
Na twaalf Plantjesmarkten op het pleintje 
bij de Kapel - ieder voorjaar na de IJsheili-
gen en vóór Moederdag goedkope eenja-
rige bloemen voor het opfleuren van tuin, 
balkon en wijk - is deze vorig jaar verhuisd 
naar het plein bij het MFC. 

Het bewonersoverleg, de initiatiefnemer 
ooit van deze markt, heeft bedacht hem dit 
jaar iets uit te breiden. Vanuit de wijk klinkt 
al langer het geluid dat de Klarenmarkt zo 
gemist wordt, bovendien is het de bedoe-
ling van het Kazerneplein dat het een 
levend bruisend wijkplein moet worden.
Zo vlak voor Moederdag (de markt valt op 
2 mei, dus dit jaar niet na de IJsheiligen) is 
er vast behoefte om naast voorjaarsplanten 
ook aan andere snuisterijen te komen. Voor 
de kleintjes zullen we ook allerlei activitei-
ten zijn!

Wil jij een kraam huren op 
die markt om je spullen 
te verkopen? Er zijn er 18 
marktkramen van 3 meter 
lang beschikbaar, dus wees 
er vóór de sluitingsdatum 
15 april bij, op = op!  
Op 2 mei mag je vanaf 
9.00u ’s ochtends komen 
inrichten, de dag is van 
10.00u tot 16.00u. De kosten 
zijn € 20,00 inclusief koffie 
thee en lunch. 

Ga voor het huren van een 
kraam snel op een doorde-
weekse dag tijdens kantoor-
uren naar de balie van het 
MFC, Kazerneplein 2 (het 
nieuwe gebouw!).

De jaarlijkse plantjesmarkt breidt uit
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Park Klarenbeek blijft voorlopig zoals het is
Door Sabine Roelofs

EEN uNIEK stuKJE GroEN NabIJ Kla-
rENdal, EN bElaNGrIJKEr NoG: zoN-
dEr bEbouwING oP dE voorMalIGE 
GEMEENtEwErF aaN boswEG 5 

De gemeentewerf is in 2011 verhuisd van 
Bosweg 5 naar de Snelliusweg. In Arnhem 
bleek er behoefte te zijn aan woningbouw 
in het dure segment. Bosweg 5 leek hier-
voor de geschikte locatie. Een deel van het 
terrein zou de locatie worden voor lage 
nieuwbouw, twee tot vier woningen. Met 
de overgebleven 70% werd het huidige Park 
Klarenbeek vergroot. Buurtbewoners zagen 
deze plannen niet zitten. Zo bleek tijdens 
een informatieavond van de gemeente. 
Massaal werd de avond bezocht. Voorna-
melijk door tegenstanders: 87 van de 110 
belangstellenden stemden in augustus 2014 
tegen de bouwplannen. 

De redenen? Een prachtig wandelgebied, 
uniek stukje Arnhem en dit stukje natuur 
mag niet verloren gaan voor het nage-
slacht. De natuur werd veelal genoemd. 
Maar er werd ook nagedacht over andere 
bestemmingen van de locatie: geef het ge-
heel terug aan het park is een veelgehoorde 
reden. Of maak er een theeschenkerij van, 

een zorgboerderij of wellicht een wijngaard. 
Creativiteit alom. Het resulteerde in een con-
cluderende ‘Wij zijn tegen de bouwplannen’. 

wEthoudEr ElFErINK: ‘Buurtbewoners 
vroegen zich af waarom de woningbouw 
perse op die plek zou moeten. Een terechte 
vraag, die voor het college aanleiding is 
om te onderzoeken welke locaties allemaal 
in aanmerking zouden komen voor nieuw-
bouw in het dure segment. Uitstel betekent 

wel, dat de uitbreiding van Park Klarenbeek 
die samenging met de beperkte woning-
bouw, nu ook niet gerealiseerd wordt.’  

terug naar de tekentafel dus. opnieuw 
wordt er onderzocht wat geschikte locaties 
in arnhem zijn voor woningen in het dure 
segment. bosweg 5 wordt ook onderzocht. 
Maar dat er meer onderbouwing nodig is 
om de buurtbewoners te overtuigen, dat 
lijkt helder. 

en nog veel meer...

_
Lilianne 

Ploumen in
Klarendal  
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Tekst Zefanja Hoogers - Foto Han Koppers

het Inloophuis – of Inloopcentrum – aan 
de van slichtenhorststraat in sint Marten, 
is een diaconaal (maatschappelijk werk) 
centrum van de sINt EusEbIus parochie. 
buurtpastor GEErt rozEMa werkt vanuit 
het Inloophuis en naast regelmatige kof-
fie-uurtjes, een paar keer per week samen 
eten, voedselbank uitgiftepunt, eens per 
week samen zingen, naaiclubjes en meer, 
worden er met veel vrijwillige inzet meer-
dere activiteiten georganiseerd ten bate 
van (hulpbehoevende) buurtbewoners. 

Sinds drie jaar werd Geert ondersteund 
door lIlIaN vaN KlINKEN en is het cen-
trum en zijn netwerk stevig gegroeid in 
met name de wijken Klarendal, Sint Mar-
ten en Spoorhoek. Lilian heeft een paar 
maanden geleden in onze rubriek ‘Wie 
ben jij nou?’ gestaan: “We zijn eigenlijk 
een soort grootfamilie, zoals dat vroeger 
bestond. Via mond op mond reclame

vinden mensen ons en met hen kijken wij 
naar wat er vooral wél kan. Ik heb zoveel 
uren gemaakt dat ik tot aan december vrij 
kan zijn, maar dat gáát natuurlijk niet met 
het Inloopcentrum.”

Het was toen al de vraag of haar contract 
verlengd zou kunnen worden. In januari 
maakte de Sint Eusebius parochie be-
kend dat het project waardoor Lilian kon 
werken afliep, en daardoor ook Lilian’s 
aanstelling. Toen haar afscheid aangekon-
digd werd, klonk er erg veel teleurstelling 
(“Jammer!” en “We gaan je missen!”) en 
nadere toelichtingen: “Een vrouw die voor 
iedereen een luisterend oor en ook een 
glimlach heeft. Wat zal de toekomst bren-
gen?” (Truus); “Ook jammer dat een van 
de weinig overgebleven goede activiteiten 
die er over zijn van de St.Eusebiusparochie 
hierdoor een aardige deuk oploopt” (Adri). 
Er zijn duidelijk zorgen over hoe de toe-
komst van het Inloophuis, wat zoveel goeds 
teweeg brengt, er uit ziet. Op Lilian waren 

duidelijk meerdere bewoners erg gesteld 
geraakt.

De Sint Eusebius parochie werkt mo-
menteel aan een nieuwe projectaanvraag 
voor hun diaconale programma. Maar 
daarmee zal Lilian niet terug komen, want 
(zo meldde de Gelderlander) zij was niet 
pastoraal geschoold. De nieuwe collega van 
buurtpastor Geert wel. 

