen, Villa Klarendal, 
de Wijkwinkel, SWOA, de basisscholen in 
de wijk.......... (wat vergeet ik nog?) 

Natuurlijk zijn het de personen geweest 
van die organisaties die het verschil 
maakten. Ik heb graag bijgedragen aan de 
diverse activiteiten in wijk. De mensen die 
zich inzetten voor hun mede-Klarendallers, 
in welke mate dan ook, hebben mij altijd 
veel energie gegeven.
Er wonen een heleboel mooie mensen in 
de wijk, met allemaal hun eigen verhaal. 
Veel verhalen heb ik mogen beluisteren, 
sommige beleven. Zowel leuke als erg 
droevige verhalen. 

Ik zou daar een boek mee kunnen vullen. 
Dat ga ik niet doen, maar ik zal ze wel koes-
teren als bijzonder goede herinneringen.

Huis van Puck

Leon tijdens de nieuwjaarsborrel voor de wijk die ondernemersvereniging 
DoCks organiseerde in goed.proeven afgelopen januari

stichting enjoy & Learn verzorgt open 
podium Diner i.s.m. Huis van puck!

In samenwerking met Stichting ENJOY & 
Learn heeft Huis van Puck een diner-actie 
opgezet voor bezoekers van het Open 
Podium. Voor slechts € 10,- (Gelrepas € 7,50) 
kan je iedere derde vrijdag van de maand 
genieten van een heerlijk 3-gangen diner 
gevolgd door een bezoekje aan het Open 
podium. Dat betekent een complete avond 
uit voor maar een tientje!

De eerstvolgende editie van het Open Po-
dium (Diner) is op vrijdag 20 februari a.s.

DIner:
Stichting ENJOY & Learn verzorgt iedere 
vrijdag een laagdrempelig horeca oplei-

dingstraject voor Arnhemse jongeren die 
niet op school zitten, geen baan hebben of 
geen stage kunnen vinden. In MFC Klaren-
dal leren ze de verschillende vaardigheden 
uit de keuken, hoe een restaurant wordt 
opgebouwd, hoe tafels worden ingedekt en 
hoe ze gasten vriendelijk te woord staan.  
Iedereen uit Arnhem e.o. is welkom om 
vanaf 17.30u. aan te schuiven in het familie-
restaurant. Om 18.00u. starten de jongeren 
met het uitserveren van een heerlijk 3-gan-
gen diner.

VoorsteLLIng:
Aansluitend kunnen de gasten genieten 
van een verrassende Open Podium avond 
in de theaterzaal van Huis van Puck. Huis 
van Puck haalt zangers, dansers, toneel-
spelers, cabaretiers, dichters en muzikan-
ten uit heel Nederland naar Arnhem om 
iedere derde vrijdag van de maand een 
spetterende show te verzorgen. Dus heb 
je zin om een avondje uit te gaan, laat jij je 
graag verrassen door nieuw talent en ben 
je nieuwsgierig naar diverse vormen van 
podiumkunst? Breng dan een bezoekje aan 
het Open Podium. Iedere 3e vrijdag van de 
maand stelt Huis van Puck een gevarieerd 
programma samen bestaande uit minimaal 
6 verschillende acts die tussen 20.00u en 
22.00u. laten zien wat ze in huis hebben!

Vol is vol dus reserveer snel (uiterlijk voor 
do. 19 februari) je open podium Diner kaar-
ten op: WWW.HuIsVanpuCk.nL

programmamanager jan jans en wethouder kok staan vlak voor  
de lancering in 2013 de pers te woord over ‘Wijkaanpak Nieuwe Stijl’
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Pangkarra, biologische wijn en wijn van kleine wijnboeren
Door Marije van den Bos  

sinds kort pronkt op de karenDaLse-
Weg 372 WIjnkoperIj pangkarra. 
eigenaar HaLBe Vonk ontvangt me met 
open armen, hij wil dat zijn winkel laag-
drempelig is om binnen te komen. Hij is 
trots op zijn winkel en zijn wijn. ‘Iedereen 
is hier welkom. Ik wil dat mensen zich 
thuis voelen in mijn winkel. Mensen zijn 
ook welkom voor een kletspraatje of als 
ze iets willen weten over wijn. Wijn moet 
niet gezien worden als een luxeproduct. 
als je een fles wijn koopt van 5,50 euro 
wordt je hetzelfde behandeld als wanneer 
je een fles van 40 euro koopt.’

Halbe Vonk begon vijf jaar geleden met 
het importeren van wijn. Hij had geen 
winkel, maar leverde direct aan de horeca. 
Drie jaar geleden kreeg hij de mogelijk-
heid om een pand aan de Spoorwegstraat 
te betrekken. Een leuke ruimte met een 
mooie kelder waar hij wijnproeverijen kon 
geven en waar hij ook zijn klanten – de 
horeca – kon ontvangen. Hij besloot de 
uitdaging aan te gaan.

Als snel kwam Vonk er achter dat de 
locatie van zijn winkel niet ideaal was. ‘Je 
hebt weinig passanten in de Spoorweg-
straat, dus je moet het hebben van de 
vaste klanten. Zichtbaarheid is voor een 
winkel enorm belangrijk. Dat heb ik gelijk 
gemerkt nu ik hier op de kLarenDaLse-
Weg zit, ik had gelijk bij de opening veel 
meer aanloop dan toen ik op de Spoor-
wegstraat zat.’