In de eerste week van maart was er 
gelegenheid afscheid te nemen. lilian aan 
alle genodigden: “Ik bedank jullie voor de 
energie die iedereen gegeven heeft om er 
zo’n hoopvol centrum van te maken.” de 
opkomst was overweldigend… Meer dan 
honderd mensen vulden de voormalige 
kosterij en patronaat (de vroegere be-
heerderswoning en zondagsschool voor 
Katholieke kinderen, als enige nog in het 
bezit van de parochie) van de onze lieve 
vrouwekerk in sint Marten. 
dat verdiende zij wel… 

Inloophuis neemt afscheid van Lilian

lilian staat rijen trouwe bezoekers en partners van het Inloophuis voor een laatste keer te woord
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~ Colofon ~

begin maart leek het werkelijk voorjaar. 
terrasjes pakken zonder dat de eerste 
groene bladeren aan de bomen hingen! 

Maar ja, maart roert zijn staart. Dus leuk 
die narcisjes en krokusjes en de eerste 
picknickmiddagen op de Leuke Linde 
– het kan nog álle kanten op. Toch zit 
het voorjaar verder wel in de lucht. De 
plantjesmarkt wordt al aangekondigd 
waarbij er meerdere voorjaarsambities 
zijn. Er worden al plannen gemaakt 
voor de Nacht van de Mode in juni, met 
1 april grappen hebben we ook een 
hele luchtige pagina weten te vullen. 

Als het mooi weer is, ga naar buiten 
natuurlijk! Maar gooi de wijkkrant 
niet direct bij het oud papier; er staat 
genoeg in wat voor de komende peri-
ode leuk is om van op de hoogte te zijn. 

veel lees plezier!  

~ Redactioneel ~

uiterlijk kopij woensdag 29 april

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 na 15 mei

Inleveren van kopy 
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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 1 van vorig 
jaar was hEt vENstEr. De winnaar 
is FraNK dEssEN uit Groot Vijverdal.   
GEFElICItEErd! Doe mee en breng uw 
bon vandaag nog weg! Uw oplossing 
moet uiterlijk MaaNdaG 27 aPrIl 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 maandag 27 april

3

4

Museumwoningen 

‘lEvEN IN vroEGEr tIJdEN’: MusEuM-
woNINGEN oPEN oP zoNdaG 19 aPrIl 

Zondagmiddag 19 april zijn de Arnhemse 
museumwoningen open voor publiek. 
Twee van de woningen staan in Klarendal: 
vIJvErlaaN 73 en borGardIJNstraat 3.

De woningen zijn in oorspronkelijke stijl 
bewaard of teruggebracht. De huidige 
bewoners leiden u graag rond en vertellen 
hoe het is om ‘in vroeger tijden’ te leven.

De woningen zijn open van 12 tot 16 uur. 
De toegang is gratis. Meer informatie op 
www.MusEuMwoNINGENarNhEM.Nl. 
De museumwoningen zijn vrijwel iedere 
maand op een zondagmiddag geopend. 
Alle data staan op de website.

Foto: Museumwoning Borgardijnstraat 3,  
gemaakt door Dick Dekker.

Bibliobus voor kinderen en
volwassenen!
In Klarendal staat iedere week de biblio-
bus! 

Op dINsdaG, vaN 14:30 tot 15:45 uur 
staan we in de buurt van MFC KlarENdal 
met een bus vol boeken voor kinderen en 
volwassenen. Dus kom langs! 

En heb je misschien boeken thuis van een 
andere bibliotheek in Arnhem, dan mag je 
die gewoon bij de bibliobus terugbrengen. 
Dat is handig!

Heb je nog geen bibliotheekpasje? Een 
pasje is voor alle kinderen gratis en kun je 
meteen laten maken.

we hopen je dinsdag te zien, want… in de 
bibliotheek is altijd wat te beleven!

Wijkprijs 2015

hEb JIJ EEN lEuK IdEE voor JE wIJK? 
Ga je aan de slag met een groepje jon-
geren? Of op stap met ouderen? Ga je 
hameren en timmeren en zorg je zo voor 
een fikse opknapbeurt? Of maak je een 
kunstwerk waar iedereen in je wijk van kan 
genieten? Misschien is jouw initiatief wel 
een beloning waard.

Alle Arnhemmers worden weer opgeroe-
pen om hun idee voor de wijkprijs in te 
dienen. De 5 beste initiatieven worden 
beloond met een geldprijs tot maximaal  
€ 3.000,-. Informatie over de criteria en de 
(stem)procedure kun je vinden op:
www.arNhEM.Nl/wIJKPrIJs. 
Aanmelden kan tot 13 april! 

30KM zone

beste bewoners,

weten jullie dat er in Klarendal een 30KM 
zone is ingesteld?

Dit geldt ook voor de buurten Vogelwijk en 
Mussenwijk. Dus maak bijvoorbeeld van 
de Klarendalseweg en de Vijverlaan geen 
racebaan! 

denk vooral aan de kinderen en rijdt dus 
niet te “herd!”

Een verontruste Klarendaller
Klarendalseweg 139  026 - 442 24 63

Gewoon Albert Heijn
In

 Bijzonder Klarendal
zeker zo goedkoop

als uw C1000
Ton Houwer - Hommelsewg 1000

✆ 026 - 355 02 10
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Door Zefanja Hoogers 

In de vorige wijkkrant lieten we jullie lezen 
hoe het er voor staat met de wijk actie 
Plannen (waP)van Klarendal. Elke wijk in 
arnhem heeft een waP. Na de ervaringen 
met de ‘vogelaarwijken’ op het stadhuis 
is er besloten om door te gaan met de 
‘wijkaanpak’, maar dan op álle arnhemse 
wijken; wijkaanpak Nieuwe stijl. deze 
verandering heeft zo wat reorganisaties 
met zich meegebracht. Een daarvan is het 
realiseren van de wijkteams als gevolg van 
de decentralisatie van de zorg, in de vorige 
krant op de voorpagina uitgelegd. ook zijn 
er sinds 1 januari van dit jaar ‘wijkteams 
leefomgeving’ aan het werk waarover wij 
later meer zullen vertellen. 

Beide teams werken op een veel groter 
gebied dan alleen Klarendal, te weten 
Arnhem Noord West. Dit gebied reikt van 
Klarendal tot aan Schaarsbergen. Over dat 
gebied werken dus sinds afgelopen januari 
ook opbouwwerk en wijkregisseur. Hun 
taken zijn er enigszins mee veranderd.

wENdy bEuKhoF, wIJKrEGIssEur: 
“Eerder waren wij wijkregisseurs de eerste 
verbinders van bewoners naar de gemeen-
te. Maar onze taken zijn naar een abstracter 
niveau getild. Het is nu mijn taak om met 
een integrale blik het werk van de verschil-
lende teams met professionals aan elkaar 
te verbinden en te waken of hun opdrach-
ten juist worden uitgevoerd. Een sturings-
element daarbij is het WAP.” In deze nieuwe 
rol is de afstand tot bewoners van de stad 
iets groter. Wendy: “Het is niet meer 

noodzakelijk bij alle bewonersoverleggen 
aanwezig te zijn. Het is wel jammer dat ik 
daardoor soms de krenten uit te pap mis. Ik 
moet me op een andere manier verdiepen 
in de onderwerpen en spreek nu veel meer 
met beroepskrachten. Maar deze opdracht 
is wél een uitdaging voor me!”

Wendy zet op haar beurt weer opdrachten 
uit naar oPbouwwErKEr rob KlINGEN. 
Hij was jaren de enige opbouwwerker van 
Klarendal, maar dát was al veranderd. Rob 
werkt in een team waar hij weer werk-
zaamheden naar toe uit kan zetten om de 
resultaten dan weer terug te koppelen aan 
de wijkregisseur. Rob: “Ik ben niet meer 
exclusief voor Klarendal, maar het eerste 
aanspreekpunt voor bewoners van zes 
wijken. Dat zou hier tien jaar geleden niet 
hebben gekund, maar er is veel gebeurd 
in Klarendal in de positieve zin. De leden 
van het bewonersoverleg kunnen er mee 
leven.” Ondanks dat hij het eerste aan-
spreekpunt voor bewoners is, blijkt hij min-
der contact met ze te hebben tijdens zijn 
dagelijkse werk. Rob: “Er komt veel meer 
organisatie bij kijken dan voorheen. De 
aanleidingen om met bewoners te spreken 
zijn anders, de contacten zijn wel functio-
neler.” Rob is als opbouwwerker trouwens 
nog wel merendeel van zijn uren aanwezig 
in MFC Klarendal. 

oPbouwwErKEr rob KlINGEN: 
r.klingen@rijnstad.nl 06 - 553 216 64

wIJKrEGIssEur wENdy bEuKhoF: 
wendy.beukhof@arnhem.nl 
026 - 377 39 27

Wijkaanpak Nieuwe Stijl en de consequen-
ties voor opbouwwerk en wijkregisseur

opbouwwerker rob Klingen en wendy beukhof, wijkregisseur

Tien jaar Eco Electronics 
EEN staP oP wEG Naar 
EEN duurzaME wIJK 
Door Jos Peters

Mogelijk bent u er al een keer bin-
nen geweest om iets te kopen, of voor 
een reparatie. de winkel, gevestigd 
op de hoEK hoMMElsEwEG EN dE 
NIJhoFFstraat, is bezig met een gron-
dige opknapbeurt nadat het door een 
particuliere investeerder is op gekocht. de 
eigenaar van de winkel JaN rEIJNEN, is 
opgelucht dat hij zijn winkel kan voortzet-
ten. 

Jan specialiseert zich in het oPKNaPPEN 
EN rEParErEN vaN twEEdEhaNdsE 
ElEKtroNICa als computers, hifi instal-
laties, televisies en witgoed. Hierdoor 
krijgen deze spullen een tweede leven, 
en zijn ze natuurlijk veel goedkoper dan 
wanneer je het nieuw moet aanschaf-
fen. Neem bijvoorbeeld computers. Jan: 
“Microsoft bouwt steeds nieuwe versies 
van Windows, waarvan sommige versies 
beter zijn, maar niet altijd. Soms krijg je 
problemen met het herkennen van rand-
apparatuur, (printers e.d.) of kost een 
versie veel geheugen. Bij tweedehands 
computers installeer ik vaak dan het 
besturingssysteem Linux, wat een goed 
en stabiel systeem is, niet veel vergt van 
de computer, en net zo gebruiksvriende-
lijk is.” Mensen kunnen dit zelf beoorde-
len, want Jan heeft twee dezelfde

computers staan met respectievelijk 
Windows en Linux geïnstalleerd. 

Jan: “Witgoed, zoals wasmachines, zijn of 
defect geweest of komen af van mensen, 
die bijvoorbeeld gaan samenwonen en dus 
een apparaat over hebben. Ik heb geen

voorraad van nieuwe spullen, maar 
in samenspraak met een klant kan ik 
wel bestellen wat de klant wil. En voor 
advIEs ovEr duurzaaMhEId of zui-
nige, energie besparende apparaten kun 
je ook bij mij terecht.” 

Naast het opknappen van de winkel is 
Jan ook bezig met een NIEuwE wEbsItE 
die interactief moet worden, waarvan een 
van de nieuwtjes is dat er een forum voor 
wijkbewoners komt, waardoor mensen 
kennis en informatie kunnen delen over 
bijvoorbeeld energieverbruik. 

Daarnaast wordt een wIJK aPP ontwik-
keld, in eerste instantie voor St. Marten 
en het Sonsbeekkwartier, waar aanbieders 
en afnemers op het gebied van duur-
zaamheid elkaar zullen kunnen vinden, 
en waarvan, mocht dit alles goed gaan 
lopen, in de toekomst ook andere wijken 
als Klarendal aansluiting krijgen. 

Daarnaast wil Jan zich ook gaan richten 
op de markt van ‘rEtourartIKElEN’. 
Jan: “Dit is elektronica als computers 
e.d., die mensen bijvoorbeeld via inter-
net, postorder of een winkel als de 
Mediamarkt hebben gekocht, maar het 

product beantwoordt niet aan hun ver-
wachting. Het wordt terug gebracht of 
geruild. Het is dan niet nieuw meer en 
kan dus ook zo niet worden verkocht. 
Meestal worden deze producten  
geëxporteerd, b.v. naar Oost Europa, 
maar je kunt ze ook hier verkopen met 
een gereduceerde prijs en volledige 
fabrieksgarantie.” Laatst but not least: bij 
Jan kunt u ook uw kapotte elektrische 
spullen inleveren. Vaak kan hij nog onder-
delen hiervan gebruiken, en scheelt het u 
een ritje naar de afvalstort.

Ook Klarendalse auto’s aan de laadpaal
Door Helga van Ree en Lena Skepko 

ze schieten als paddenstoelen uit de grond: 
de laadpalen voor elektrische auto’s. afge-
lopen jaar nam het aantal in arnhem met 
bijna vijftig procent toe. de stad telt er nu 
bijna zeventig, waarvan er zes in Klarendal 
en omgeving staan. waar kun je ‘stekkeren’ 
en hoe kom je aan zo’n laapdpaal?

Een (gedeeltelijk) elektrische auto heeft een 
accu die regelmatig opgeladen moet wor-
den. Dat gaat met krachtstroom, anders zou 
het wel heel lang duren. Dit kun je vanuit je 
huis halen, maar dan moet er wel een apar-
te groep in je meterkast gemaakt worden. 
Een andere mogelijkheid is een openbare 
laadpaal aanvragen bij de gemeente. 

Per aanvraag wordt gekeken waar de paal 
het beste kan komen: kan hij gedeeld wor-
den met andere aanvragers, staat hij niet 
in de weg, ontsiert hij de omgeving niet te 
veel… Elke elektrische auto mag opgeladen 
worden aan een openbare paal, er zijn dus 

geen exclusieve rechten voor de aanvrager. 
De gemeente Arnhem laat de palen plaats-
ten door Allegro. Het bedrijf zorgt er ook 
voor dat de computerapparatuur binnenin 
de paal werkt en verhelpt storingen. 

laadPlEINEN?
Staat er in de toekomst voor elk huis straks 
een laadpaal? Nee hoor. De gemeente wil 
de palen zo strategisch mogelijk plaat-
sen om te voorkomen dat er teveel palen 
komen. Daarnaast onderzoekt de gemeente 
waar in de toekomst laadpleinen kunnen 
komen eventueel met inductieladen (plaat 
in de grond).
Wat nu als een benzine auto op de laadplek 
staat? Of een elektrische auto niet wordt 
weggereden als ie ‘vol’ is? Benzineauto's 
krijgen een boete van 90 euro. Voor een 
elektrisch voertuig dat te lang blijft staan, 
moet een bedrag per uur betaald gaan wor-
den, zodra dit geregeld is met de landelijke 
partijen. In een betaald- parkeren-gebied is 
dat 3 euro per uur; in andere wijken is dat 
1,25 euro per uur. 