Vonk verkoopt VoornaMeLIjk BIoLogI-
sCHe WIjn, maar hij is toch ook erg ge-
hecht aan de kLeIne WIjnBoeren bij wie 
hij zijn wijn vanaf het begin koopt: ‘Veel 
van deze wijnboeren ken ik persoonlijk. Ik 
vind het belangrijk om met hen een goed 
contact te hebben en de filosofie achter 
hun wijn te kennen. Als je met die mensen 

praat en de passie hoort in hun 
verhaal, weet je hoe ze met hun 
producten omgaan.’

Naast zijn wijnen is Halbe Vonk 
erg trots op de kLarenDaLsCHe 
LIkorette. Pangkarra is de enige 
winkel die de Klarendalsche 
Likorette verkoopt. Er zijn wel 
andere plekken waar de likorette 
geschonken wordt, bijvoorbeeld 
bij Tape. Omdat de Klarendalse 
Molen op de fles staat afge-
beeld, hoopt Vonk dat de molen 
de Likorette ook gaat verkopen. 
De granen waar ‘genevers’ van 
werden gebrouwen werden 
vroeger in de Klarendalse molen 
gemalen. De ‘genevers’ werden 
destijds gedronken omdat het wa-
ter veelal verontreinigd was. Aan 
het destillaat werden heilzame, 
verwarmende en medicinale 
werkingen toegeschreven. ‘Het 
is een mooi product,’ zegt Vonk: 
‘echte Klarendalse producten zijn 
er natuurlijk maar weinig. Het is 
een soort souvenir van Klarendal.’ 
Hij verkoopt de Klarendalsche 
likorette nu ook in kleinere flesjes, 
zodat het een leuk cadeautje is om weg te 
geven.

Wat Vonk het leukste vindt aan zijn werk 
is om mensen een passenD aDVIes te 
geven. Bijvoorbeeld, welke wijn past bij een 
bepaald gerecht. Hij vindt het leuk als men-
sen het advies volledig aan hem overlaten 
en er voor open staan om iets ‘vreemds’ uit 
te proberen.

En voor de mensen die Pangkarra een 
beetje een rare naam vinden: pangkarra 
Is een terM Van De aBorIgInaLs In 
austraLIë DIe In arnHeMLanD Wonen. 
Het betekent dat elk stukje grond zijn eigen 
eigenschappen heeft, waardoor bijvoor-

beeld bepaalde planten wel en andere plan-
ten niet op dit stukje grond zullen groeien. 
Vonk ziet daarin een koppeling naar zijn 
wijnen: de grond waarop een druivenstok 
staat bepaald voor een groot deel de smaak 
van de wijn. Maar ook een link naar zijn 
winkel: ‘Ik hecht veel waarde aan de plek 
waarop ik zit. Ik voelde me in dit pand direct 
thuis. Ik viel voor de leuke details, zoals een 
stuk van de muur dat niet gestuukt is, dit 
doorgangetje en ik vind de gegoten vloer 
heel veel karakter hebben.’

pangkarra Is open Van WoensDag 
tot en Met ZaterDag, en Met enIge 
regeLMaat ook op ZonDag..
WWW.WIjnkoperIj-pangkarra.nL

Halbe Vonk in zijn pangkarra

115 jaar Slagerij Ernste in de wijk 
In heel nederland bevinden zich nog maar 
drie authentieke ambachtelijke paarden-
slagers. eén van hen is WILLeM Brug-
Man die tot voor drie jaar geleden met 
zijn zwager ernste het bedrijf runde. 

Bertus Ernste is al enige tijd met pensi-
oen, dat van slager Brugman komt er aan 
en hij vraagt al enige tijd aandacht voor 
het behoud van de paardenslager in de 
wijk. Afgelopen voorjaar was Dafne van 
der Meer voor ons in de pen geklommen 
en haar artikel met de kop ‘Laat een stukje 
vakmanschap niet verloren gaan’ is online 
gepubliceerd. “Het zou toch zonde zijn als 
dit stukje Arnhems erfgoed voor de wijk 
Klarendal verloren gaat. Als dit eenmaal 
weg is komt het nooit meer terug. Mensen 
komen nu van heinde en ver hier naartoe 
voor hun paardenvlees en wij trekken veel 
mensen naar deze wijk” aldus Brugman. 
Ook de Gelderlander besteedde toen 
aandacht aan Brugman’s zoektocht naar 
een opvolger.

Ondertussen bestaat de paardenslager 
net 116 jaar, Brugman houdt eind febru-
ari waarschijnlijk op met werken en zijn 
mogelijke opvolger appIe Boter wordt 
momenteel ingewerkt. Die is dus wel ge-
vonden. Maar deze opvolger kan alleen de 
inventaris van de zaak overnemen en niet 
het pand zelf, wat wel een voorwaarde is 
voor overname. Wat nu?

Natuurlijk is Brugman aan het zoeken naar 
oplossingen. Potentiële particuliere kopers 
schijnen er wel te zijn, maar die hebben 
dan andere plannen met het pand waar-

door de paardenslagerij op zou houden 
te bestaan. En dat wil Brugman niet. Van 
Volkshuisvesting krijgt hij nee op rekest, 
omdat de constructie van meerdere eige-
naren in het pand lastig is én omdat de 
richtlijnen voor woningcorporaties onder-
tussen aangescherpt zijn. De gemeente ziet 
het niet als haar taak om vastgoed voor 
ondernemers aan te kopen (bron: de Gel-
derlander Arnhem katern 20 januari). 
Ook het bewonersoverleg (voormalig wijk-
platform) is voor Slagerij Ernste in de pen 
geklommen naar partijen die een rol 

kunnen vervullen in het behoud van het 
bedrijf; “Als bewonersoverleg vinden 
wij het behoud van de paardenslagerij 
belangrijk voor de wijkeconomie en de di-
versiteit van het winkelaanbod. Het bedrijf 
zorgt voor een verbinding tussen ‘oud’ en 
‘nieuw’ Klarendal.”