In Klarendal 
staan onder 
meer palen 
aan de Hom-
melseweg, 
Solostraat 
en Pastoor 
Bosstraat. 
ALExAnDER 
SKEPKo (29) 
kan zijn lease- 
auto, een 
Golf GTE 
(waarin de 
E voor elek-
trisch staat) 
opladen bij 
twee laad-
palen in zijn 
buurt: de Hommelseweg en in Spoorhoek. 
Zijn werkgever stimuleert het financieel als 
medewerkers voor een (gedeeltelijk) elektri-
sche lease-auto kiezen. 
‘Zelf ben ik niet zo groen’, geeft hij eerlijk 
toe. ‘Maar dit was de beste keuze voor mij.’ 

Alexander kan op een app op zijn telefoon 
zien of de paal in zijn buurt in gebruik is of 
niet. Kan hij niet op tijd laden, dan hoeft 
hij ‘m niet te knijpen. Zijn auto rijdt deels 
ook op benzine en dat kun je ook nog volop 
krijgen.

“Hierdoor krijgen 
deze spullen een 
tweede leven,en zijn 
ze natuurlijk veel 
goedkoper dan wan-
neer je het nieuw 
moet aanschaffen”

ECo ElECtroNICs, 
hoMMElsEwEG 111

026 - 445 55 66 
www.ECoElECtroNICs.Nl
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Jubileum Rechtswinkel Arnhem
al 25 Jaar GratIs  
JurIdIsCh advIEs!

Februari 2015 bestaat rechtswinkel arn-
hem alweer vijfentwintig jaar. bij de op-
richting was de doelstelling om juridisch 
advies te verlenen aan personen voor wie 
rechtshulp in het algemeen minder toe-
gankelijk is. het was de bedoeling dat je 
bij de rechtswinkel net zo makkelijk naar 
binnen loopt als bij een gewone winkel. 

Vandaag de dag verzorgt de Rechtswin-
kel nog steeds gratis en laagdrempelige 
spreekuren, waarbij vrijwillige rechts-
winkeliers de juridische vragen van de 
cliënten zo goed mogelijk proberen te 
beantwoorden. Daarnaast trachten zij een 
wegwijzer te zijn in de vaak zo ondoorzich-
telijke rechtsgang. 

Om dit jubileum te vieren, zal er van 
maandag 20 aPrIl t/M vrIJdaG 24 aPrIl 
een sPrEEKurENMarathoN plaatsvin-
den. Hier kunt u op de onderstaande 
locaties gedurende een aantal uren uw 
juridische vragen voorleggen aan de 
rechtswinkeliers. Ook als u niet direct een 
juridisch probleem heeft, biedt de spreek-
urenmarathon een uitgelezen mogelijk-
heid om meer te weten te komen over de 
Rechtswinkel. 

Heeft u dus een juridisch pro-
bleem, of wilt u gewoon meer te 
weten komen over Rechtswinkel 
Arnhem?  
Kom dan zeker naar de spreek-
urenmarathon!

dINsdaG 21 aPrIl 17.00 uur  
tot 22.00 uur MFC Klarendal  
Karzerneplein 2

vrIJdaG 24 aPrIl 13.00 uur  
tot 18.00 uur MFC Klarendal  
Kazerneplein 2

voor meer informatie over 
rechtswinkel arnhem en de  
reguliere spreekuren:
www.rechtswinkelarnhem.nl
info@rechtswinkelarnhem.nl

Paard op de Kaart – Red paardenslagerij Ernste
Door Paula Hubbers

het kan jullie eigenlijk niet ontgaan zijn, 
het nieuws over PaardENslaGErIJ ErN-
stE. hierbij nog even in een notendop: de 
huidige slager, wIllEM bruGMaN, bereikt 
dit jaar de mooie leeftijd van 65 en wil zijn 
zaak graag overdragen. Een opvolger is in-
middels gevonden in de jonge, enthousias-
te kok aPPIE bottEr. Echter, om de slagerij 
over te dragen moet er voldoende geld zijn 
om het slagerspand aan de Klarendalseweg 
te kunnen kopen. En dat is er niet. 

Gelukkig zijn er genoeg mensen die paar-
denvlees een warm hart toedragen en om 
die reden spontaan de actie ‘rEd Paar-
dENslaGErIJ ErNstE’ begonnen zijn on-
der leiding van een heus comité, bestaande 
uit MaC vaN dINthEr (buurtbewoner 
en culinair journalist van de Volkskrant), 
wErry vaN lEEuwEN (chefkok Sugar 
Hill), MarCEl vaN sIlFhout (onder-
zoeksjournalist, auteur van Uitgebeend en 
Kookkaravaan) en MartIN woEstENburG 
(landschapsjournalist, Slow Food Rijnzoet). 
Om paardenvlees, in deze eerste fase van 
de actie, wat meer onder de aandacht te 
brengen, zijn drie restaurants in de wijk be-
naderd met de vraag of zij paardenvlees op 
de kaart willen zetten. En dat wilden ze ze-
ker! Samen met de comitéleden en overige 
sympathisanten en buurtbewoners mocht 
ik deelnemen aan een walKING dINNEr 
langs deze eetgelegenheden, te weten 

suGarhIll, CasPar en GoEd.ProEvEN. 
Graag neem ik jullie mee op deze culinaire 
wandeltocht door ons mooie Klarendal.

De groep genodigden verzamelt zich op 
dinsdag 24 februari bij Sugar Hill. Daar 
wordt de reden van de actie nog even 
helder uitgelegd door Mac, onder het genot 
van een heerlijk paardenvleestartaartje 
met mierikswortel en een glas rode wijn. 
Vervolgens start de tocht richting Paarden-
slagerij Ernste. Tijdens deze wandeling raak 
ik in gesprek met MoNIta PolMaN, die 
deel uitmaakt van het bewonersoverleg van 
Klarendal. “Ik eet liever paardenvlees dan 
kiloknallers. Bij paardenvlees weet ik in elk 
geval zeker dat het dier een fijn leven heeft 
gehad!”, aldus Monita. Kok Appie valt ons 
bij: “Paardenvlees is geen fokvlees, maar 
komt van hobbypaarden. Het vlees is dus 
ontzettend puur en niet gemanipuleerd in 
enige vorm.” Paardenvlees bevat boven-
dien van nature onder andere vitamine B6 
en B12. “Het is authentiek en biologisch 
vlees; helemaal volgens de trend van nu! 
Sommige mensen moeten het vlees alleen 
nog even ontdekken..”, aldus een hoopvolle 
Appie.

Eenmaal aangekomen bij Paardenslagerij 
Ernste krijgen we, ditmaal terwijl we een 
smakelijk stukje paardengehaktbal weg-
happen, een kijkje in de gehele slagerij. 
Paarden worden hier overigens niet meer 
geslacht, maar het vlees wordt er wel nog 

verwerkt. Een gevierendeeld paard dat in 
de koelcel hangt, maakt even een heftige in-
druk op mij, maar ik realiseer me tegelijker-
tijd dat dit paard een fijn leven heeft gehad 
en dat ik nu aan het genieten ben van een 
lekker stukje vlees van zijn soortgenoot, dus 
de schrik ebt rustig, en terecht, weg.