Bij het ter perse gaan van deze krant is er 
nog geen oplossing voor handen voor het 
oudste bedrijf van klarendal. of slagerij 
ernste dus de leeftijd van 120 of ouder zal 
bereiken, is erg onzeker. 

Paardenslager Willem Brugman mei 2014 in zijn slagerij © Dafne van de Meer

Wie ben jij nou?
Marga Meier

Door Christel Olijslager

Marga MeIer bewoont een lichte  
woning aan de Vijverlaan waar zij op 
de bovenetage een praktijk runt. een 
praktijk waarin zij vanaf 1986 mensen 
begeleidt, ondersteunt en helpt bij 
genezingsprocessen. Dat verloopt door 
middel van de inzet van gesprekken 
maar ook via healing en reading. 

Daarnaast werkt Marga als voorganger 
bij uitvaarten in de katholieke kerk. 
Marga; ‘Ik ben gelovig opgevoed maar 
heb de kerk al jong verlaten. Ik vond het 
niets. Tien jaar geleden echter heb ik mij 
toch weer tot de kerk gewend. Daartoe 
voelde ik mij geroepen. Ik ben toen ook 
gevraagd als voorganger bij uitvaarten. 
Daarvoor heb ik een speciale opleiding 
gevolgd. Mijn praktijk en daarnaast het 
werk als voorganger, zijn twee uiteen-
lopende werkzaamheden die voor mij 
van grote waarde zijn. Misschien wel het 
waardevolst van alles wat ik tot nu toe in 
mijn leven gedaan heb.’ 

Marga kwam 32 jaar geleden naar Arn-
hem vanuit Amsterdam, na een omzwer-
ving via Friesland. Zij heeft een CV waar 
uw wijkkrant U tegen zegt; 
Marga; ‘Ik heb in mijn leven ontzettend 
veel opleidingen gevolgd, cursussen 
gedaan, me als autodidact werkzaamhe-
den eigen gemaakt en ook les gegeven. 
Al die voeding heeft ervoor gezorgd dat 
ik nu een geheel eigen werkwijze heb 
ontwikkeld. Een werkwijze waar ik al 
veel mensen mee heb kunnen helpen. 
Ik zie dat zo; ieder mens moet als het 
ware eerst mens worden voordat hij of 
zij vanuit zijn eigen oorsprong kan gaan 
leven. En daar is waar hij of zij wil zijn. 
Zo’n proces kan met veel pijn gepaard 
gaan. Dat is niet altijd makkelijk. Tegelij-
kertijd levert het heel veel op. Want pas 
als je het leven leidt dat je wil leiden, kun 
je schitteren.’ Want Marga zegt ook; ‘Werk 
is voor mij het centrum van het leven.’

Marga; Wat HeB jIj ZoaL aLLeMaaL 
Dan aL geDaan?
‘Ik had mijn school niet afgemaakt. Was 
een hele lastige puber en wist niet wat 
ik wilde. Een vriendin van me werkte 
in een kindertehuis. Dat wilde ik ook 
wel. Toen zei mijn vader; zou je geen 
kleuterleidster worden? En die opleiding 
ben ik gaan doen. Maar dat was het 
niet helemaal voor mij. Ik ben nog wel 
allerlei onderwijsaktes gaan halen, maar 
nee, ook dat klopte niet. Later ben ik 
naar de school voor intuïtieve ontwikke-
ling gegaan en heb ik cursussen op het 
vlak van esoterie, magnetisme, schilde-
ren, muziek, zang en ga zo maar voort 
gevolgd. En al die achtergrond heeft mij 
zoals gezegd gevormd. Je doet nooit iets 
voor niets. Ik heb Montessori onderwijs 
gevolgd en daar is het mantra; leer 
mij het zelf te doen. Eigenlijk zegt dat 
alles, is dat het centrum van mijn leven 
geworden.’ 

en Wat Wenst Marga ons? 
Marga; ‘Wanneer je echt kunt zijn wie 
je oorspronkelijk bent, en je kwaliteiten 
kunt gebruiken, kun je uit liefde met 
elkaar leven.´ Marga; bedankt, deze 
woorden nemen wij tot ons!



WaarDe Van WonIngen

De woningen in Klarendal zijn betaalbaar in vergelijking met de rest van Arnhem en  
Nederland. Een woning in Klarendal kost gemiddeld zo’n € 138.000. Op Funda, een  
van de bekendste huizenverkoopsites, staan op moment van schrijven 35 woningen in 
Klarendal te koop. Behalve één uitschieter staan alle huizen voor minder dan 2 ton te 
koop. Dat is ruim onder het landelijk gemiddelde van € 237.000.

Berry kesseLs vertelt ons nog meer; 
“De afgelopen tien jaren heeft Volks-
huisvesting zo’n 240 woningen verkocht. 
Tóch is ons bezit ongeveer even groot 
momenteel, wat komt door aankoop van 
de voormalige WOB woningen maar ook 
doordat we panden hebben aangekocht 
voor winkels. Boven die winkels hebben 
we sociale huurappartementen gecreëerd.

Het verkoopbeleid nemen we binnenkort 
onder de loep; in welke buurten verko-
pen we wel en niet. De scheve balans 
in de wijk is er toch al door veranderd, 
maar Klarendal zit nog lang niet aan het 
landelijke gemiddelde. 

Blijft klarendal een wijk waar mensen 
met een smalle beurs goed terecht 
kunnen? Ja! Volkshuisvesting is al meer 
dan 100 jaar actief in Klarendal en het zit 
zowel in de genen van de organisatie als 
die van de wijk om dat ook de komende 
100 jaren te blijven.”

Huur- en koopWonIngen In kLarenDaL Door Zefanja Hoogers, Sabine Roelofs en Yvonne Verlinde

klarendal is van oorsprong een typische volksbuurt. eén van de kenmerken van een 
volksbuurt is veel (sociale) huurwoningen. Bij ons liggen de verhoudingen 30% koop-
woningen tegenover 70% huurwoningen – sociaal én particulier. Landelijk ligt het 
gemiddelde ongeveer om 56% koop tegenover 44% huur, in arnhem ongeveer nét  
andersom. Van de meer dan 3900 huishoudens van klarendal, zijn zo’n  2300 in bezit  
van woningcorporaties.  

VoLksHuIsVestIng arnHeM is 
eigenaar van een groot deel van de sociale 
huurwoningen in onze wijk. Zij verkopen 
echter een deel van hun woningen, aan de 
huurders of aan nieuwe bewoners. Wat is 
daar de achterliggende gedachte van?

Berry kesseLs, manager wonen bij Volkshuisvesting Arnhem, licht ons toe: “Vanaf de 
jaren ’90 is het al een speerpunt vanuit de gemeente Arnhem en wij delen die visie; door 
verkoop van woningen vergroot je de draagkracht van een wijk. Een wijk kan te eenzij-
dig zijn samengesteld waardoor meerdere problemen samen klusteren. Door verkoop 
maken wij het voor starters mogelijk om te kopen, de instroom van jonge mensen in een 
wijk heeft een goed effect. Het draagvlak voor winkels en voorzieningen groeit. Klaren-
dal is geliefd bij huurders én kopers. De waardering voor de wijk is door de gezamen-
lijke aanpak van de afgelopen tien jaar enorm gestegen, veel meer dan in de rest van 
Arnhem.”

Met deze informatie gingen wij de straat op en vroegen een koper en twee huurders of 
zij iets van de beoogde veranderingen merken.

MarC BuIjs kLarenDaLseWeg

‘Ik wist eigenlijk niets van die veranderingen, dus nee ik heb er weinig van gemerkt. 
Het is goed dat je een gemêleerd publiek krijgt maar het druist wel in tegen sociale 
woningbouw. Er worden huizen afgestoten, deze woningen krijgt Volkshuisvesting nooit 
meer terug. Het nadeel vind ik dat mensen geld moeten hebben om een huis te kunnen 
kopen. Het voordeel is een gemêleerde samenstelling.’

‘Zeven jaar geleden ben ik vanuit Sint Marten naar Klarendal verhuisd. Het nadeel 
van Klarendal is wel de hondenpoep. Het lijkt wel alsof Klarendal qua hondenpoep de 
afvoerput van Nederland is. Maar dat ligt denk ik niet aan de verhouding huur versus 
koop. In de Burgemeesterswijk ligt ook hondenpoep, alleen ligt er hier wel erg veel. 
Hondenpoep is er altijd wel geweest alleen nu heb je een goed uitziende wijk met hon-
denstront. Toen lag de hondenpoep op lelijke tegeltjes, nu op mooie tegeltjes.’

Fokko WesseLIus VerLengDe HoFLaan

‘Ik heb net een huis gekocht in Klarendal. Voorheen huurde ik Sint Marten. Mensen 
waarschuwde mij wel een beetje voor deze wijk, voor bepaalde plekken waar ik abso-
luut geen huis moest kopen. Dat valt hartstikke mee. Hoe ik in Klarendal terecht ben 
gekomen? Ik zocht een bovenwoning in een hoekpand waar ik saxofoon kon spelen. Ik 
was sceptisch over Klarendal vanwege de afstand naar het centrum, maar je loopt er 
eigenlijk zo naar toe. Ik woon in een fijn huis, een licht huis met zowel voor als achter 
vrij uitzicht. Het voelt net alsof ik in een vrijstand pand woon. En mijn buurtje is echt 
heel leuk. Het zijn huizen uit 1900. Veelal komen ze uit de huur, ze worden dan ook snel 
verkocht. Vroeger was Klarendal tranendal, tegenwoordig moet je er juist wezen!’

“Het nadeel vind ik dat mensen geld moeten hebben om een huis 
te kunnen kopen. Het voordeel is een gemêleerde samenstelling” 

“Vroeger was Klarendal tranendal,  
tegenwoordig moet je er juist wezen!” 
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sILVIa ten kLooster onDer De LInDen

‘Al 54 jaar woon ik in Klarendal en op Onder de Linden. Eerst verderop in de straat, in 
dit huis woon ik al 26 jaar. Deze straat heb ik dus wel zien veranderen. Vroeger waren er 
veel meer winkels zoals een groenteman, buurtsuper, stomerij, dropzaakje en de slagerij 
van mijn vader. En waren bijna alle huizen aan de Onder de Linden huurhuizen. Dat is nu 
wel anders. Aan de ene kant van de straat zijn er vooral koophuizen, aan de andere kant 
huurhuizen. Het lijkt wel alsof de kopers zich meer voelen. Er is bijna geen sociale con-
trole meer. De inwoners verjongen ook, het zijn veelal tweeverdieners. Ze zijn de hele 
dag weg, naar hun werk. Van de huurbewoners zijn er nog een paar van de oude stem-
pel. Maar sowieso, de huurders zijn aardiger voor elkaar, ze zeggen elkaar nog gedag. Ik 
vind het wel jammer hoor. Ik heb helemaal geen last van de kopers maar ik mis gewoon 
de sociale contacten met hen. Als ik zo over nadenk, denk ik dat het ook een generatie-
verhaal is. Maar het weerhoudt mij niet om hier te wonen. Ik vind het fantastisch hier! 
Zolang ik kan blijf ik er wonen.’