Onze route vervolgt naar Caspar, het twee-
de restaurant tijdens dit Walking Dinner dat 
paard op de kaart heeft staan momenteel. 
Wijkregisseur wENdy bEuKhoF legt me 
al wandelend uit: “Klarendal is de laatste 
jaren al ontzettend aan het opkomen. Leuke 
hippe restaurantjes, goede winkels en 
ateliers, nieuwe aanwas aan bewoners: het 
behoud van de paardenslagerij zou een ont-
zettende boost zijn voor de wijkeconomie!” 

Ik realiseer me dat het ergens vreemd is dat 
de restaurants in de wijk nog niet eerder 
paardenvlees in het menu hebben opgeno-
men, terwijl de slager zó dichtbij zit! “Tja, 
paardenvlees is toch een soort niche, en zo 
wil ik het eigenlijk ook houden ook!”, licht 
kok Appie vervolgens toe. “Paard op de 
Kaart is waar we voor gaan, maar het is na-
tuurlijk niet de bedoeling dat we van paar-
denvlees uiteindelijk ook fokvlees moeten 
maken, omdat de vraag te groot wordt!”  
En daar heeft Appie helemaal gelijk in. 
Bij Caspar mogen we plaatsnemen aan de 
bar, en al snel wordt ons lekker zoervleis 
van paardenvlees met huisgemaakte frieten 
en een glas Imperator-bier geserveerd. Het 

is zichtbaar dat de kok bij Caspar plezier 
heeft gehad in het maken van dit vlees en, 
terecht, trots is op het malse resultaat!
Inmiddels, 3 uur later dan de start van 
dit Walking Dinner, eindigt ons culinaire 
feestje bij Goed.proeven. Ook hier worden 
we weer hartelijk ontvangen, waarna we 
zowaar een goulash-soepje met paarden-
vlees èn een pizza’tje met paardenvlees 
krijgen voorgeschoteld. Ook dit smaakt ons 
weer uiterst goed! Al smekkend beland ik 
hier in een gesprek met GabrIëlla dE 
NIJs bIK van stichting Culinair Erfgoed van 
de Lage Landen. “Het zou zo zonde zijn als 
paardenvlees compleet verdwijnt uit de 
Nederlandse keuken! Er zijn nog maar 6 
paardenslagers in Nederland, terwijl het 
vroeger veel meer gegeten werd. Dat is ook 
niet zo gek, want paardenvlees is goedko-
per en een stuk magerder dan bijvoorbeeld 
varkensvlees”, aldus Gabriëlla. 

deze walking dinner was de aftrap van 
een campagne. de actie haalde tot nu toe 
naast de gedrukte én online pers, omroep 
Gelderland, omroep MaX, rtl Nieuws en 
bNr radio. bij het ter perse gaan van deze 
krant meldt het actiecomité “onderhande-
lingen met eventuele financiers zitten in de 
pijpleiding. we zijn er nog niet maar er is 
een begin!”

wIJ GaaN voor Paard oP dE Kaart!  
u toCh ooK? www.FaCEbooK.CoM/
rEdPaardENslaGErIJErNstE

Pizzaatje met paardenvlees bij Goed.proeven

De pers toont belangstelling bij de aftrap  
in de vorm van een Walking Dinner

tijdens de NaCht vaN dE ModE in 
juni organiseert huIs vaN PuCK i.s.m. 
diverse kunstenaars een bIJzoNdEr 
daNs EN thEatErProJECt. wij zijn 
daarvoor op zoek naar trouwJurKEN: 
lange sleep, korte sleep, nieuw of gedra-
gen, ouderwets, kitsch, modern...

Heb jij nog een trouwjurk op zolder lig-
gen die je beschikbaar wilt stellen voor 
dit project?
Laat het ons weten. Wij zijn er ontzettend 
blij mee.

MEEdoEN? Heeft dit bericht jouw 
interesse gewekt en wil je meespelen of 
dansen? Leuk!
Stuur een email en we nemen z.s.m. 
contact met je op. 

Email: info@huisvanpuck.nl
Je kunt ook bellen.
06 289 103 86 (Corien v.d. Poll)
06 232 271 52 (Mieke hendrikse)

GEZOCHT: TROUWJURKEN

Vrijwillig juristen staan voor u  

klaar tijdens het spreekuur



Giovanna van 10 jaar staat bovenop een klimapparaat. Zij woont in Amsterdam maar 
weet nu zo snel even niet meer waar. Wel welke moppen ze mee te maken krijgt. Haar 
vriendin zegt bijvoorbeeld; ‘Hey je veter is los’, of; ‘Pas op je stapt in de poep’, en dan 
ook daarna weer ‘Nee hoor, haha 1 april , kikker in je bil!’ 

1 aPrIl Door Christel olijslager en Marije van den Bos

binnenkort is het weer 1 april. zullen we net als de moeder van redactie lid Christel naar 
sonsbeek gaan om – tevergeefs - naar de krokodillen in de vijver te kijken? of net als 
buurtgenoot Margot naar de rijnkade om naar de daar gelegen onderzeeër te kijken 
(die er niet ligt)? als wijkkrant durfde we het niet aan om zelf een schitterende grap te 
verzinnen (echt niet!), maar vragen aan onze wijkgenoten of zij een goede poets gebak-
ken hebben, ja, dat durfden we nog net wel. op de eerste prachtige zondagmiddag van 
dit jaar vragen we u en uw kinderen ; ben je wel eens heel erg voor de gek gehouden? 
heb je iemand wel eens heel erg voor de gek gehouden of weet je een hele goede mop? 
dit vertelde u ons in de leuke linde;

We lopen verder en daar staat Sellen een heleboel kinderen te duwen op de schommel. 
Ze heeft een heel lang verhaal over haar gekke juf die zei; ‘Ik moet zo weg en dan komt 
er een oude man en die is ziek en die heeft hulp nodig en jullie moeten hem eten ge-
ven!’ Nee toch he Sellen? ‘Jawel en pas aan het eind van de dag zei juf dat het een grap 
was!’ Wat een gekke juf!

Mohammed van 5 zegt dat het een goeie mop is om te zeggen; ‘hey, je neus is groen!’ 
en dan; ‘haha, 1 april! Kikker in je bil’ varianten zijn dan; ‘je haar is groen, of, ‘je gezicht 
is rood’ (wat wel kan met dit mooie weer). Zijn zus Matie van 7 denkt heel hard na maar 
kan die ene goeie mop net niet bedenken. Jammer! Ook mama Fanta kan even nergens 
opkomen. 

Stellen
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Hassan en zijn vrouw Safaa zitten in de zon op het gras. Ze komen uit Syrië en ook daar 
wordt 1 april gehouden. Wat bijzonder om te horen! Hassan heeft een goeie mop; ‘Een 
schele man zit in de auto. Naast hem zit zijn vriend. Hij zegt; ‘hey kijk uit voor die lan-
taarnpaal!’ Zegt die schele man; ‘Komt goed, ik rij er wel tussendoor!’

Hassan en Safaa

Giovanna

Lenthe (‘Ik ben een beetje 7 en een beetje 8’) zit met vriendinnen Noëll (‘Ik ben over drie 
dagen 8’) en Nina van 9 bovenop een houten huisje. Ze moeten heeeel lang nadenken. 
Oha ja, nu weet Lenthe het; ‘Er staan een koe en een duif in de wei. Zegt die duif tegen 
de koe; ‘Roekoe!’ zegt die koe tegen de duif; ‘boeduif! ’hahahahiahihi! Da’s een goeie 
Lenthe! 
Een andere goeie is die mop over Jantje die steeds aan de juf vraagt of hij naar de wc 
mag. En juf maar nee zeggen. Na de derde keer vraagt juf aan Jantje; ‘Jantje, weet jij 
waar de zee ligt?’ en dan zegt Jantje, ‘Ja Juf, onder mijn stoel!’ 