“Ik heb helemaal geen last van de kopers maar  
ik mis gewoon de sociale contacten met hen” 
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Paul Koekie - Al 35 jaar biologisch banket
Door Paula Hubbers

Inmiddels zal bij jullie misschien al wel 
bekend zijn dat ondergetekende lek-
ker eten zeer weet te waarderen... Daar 
valt ook banket onder. koekjes, taartjes, 
mjam! nou zit aan de joHannastraat 
in klarendal een BanketBakkerIj 
gevestigd, genaamd pauL koekIe. Deze 
bakkerij levert lekkernijen aan winkels, 
cafés en collega-bakkerijen. In het assor-
timent hebben ze o.a. zoet gebak, hartige 
quiche en crackertjes. In 2001 heeft paul 
koekie al in de Wijkkrant gestaan, maar 
na 14 jaar kan er van alles veranderd zijn. 
tijd voor een bezoekje dus!

Omdat het enkel een bakkerij is en geen 
winkel, moet ik even zoeken naar het 
pand. Een duidelijke bezoekersingang is 
er immers niet. Gelukkig ziet eigenaar 
pauL Meyer mij al zoekend rondkijken 
buiten en opent de deur voor me. Een 
heerlijke geur van zoete baksels vliegt me 
tegemoet.

Paul begint meteen enthousiast te vertellen:
"Wij zitten hier al sinds 1989. Precies 100 
jaar nadat dit pand gebouwd is. Klarendal 
bestond toen nog vooral uit families; we 
waren duidelijk een vreemde eend in de 
bijt!" Alles in en om het pand, dat altijd een 
bakkerij is geweest, is tussendoor gesloopt 
tijdens de stadsvernieuwing. De bakkerij 
zat vroeger in de kelder. Stukje bij beetje 
veranderde de bakkerij in zijn huidige vorm. 
In het begin zat Bakkerij Van Heumen hier, 
daarna trok bakker Berendsen erin (die op-
vallend genoeg wel de naam Van Heumen 
aanhield) en sinds 1989 Paul Koekie dus.

Er bestaan nog maar weinig kleine bak-
kerijen, dus ik vraag Paul wat hij precies 
aanbiedt en aan wie. "Wij produceren 
biologisch banket en verkopen dat vooral 
aan natuurwinkels, waaronder Estafette 
en EkoPlaza. Ook staan we elke vrijdag op 
de Boerenmarkt in Utrecht. We zijn in 1979 
begonnen in Wageningen, dus vandaar dat 
ook in die hoek een groot deel van onze af-
nemers zit. Op de markt in Utrecht hebben 
we hele gezinnen zien opgroeien. Kinderen 
van kopers van 20 jaar geleden die nu zèlf 
bij ons producten kopen, misschien wel 
weer voor hún kinderen! Prachtig om dat 
mee te mogen maken."

Biologisch banket... Natuurwinkels... Boe-
renmarkt...? Ik bedenk meteen dat dat erg 
slim is, omdat ze daarmee goed inspelen 
op de trend van spelt en dergelijke. "Haha, 
de trend!", reageert Paul laconiek. "Wij wer-
ken al 35 jaar met spelt, en biologisch!" Een 
echte bakker dus, die weet wat ie doet. Dit 
spelt wordt overigens geteeld door boeren 
die onder andere tussen Wageningen en 
Arnhem zitten en het speltmeel waarmee 
bakkerij Paul werkt komt van windmolen de 
Vlijt in Wageningen. Lokale producten dus!

Om helemaal een goed beeld te krijgen 

van dat we hier spreken over echte vak-
mensen, neemt Paul me mee de bakkerij 
in. Mijn maag begint direct te grommen, 
want Paul's collega Hette is bezig met het 
glazuren van worteltjestaarten… 9 stuks. 
Beide heren vangen mijn watertanden op 
en voordat ik naar huis ga, krijg ik een lek-
ker dadel-abrikoos-koekje voorgeschoteld. 

Vol en voldaan ga ik weer op huis aan. 
om daarna bij estafette in de steenstraat 
nog wat producten te kopen van onze 
eigen klarendalse banketbakker! Heerlijk!

“Wij produceren biologisch 
banket en verkopen dat vooral 
aan natuurwinkels, waaronder 
Estafette en EkoPlaza”

Meer dat 100 dappere bewoners kwa-
men in januari auditie doen voor de 
volksopera, van jong tot oud!

Volg alle laatste nieuwtjes tot de uitvoe-
ring in juli op www.facebook.com/ 
Volksoperaklarendal!

Volksopera Klarendal

Kickboksen in MFC Klarendal
Door Jos Peters

Ik neem u mee naar een bijzondere plek 
binnen het MFC. op de tweede verdieping 
is het ‘FIgHt en poWerCenter kICk-
BoxIng arnHeM’ van FreD royers en 
krIsta FLeMIng gevestigd. 

Komend door de gang met kantoorruimte, 
sta je opeens voor een ruime zaal met 
blauwe matten op de vloer, met in een 
hoek een heuse boksring. Terwijl een 
groep jeugdige kickboxers (jongens en 
meisjes) fanatiek bezig zijn met hun trai-
ning, maak ik kennis met Fred Royers en 
vraag hem als eerste wat nu de ‘kick’ van 
het kickboksen is. Fred: “Voor de buiten-
wacht is het vaak een vreemd spektakel, 
wanneer je voor de eerste keer een ge-
vecht meemaakt; twee mensen die elkaar 
hard aan het slaan en schoppen zijn. Maar 
het is een sport, met spelregels en een 
scheidsrechter, en net als elke sport is het 
de uitdaging om te winnen en een goede 
atletische prestatie neer te zetten.” 

We spreken over agressie. Fred: “Agressie 
is erg belangrijk in het leven. Zonder agres-
sie is er bijvoorbeeld ook geen ambitie om 
ergens voor te gaan. Het is wel van belang 
dat je jouw eigen agressie beheerst, naast 
je motivatie en de discipline om te trainen. 
Hiervoor is de rol van de trainer/begeleider 
erg belangrijk. 

Wedstrijd kickboksen is een harde sport; 
we trainen altijd met goede bescherming. 
We hebben vier classes, van beginners op-
lopend naar wedstrijdvechters. De redenen 
waarom mensen trainen zijn erg divers; het 
kan gaan om recreatie, fitter worden, afval-
len en meer zelfvertrouwen krijgen.” 

Fred’s vrouw, Krista, geeft naast kickboks-
training, ook lessen in weerbaarheid. Dit 
zijn lessen voor iedereen, maar vaak komt 
het voor dat er een vraag aan vooraf gaat, 
bijvoorbeeld uit de medische hoek of van 
bureau Jeugdzorg. Uit het gehele land 
komen hier aanmeldingen voor binnen. Als 
basis wordt gebruik gemaakt van technie-
ken van het kickboksen. Fred vertelt dat hij 
elk jaar wel gevraagd wordt om wat lessen 
te geven aan gehandicapte kinderen, die 
revalideren in Groot Klimmendaal, en het 
echtpaar geeft ook demonstraties en lessen 
tijdens de wijkdag en jongerendagen in 
Klarendal. 

Fred: “We voelen ons thuis in het MFC; dit 
in een wijk waar niemand vreemd opkijkt, 
wanneer je zegt dat je aan kickboksen doet. 
Ik vind dat ik een mooi beroep heb, en ik 
doe alleen maar leuke dingen in het leven. 
Wanneer ik zie hoe onze pupillen groeien 
tijdens hun opleiding, is het een genot om 
hun leraar te zijn.” 

Fight en powercenter kickboxing arnhem, 
MFC klarendal, kazerneplein 2. om de 
school te bellen: 026 - 379 49 04. er is ook 

een mooie website met veel informatie 
en lesmogelijkheden, of om in contact te 
komen: WWW.kICkBoxIngarnHeM.nL 



Bewonersoverleg

Eind januari was het eerste bewonersoverleg van het 
jaar waarin de eerste financiële aanvragen werden 
behandeld, bijvoorbeeld hoe groot de bijdrage is aan 
Volksopera klarendal en het kindercarnaval van het 
kinderwerk. Op de agenda stonden punten die te 
maken hebben met ‘Wijkaanpak nieuwe stijl’; team-
leiders van het ‘wijkteam’ stelden zich voor (zie ook 
voorpagina van deze krant) maar door reorganisatie is 
de rolverdeling van opbouwwerk en wijkregisseur ook 
veranderd. Deze veranderingen werden toegelicht. 
Andere agendapunten gingen over de voortgang 
van het ‘wijksteunpunt’ (voormalige politehuiska-
mer) omdat ook daar bezuinigd moet worden en de 
politie een deel van het gehuurde pand af wil stoten. 
Functioneert het wijksteunpunt dan nog wel? Tevens 
is er gesproken over de ontwikkelingen rondom het 
Velperpoortstation (kwetsbaar gebied) en de plannen 
voor de tuin achter de Wereldkeuken (Klarendalseweg 
477) die deze maand haar deuren opent. 
Kijk op www.klarendal.nl/bewonersoverleg voor data 
en meer. Bijeenkomsten zijn vanaf 20u openbaar. 

W I j K W I j Z E R ☞☞
MFC Klarendal

Voor bijna alle vroegere diensten van de Wijkwinkel, 
kunt u nu naar MFC klarendal, kazerneplein 2, 6822et 
arnhem. telefoon 026 – 377 20 50

U kunt er een kopje koffie drinken en u vindt daar hon-
denpoepzakjes, plastic afvalzakken, foldermateriaal en 
andere informatie. Ook het bewonersoverleg (vroeger 
wijkplatform) vindt er plaats. Alle informatie treft u op: 
WWW.kLarenDaL.nL/MFC. 

opBouWWerker en WIjkregIsseur werken vanaf 
flexplekken in MFC kLarenDaL

opBouWWerker roB kLIngen: 
r.klingen@rijnstad.nl - telefoonnummer 06 - 553 216 64

WIjkregIsseur WenDy BeukHoF: 
wendy.beukhof@arnhem.nl 026 - 377 39 27

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.jongerencentrumdemix.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
kinderwerk klarendal: MFC Klarendal,  
telefoon 377 20 63 
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
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Door Helga van Ree 

Meedoen in je eigen wijk als je een be-
perking hebt? Dat kan pittig zijn, maar als 
je wilt kunnen de kWartIerMakers je 
daarbij helpen. Dit zijn beroepskrachten en 
wijkbewoners die eens per maand samen 
om de tafel gaan zitten om integratie van 
wijkbewoners met een beperking vlot te 
trekken. 

Ook Klarendal heeft zijn Kwartiermakers. 
Wie zijn dat? Het zijn begeleiders van  
cliënten van sIZa, pHILaDeLpHIa en rIBW 
die In kLarenDaL wonen èn mensen die 
de wijk goed kennen. Bijv. vertegenwoor-
digers van partICIpatIeWerk rIjnstaD, 
sWoa, InternatIonaaL VrouWen-
CentruM oase, VrIenD ggZ of VItaLe 
VerBInDIngen. 