Moeder Ayşe slaat ons al een poosje lachend gade. Ze zit in het gras. Zij werd in paniek 
gebeld door een vriendin die hoogzwanger was en zei; ‘Je moet snel komen, ik ga beval-
len!’ Ayşe in paniek naar haar vriendin om met haar naar het ziekenhuis te gaan en wat 
bleek? Eén april! En dat te bedenken dat ze er eens eerder in was getuind toen haar an-
dere vriendin net deed of ze zwanger was. Toen Ayşe helemaal opgewonden en blij werd 
zei die vriendin; ‘Ayşe, sorry maar wat voor dag is het vandaag?!’ Uh drie keer raden, 
één april????? Gelukkig kan Ayşe er hartelijk om lachen. 
 

Ayşe

Lenthe en NoëllMohammed en Matie

Tom van 9 pakt het allemaal heel anders aan; ‘Ik bel heel lang aan en ren weg als ze 
open doen, of, ik schiet met mijn waterpistool als ze open doen.’ Tom vindt dat een goeie 
mop. Zijn vriend zegt; ‘1 april, kikker in je bil die er nooit meer uit wil!‘
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Ter gedachtenis aan de overleden Klarendaller: Jan Peters

De Klarendalse Riek Crum en Johannes 
Peters woonden op een bovenetage in 
de Sumatrastraat, totdat de huizen daar 
ruim na de tweede wereldoorlog gesloopt 
werden. Riek ging naar een benedenwo-
ning op de Hommelseweg 143 en heeft ze 
daar 17 jaar gewoond. Na het overlijden 
van Riek kwam haar kleindochter Sonja 
daar 7 jaar te wonen. Een aantal van die 
huizen, aan het blok tegenover de Leuke 
Linde aan de Hommelseweg, werden 
onbewoonbaar verklaard of niet meer 
verhuurd. Die noemde ze 'pakhuizen'. Jan 
Peters de zoon van Riek heeft het huis als 
'pakhuis' genomen en zette daar zijn fiet-
senpraktijk op. Jan werkte zijn hele leven 
aan fietsen naast zijn werk dat uitlopend 
was van beroepsmilitair tot vuilnisman. 
Jan (de Rock en Roller) heeft meer dan 
12 jaar een fietsenpraktijk gehad aan de 
Hommelseweg, waar hij fietsen innam, 
opknapte en voor een prikkie meegaf. 
Hartelijk dank Jan Peters, van Zusje en 
Frans en al je familieleden en vrienden. 
Rust in Vrede. 

Gwen Wigley

het Gezondheidscentrum onder de 
linden organiseert elke maand een open 
inloopavond: hEt GEzoNdhEIdsCaFÉ.
het gezondheidscafé is voor geïnteres-
seerde wijkgenoten, patiënten en andere 
belangstellenden. Er wordt informatie 
gegeven door medewerkers van het  
Gezondheidscentrum over actuele thema’s 
en de bedoeling is om naar aanleiding 
hiervan met elkaar in gesprek te komen.

De avonden worden gehouden op de 
laatste dinsdag (m.u.v. april) van de 
maand, beneden in de grote wachtkamer 
naast de centrale hal, van 19.30 uur tot 
21.30 uur. De entree is gratis.

Thema’s van dit voorjaar zullen zijn:
Dinsdag 31 maart 2015
PodothEraPIE, hoE JE voEtEN JE 
hElE lIChaaM bEïNvloEdEN
Maartje Mouchart (podotherapeut)
Bente Mouchart (podotherapeut)

Dinsdag 21 april 2015
EtEN EN drINKEN bIJ baby’s EN 
JoNGE KINdErEN
Verloskundige (groepspraktijk van Lawick 
van Pabststraat)
Nicolien Sessink-Pot (pre-logopedist)

onder de linden 21
gezondheidscafe@gmail.com

Gezondheidscafé  
Onder de Linden

‘A Body Issue’: mode die zit 
Tekst Helga van Ree - Foto Lena Skepko

“Katja is op dit moment in China om het 
maakproces van de kleding daar te bege-
leiden. dat ging namelijk niet helemaal 
goed. omdat onze patronen niet stan-
daard zijn, ging men die soms op eigen 
houtje aanpassen. de split die wij expres 
wilden laten doorlopen, stikten zij juist 
dicht. dat moesten we dus even goed 
gaan communiceren.” 

Aan het woord is MarIJE vaN dEr 
wINdt, die samen met modeontwerp-
ster KatJa vaN GroNINGEN afgelopen 
jaar de kledinglijn a body IssuE heeft 
opgezet. Sexy mode met extra lange split-
ten? Nee hoor, confectie voor mensen die 
in een rolstoel zitten. Want die was er nog 
niet.

GEEN h&M
“Mode is nu eenmaal ontworpen voor de 
staande mens. Een lichaam dat meestal zit 
vraagt om een ander soort mode, ook 

omdat het zich na een tijdje aanpast. De 
benen worden dunner, de buik juist dikker 
en mensen kunnen een ingezakte houding 
krijgen. Kleding kopen die comfortabel blijft 
zitten is dan moeilijk”, vertelt Marije, die 
jarenlang als leidinggevende in de gehan-
dicaptenzorg werkte. Ze weet zodoende dat 
mensen in een rolstoel niet zomaar iets ‘uit 
het rek kunnen trekken’ bij de H&M. 

“Je kunt wel maatkleding laten maken, 
maar dat is prijzig. Toen ik Katja ontmoette, 
bleek dat we dezelfde visie hebben. We ge-
loofden ook allebei dat het mogelijk moest 
zijn een standaard maattabel te maken voor 
zittende lichamen. Met als einddoel het 
ontwerpen van een confectielijn die daarop 
aansluit”, legt Marije uit. 

bodysCaN
Ze begon – via haar oude netwerk in de 
zorg- met het opmeten van lichamen van 
mensen in een rolstoel. Dat deed ze bij hen 
thuis, met behulp van een hand-scanap-
paraat. Het is een apparaat dat er uitziet 
als een soort strijkijzer. Hiermee wordt het 
lichaam van iemand door de kleding heen 
‘gelezen’ en die gegevens vormen in de 
computer een 3D-model. Marije: “Door het 
verbinden van de gegevens van deze body-
scans kwamen we erachter dat ook zittende 
lichamen bepaalde verhoudingen vertonen, 
die in die categorie weer standaard zijn.” 

NadEN wEGwErKEN
Toen dat eenmaal duidelijk was, kon het 
ontwerpen voor Katja beginnen. En het 
aanpassen. Heel veel aanpassen. Een panel 
van acht personen gaf steeds zijn mening 
over wat er van de ontwerptafel kwam. ‘Al-
les wilden we horen van hen. Of iets lekker 

zat, of het goed voelde, waar het opkroop 
of juist te strak zat. En, heel belangrijk, wel-
ke naden en plooien weg moesten worden 
weg gewerkt. Die zorgen voor schuurplek-
ken, omdat de doorbloeding van de huid 
van iemand in een rolstoel afneemt.’

duurzaME, ElastIsChE stoF
Katja en Marije kwamen uit op dertien 
goede basispatronen voor onder meer 
een jeans, pantalon, T-shirt , overhemd en 
een colbert, voor mannen en vrouwen. Die 
vormen de voorjaars- en zomercollectie en 
wordt nu dus gemaakt in China. Van mooie, 
duurzame stoffen, met een beetje rek erin. 
Vanaf april is de collectie te zien 

en te bestellen in de webshop van A Body 
Issue. Prijsindicatie: jeans 90-120 euro, 
een persoonlijk patroon 40-70 euro. 

www.abodyIssuE.CoM 
FaCEbooK.CoM/abodyIssuE 
soNsbEEKsINGEl 116 

Gezocht: a body Issue zoekt nog men-
sen die in rolstoel zitten en die van hun 
lichaam een scan willen laten maken. 
deze gegevens worden gebruikt om de 
maattabel nog beter te kunnen maken. 
de scan kan bij je thuis gemaakt worden. 
Interesse? 
bel 026 - 260 00 05.

GEZONDHEIDSCAFÉ ONDER DE LINDEN

de vrijwilligers van de Plusbus organiseren 
uItstaPJEs voor oudErEN. Gezellig-
heid en elkaar ontmoeten staan voorop. 
het programma is afwisselend: samen 
boodschappen doen, winkelen, uitzending 
van omroep MaX bijwonen in hilversum, 
een museum bezoeken, een rondrit maken 
of bijvoorbeeld een tochtje met de pannen-
koekenboot. Keuze genoeg. 

De bus haalt u thuis op en brengt u weer 
thuis. Er is plek voor zeven klanten, de 
chauffeur en één vrijwilliger. Opvouwbare 
rolstoel of rollator? Geen probleem!

U betaalt voor een boodschappenrit tussen 
de € 3 en € 4,50. De prijzen van de andere 
uitstapjes staan in de agenda vermeld. 

Bent u in het bezit van een Gelre Pas dan 
kunt u gratis mee met boodschappen doen. 
Op de andere uitjes krijgt u een aanzienlijke 
korting. Heeft u vragen of wilt u meer infor-
matie, neemt u dan gerust contact met ons 
op onder onderstaand nummer. 

Van maandag tot vrijdag zijn 
wij telefonisch bereikbaar van 
9.00 uur tot 12.00 uur.
(026) 384 66 99

voor verdere informatie kijkt 
u op: www.swoa.Nl

PlusBus, de hit op  
wielen in Arnhem

1 x per maand is in het MFC swoa een 
bINGoMIddaG, met leuke prijzen.
Op vrIJdaG 10 aPrIl, vrIJdaG 8 MEI 
en vrIJdaG 5 JuNI. 
Op de eerste verdieping van het MFC 
KlarENdal.
Aanvang: 14.30 uur.
 
NEdErlaNdsE lEs:  
IEdErE doNdErdaGMIddaG van 
14.00-15.30 uur bij het MFC KlarENdal, 
SWOA op de eerste verdieping. Deze les-
sen worden GratIs aangeboden.

SWOA activiteiten op het MFC Klarendal



Bewonersoverleg

In het bewonersoverleg van maart was de heer dick 
van dijk te gast die het initiatief genomen heeft om de 
school aan het leeuwensteinplein te verbouwen. De 
oude gymzaal wordt een theaterzaal met 100 zitplaat-
sen waar mensen zich als acteur kunnen scholen. De 
oude 12 klaslokalen worden verbouwd tot woningen. 
Het Leeuwensteinplein hoort niet bij Klarendal, het zijn 
de “buren” maar het is goed om op de hoogte te zijn.
Rondom het gebruik van MFC Klarendal door bewoners 
was veel onduidelijkheid. Kunnen bewoners ook in de 
toekomst nog gratis gebruik maken van ruimten voor 
activiteiten is een voorbeeld daarvan. Het lijkt er nu 
sterk op dat het gratis gebruik van ruimten door bewo-
ners mogelijk blijft.
de wijkregisseur heeft uitgelegd hoe de rollen van het 
opbouwwerk en wijkregie per 1 januari  2015 veranderd 
zijn. In een artikel in deze krant is hier meer over te 
lezen.

het volgende bewonersoverleg is op 29 april om 20.00u 
en is 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. 
rechtswinkel arnhem: iedere dinsdag tussen 19.00u en 
20.00u in MFC Klarendal
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
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Door Zefanja Hoogers

waarschijnlijk is het voor weinig mensen 
écht nieuws; de volKsoPEra KlarENdal 
die aankomende juli uitgevoerd zou wor-
den, is een klein jaar naar voren geschoven. 

Wat is de Volksopera ook al weer? “Voor 
Klarendal, door Klarendal is het motto; 
een opera gezongen en uitgevoerd door 
bewoners van de wijk. De anderhalf uur 
durende opera – met Nederlandse teksten 
– bestaat uit operaklassiekers die iedereen 
wel ergens van kent. De Volksopera Klaren-
dal is pure community art: zowel buurtver-
bindend als een onderscheidend kunst & 
cultuurproject.” Toen roEl CoPPElMaNs 
en zijn team van het Kab PostthEatEr 
afgelopen september bedachten rENÉ vaN 
’t ErvE in Arnhem uit te nodigen – stICh-
tING volKsoPEra NEdErlaNd heeft 
al drie eerdere volksopera’s in den lande 
georganiseerd – waren de financiën nog 
niet gewaarborgd. Maar er moest tegelijk 
ook een tijdsplanning voor de productie 
komen. Daarmee is een bepaald risico 
genomen, maar eerdere keren was dit ook 
goed gegaan. 

Begin februari begon het echt spannend 
te worden. Er waren op dat moment twee 
auditiedagen achter de rug met een enorme 
opkomst en zoals de organisatie alle deel-
nemers meldde: “Bij die twee auditieron-
den tot nu toe (er zou een derde aankomen 
om alle 120 aanmeldingen te kunnen horen 
zingen, red.) zaten opvallend goede stem-
men (…), Klarendal bleek zelfs over goede 

zangcoaches en koordirigenten te beschik-
ken. Kortom: alles wees erop dat de opera 
een succes kon worden.” Maar de ProvIN-
CIE GEldErlaNd wees een subsidieaan-
vraag af die cruciaal was voor het doorpak-
ken van de productie. Binnen het Arnhemse 
zelf zijn nog enkele pogingen ondernomen 
om Volksopera Klarendal voor 2015 te red-
den, maar het risico werd te groot. 