In De WIjk
alex smits van rijnstad: ‘Vroeger leefden 
mensen met een beperking vaak op een ter-
rein buiten de stad. Een voorbeeld daarvan 
is Het Dorp. Tegenwoordig wonen zij in de 
wijken. Dat is mooi, maar hoe vinden zij 
aansluiting met de buurt? Onbekend maak 
onbemind. Wijkgerichte Kwartiermakers 
kunnen helpen om hen net als iedereen 
hun talenten in te laten zetten in de wijk en 
zo deel te nemen.’

saMen BorreLen en koken
Een Siza-woonvoorziening voor lichamelijk 
gehandicapten aan de Römerselaan, wilde 
bijvoorbeeld graag meer contact met de 
buurt. Er werd een nieuw-
jaarborrel gehou-
den, waar ruim dertig 
mensen op af kwamen. 
Buurtbewoner ger-
rit Dassen trad op als 
‘ceremoniemeester’. 
Nadat het ijs was ge-
broken, volgde er ook 
een kookcursus in de 
woonvoorziening. Sa-
men koken en eten bleek 
een succes. Dit jaar is er 
opnieuw een borrel en 
krijgt ook de kookcursus 
een vervolg. Dit keer in 
het MFC. De bewoners 
gaan de deur uit!

ook MeeDoen?
Wie denkt hulp te kunnen gebruiken van 
de Kwartiermakers, kunnen zich richten tot 
Alex Smits: ‘Wij bekijken ook individuele 
aanvragen van mensen die een steuntje 
in de rug willen. Bijvoorbeeld omdat ze 
vrijwilligerswerk willen doen, maar door 
hun fysieke, verstandelijke of psychische 
beperking niet weten waar ze op hun plek 
zullen zijn. Zij kunnen contact opnemen 
met mij (tel. 06 - 239 04 726 of a.smits@
rijnstad.nl).’

aCtIVIteIten kWartIerMakers 2015 
• In het MFC klarendal is iedere dins-

dag van 12.30-14.30 uur een creatieve 
doe-middag. Wie het leuk vindt om bijv. 
kaarsen of kaarten te maken is van harte 
welkom. De kosten zijn rond de € 1,50.

• Daarnaast is er een muziekproject waarin 
één groepje toewerkt naar optredens en 
mensen in het ander groepje meer ge-
richt zijn op het ontdekken hun muzikaal 
talent. 

• In wijkcentrum de Hommel is elke 
vrijdag van 13.00-16.00 uur een inloop-
middag van Vitale Verbindingen: een ini-
tiatief van mensen die problemen in hun 
leven hebben overwonnen en met hun 
veerkracht anderen willen ondersteunen 
om weer mee te doen in de maatschap-
pij. Kijk voor info op: 
www.vitaleverbindingen.nl.

Voor meer activiteiten van kwartiermakers 
arnhem kijk op WWW.FaCeBook.CoM/
WIjkgerICHtkWartIerMaken 

Kwartiermakers maken ‘tamtam’
voor wijkbewoners met beperking

kLarenDaLse MoLen HaD poLItIeke 
BeLangsteLLIng

In januari heeft de klarendalse molen  
de statencommissie Landelijk gebied, 
Cultuur en jeugdzorg op bezoek gehad. 

Deze leden van Provinciale Staten van 
Gelderland kwamen zich door middel 
van een werkbezoek op de hoogte stellen 
van de inzet, inspanningen en kosten, die 
gemaakt moeten worden door de molen-
bestuurders en overige vrijwilligers om 
molen De Kroon in stand en draaiende te 
houden. Wat er allemaal komt kijken bij 
het runnen van dit Klarendalse wijkicoon 
is uit de doeken gedaan. 

Provinciebestuurders hebben dat goed op 
gepikt. Dat bleek uit de discussies die in 
de paardenstal van de molen zijn gevoerd. 
Men was enthousiast over de inbreng van 
de molenvrijwilligers. Natuurlijk ging het 
niet om zo maar een werkbezoek om eens 
kennis te maken met een belangrijk Ne-
derlands cultuurkenmerk als de molen is. 
Het ging ook om een zakelijke inhoud. De 
Statenleden lieten zich ook bijpraten over 
onderhouds- en restauratie kosten van de 
Gelderse Molens. Molenvrijwilligers in 
onze provincie, en ook die van de Kla-
rendalse molen vinden dat de Provincie 
Gelderland meer middelen beschikbaar 
moet stellen voor het molenonderhoud. 
Het kost de vrijwilligers grote inspannin-
gen om daarvoor voldoende geld bijeen te 
schrapen. Bredere steun vanuit het Provin-
ciehuis is dan ook zeer welkom. Het lijkt er 
op dat die boodschap is overgebracht en 
begrepen. Al in februari komt er waar-
schijnlijk een voorstel voor verhoging van

de provinciale onderhoudsbijdrage voor 
alle molens in Gelderland. Als daartoe 
inderdaad wordt besloten zijn er goede 
zaken gedaan in molen De Kroon.

Enkele dagen na dit bezoek waren de 
vrijwilligers en bestuursleden van molen 
de Kroon waren bijeen op de Nieuwjaars-
borrel in de naastgelegen paardenstal. 
De afgelopen tijd zijn er op de molen een 
aantal nieuwe vrijwilligers bijgekomen. 
In een gezellige en ontspannen sfeer is 
tijdens de Nieuwjaarsborrel onderling 
kennis gemaakt. Vrijwilligers en bestuurs-
leden proberen samen dit monument voor 
de wijk en de stad Arnhem in stand te 
houden. Dit gebeurt door de molen open 
te stellen voor het publiek, meelproducten 
te verkopen en allerlei andere activiteiten 
te organiseren. 

als u ook mee wil helpen als vrijwilliger 
of de opleiding tot molenaar wil volgen 
komt dan gerust eens langs voor meer 
informatie. De molen is geopend op vrij-
dagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur en op 
zaterdagmorgen van 9.30 tot 13.00 uur.



Spellenbank is weer gestart!
Spellenbank is weer gestart!

Wie kent het niet, de Spellenbank! In het oude Wijkcentrum 
aan de Rappardstraat was er de wekelijkse spellenbank 
onder leiding van een aantal zeer actieve en betrokken 
dames. Maar gaandeweg verdween deze activiteit helaas.
Nu in het MFC willen we de Spellenbank weer nieuw leven 
inblazen!

Iedere woensdag (behalve in de vakanties) kunnen kinderen 
tijdens de Instuif spellen spelen, puzzelen en bouwen (open 
van 13.30 uur tot 15.30 uur). 
Eens in de paar weken zal er een bingo zijn, een sjoelwed-
strijd of iets anders leuks.
De spellenbank wordt dus een onderdeel van de instuif. Kinderen kunnen de hele middag spelletjes spelen, maar 

kunnen er ook voor kiezen om andere activiteiten (sporten/ koken/ knutselen) te doen, of voor een combinatie 

te kiezen (kosten voor de instuif zijn € 0,50).

Naast het spelen in het MFC, willen we ook graag kinderen de kans geven om spellen of puzzels mee naar huis 

te nemen en te houden. Er is dus geen leensysteem meer zoals voorheen, maar we kiezen voor een weg-geef-

systeem. Zeker in deze moeilijke tijden, denken we dat dit een welkome actie is.

Hiervoor hebben we wel wat hulp nodig, dus daarom deze oproep:
Voor de Spellenbank zoeken wij (complete) spellen, puzzels en bouwspeelgoed zoals Lego, blokken of Knex.  

Heb je dit speelgoed thuis staan en doe je er niets mee? Breng het dan naar het Kinderwerk, zodat wij er  

andere kinderen blij mee kunnen maken! (we willen het ook wel ophalen, laat het dan even weten)

Hallo allemaal, mijn naam is Noëlle Bus. 

Vanaf 1 januari 2015 ben ik de nieuwe sport- en spelleider van 
Bouwspeelplaats de Leuke Linde. De speelplaats vind ik een 
ontzettende mooie plek in de wijk Klarendal. Het lijkt me hartstikke 
leuk om alle bezoekers te mogen ontvangen in de speeltuin. De kinderen 
van de basisschool te helpen met de sportdagen en om Speeldorp te 
gaan draaien samen met de vrijwilligers van de Leuke Linde.

Samen met de vrijwilligers en de beheerders van de Bouwspeelplaats 
gaan we er een mooi jaar van maken! 

Wil je informatie, heb je vragen of leuke ideeën voor de Leuke Linde? 
Loop dan gerust even binnen.

Iedere dinsdag, woensdag en vrijdag ben ik op de Leuke Linde te vinden.
Bellen mag ook altijd: 026 442 48 11. 

Ik hoop jullie snel een keer te zien! Sportieve groet,  

Noëlle Bus
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 Kindercarnaval Kindercarnaval KindercarnavalKindercarnaval Kindercarnaval Kindercarnaval

Het is bijna carnaval!!! 
Ook dit jaar organiseren 
Carnavalsvereniging De 
Patriotten en Kinderwerk 
Klarendal een gezellige  
carnavalsmiddag voor alle 
kinderen in de wijk. 

Er is een leuk programma 
met een mini-disco,  
schminken, knutselen en een 
ballonnenclown. En natuurlijk 
is er genoeg te drinken en te 
snoepen!  
Voor alle kinderen van 0-12 
jaar, van 13.11 uur tot onge-
veer 15.30 uur. In de zaal  
aan de Agnietenstraat 88.

Nieuw gezicht op Bouwspeelplaats de Leuke Linde
Nieuw gezicht op Bouwspeelplaats de Leuke Linde

zeker zo goedkoop
als uw C1000

Ton Houwer - Hommelsewg 1000
✆ 026 - 355 02 10

Klarendalseweg 139  026 - 442 24 63

Gewoon Albert Heijn
In

 Bijzonder Klarendal

Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie
Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie

In de vakantie gaan de wekelijkse clubs niet door. Wel zijn er natuurlijk weer een aantal leuke vakantie-activiteiten:

Zaterdag 14 februari 
13.11 uur – 15.30 uur 
Kindercarnaval
0-12 jaar. 
In de zaal van De Patriotten, Agnietenstraat 88.
Kosten: geen

Woensdag 18 februari 
13.30 uur – 15.00 uur 
Evenement op De Leuke Linde
4-12 jaar. Kosten: geen

Donderdag 19 februari 
10.00 uur - 16.00 uur 
Voetbalmasters in de Rijnhal
4 t/m 12 jaar
Wil je meedoen? Geef je dan snel op bij Said Zahti.

Vrijdag 20 februari
13.30 uur – 15.30 uur
Filmmiddag
Georganiseerd door Kinderwerk De Nieuwe Hommel, dus daar moet je verzamelen (De Wiltstraat 6)

De film wordt gedraaid in De Mix.
4 t/m 12 jaar. Kosten: geen

In 2014 was het kindercarnaval bij CV de Patriotten erg gezellig – 
aldus de Facebook pagina van onze kinderwerker! 