Erg jammer! Niet eerder was het animo zo 
groot, de persaandacht was (in de Gelder-
lander) paginavullend, vrijwillige fotografen 
meldden zich, er was een heel leuk team 
ontstaan en de sfeer onder alle zingende 
deelnemers was spannend gezellig. Dezen 
reageerden dan ook massaal op het bericht 
van uitstel, zij hadden erg veel zin om met 
dit proces aan de slag te gaan en stonden 
allemaal in de startblokken. René van ’t 
Erve, namens Volksopera Nederland: “De 
steun was hartverwarmend, ook qua finan-
ciële toezeggingen. Opstandig bijna, geheel 
in lijn met de historie van de wijk. Die 
weerbaarheid zal ook het thema zijn van de 
uitvoeringen straks.”

ondertussen zijn mensen alsnog druk met 
het aanboren van financiële kanalen om de 
begroting dicht te krijgen. als alles goed 
gaat wordt in september de draad weer op-
gepakt om naar een uitvoering in mei 2016 
toe te werken. Misschien dat het lukt om 
tussentijds nog eens bij elkaar te komen 
zodat het groepsgevoel niet helemaal weg 
ebt. hou dus ook de Facebook pagina of 
andere media in de gaten. 
www.facebook.com/volksoperaKlarendal

Volksopera Klarendal vooruit geschoven

sPEltMEEl IN dE MolEN

Omdat spelt een populaire graansoort is, 
vinden we het leuk om nu ook zelf spelt 
te gaan malen. Spelt is een oud graanras, 
dat al in de late steentijd werd verbouwd. 
Tot 1930 ook in Nederland. Spelt moest 
het afleggen tegen tarwe, omdat het niet 
goed tegen kunstmest kon. Spelt wordt 
net zoals haver en gerst eerst gepeld. 
Daarom is het product duurder. Spelt is 
een sterke graansoort die niet snel door 

ziektes wordt aangetast. Het wordt, zoals 
de anderen meelsoorten die we verkopen, 
tussen molenstenen gemalen. Dat bete-
kent dat het graan met lagere temperatu-
ren wordt gemalen dan in meelfabrieken. 
Hierdoor blijven meer voedingsstoffen 
bewaard en behoudt het zijn smaak. Wij 
gaan het spelt nu zelf malen, net zoals de 
tarwe die we altijd al maalden. Het meel 
is te koop in de molenwinkel. In de molen 
vind je informatie, en een recept over hoe 
je speltbrood kunt bakken.

huis van Puck
het voormalige Cultuurcafé arnhem – de 
foyer in de ‘kunstkazerne’ – is sinds afge-
lopen januari overgenomen door het huis 
van Puck en heet nu PuCK’s CaFÉ. daar 
wordt iedere 2e donderdag van de maand 
een concert gehouden met het accent op 
wereldmuziek. op 16 april a.s. geven de 
vrouwelijke muzikanten van van de roma 
band ‘roMsKa stars’ act de présence.

Ondanks dat de dames van Romska Stars 
wisten dat dit muziekcircuit vooral door 
mannen wordt beheerst, kon niets ze 
ervan weerhouden samen een vrouwen 
Roma band te beginnen. Meteen al in het 
eerste jaar van het ontstaan van de band 
stonden ze als tweede hoofdact geboekt 
op het International Gypsy Festival van 
Tilburg. Hun repertoire varieert van HOT 
Club de France tot Hongaarse dansmuziek 
en Mahala Rai uit Boekarest (Oriëntaalse 
buikdans). Als het even kan leggen de 
Romska’s tijdens het optreden hun instru-

ment aan 
de kant en 
dansen vol 
vuur mee op 
de muziek. 
De sceptische 
blikken vanuit 
dit circuit 
worden door 
de Romska 
Stars met een 
virtuoos op-
treden beant-
woordt. Dit 
betekent een 
avond vol 
kleur, dans en 
beleving met 
de puurheid 
van een uitzinnige Zigeunerbruiloft.

datuM: 16 aPrIl 2015
loCatIE: PuCK’s CaFÉ IN hEt KazErNE-
GEbouw aaN hEt KazErNEPlEIN
tIJd: 20.00u.
ENtrEE: € 12,50 P.P. Buurvrouwen Carla en Elly kwamen dapper zingen op de audities van januari  

in het KAB Posttheater. Zij waren slecht twee van de 120 mensen die zich meldden
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De wijk jury - Vrouwen uit Arnhemse wijken beoordelen podiumkunsten
Tekst: Christel olijlslager Foto: Judith 
Zwikker

dit theaterseizoen zitten er in de wijk jury 
van arnhem 13 vrouwen. ze variëren in 
leeftijd van 19 – 66. Normaal zijn het er 
twaalf. Coördinatoren NazMyIE oral 
en ClarE dowlING; “we konden niet 
kiezen dit jaar, we vonden ze allemaal zo 
leuk!”

De vrouwen komen uit negen verschil-
lende wijken van Arnhem en hebben cul-
turele achtergronden uit alle windstreken 
van de wereld. De groep in Arnhem heeft 
nu al vier voorstellingen gezien en ik mag 
een keertje mee bij voorstelling vijf, een 
daNsvoorstEllING vaN alIda dors, 
‘ooGst.’ Een uur van te voren verzamelen 
we ons in de schouwburg (die het project 
mede mogelijk maakt). Terwijl er een kop 
thee of koffie wordt geschonken met daar-
bij een stuk taart, bereidt de jury zich voor 
op de voorstelling die komen gaat. 

Het valt mij op dat de groep divers is, 
betrokken en serieus op hun taak gericht 
en dat de sfeer uitstekend is. Het voelt als 
een ‘sisterhood.’ Vanavond houdt dIEGo 
soIFEr, componist van ‘Oogst’, een korte 
inleiding. Er worden zinnige en goede vra-
gen gesteld en er is duidelijk sprake van 
een kruisbestuiving; Diego moet goed na-
denken wat hij zegt en de vrouwen raken 
enthousiast over en benieuwd naar wat ze 
gaan zien. Na afloop komen spelers vaak 
napraten, maar dit keer houdt de choreo-
grafe een nagesprek waarin ze uitlegt hoe 
haar voorstelling tot stand is gekomen. 
Wat mij betreft is dit verdiepend. 

Onderweg naar de zaal, praat ik met 
vrouwen om mij heen. Ze zijn zonder 
uitzondering enthousiast. sENGul, oud 
Klarendalse, zegt; “De schouwburg is elitair 
en duur. Ik kwam er nooit. Dat kan ik ook 
niet betalen. Nu kan ik meedoen met de 
wijk jury en leer ik veel en komen er ook 
gewone mensen als ik in de schouwburg 
en dat is goed. En ik vind het zo leuk dat ik 
graag volgend jaar er weer bij wil zijn, maar 
dat mag helaas niet!”

De vrouwen vertellen over hun schrift, 
waarin ze voor zichzelf opschrijven wat ze 
van een voorstelling vonden. Aan het eind 
van het theaterseizoen, kiezen de vrou-
wen gezamenlijk de voorstelling die zij als 
beste hebben gescoord. De bekendmaking 
daarvan valt samen met het theaterfestival 
waarin ook de voorstelling van het jaar 
wordt gekozen. Een theater seizoen loopt 
van september tot juni en in die 10 maan-
den zien de vrouwen 9 voorstellingen. Een 
heleboel! En de taak is serieus, want, de 
beoordeling volgt. Vrouwen die ik spreek, 
zoals bijvoorbeeld lIEN en aNNE zeggen; 
“Je leert heel anders kijken. Soms vind je 
een voorstelling eerst niets maar nadat 
je er een paar hebt gezien kijk je terug en 
denk je; dat was toch wel een goede voor-
stelling.”

En waarom zou je bij de jury gaan? Daar-
over zegt saIra; “Ik ging nooit naar de 
schouwburg. Maar ik was daar wel nieuws-
gierig naar. Ik vind het heel leuk om te zien 
wat er allemaal gebeurt en het is ook gezel-
lig met de andere vrouwen samen.”

Wat een leuk initiatief! Hoe kun je erbij 

komen? ClarE; “Werving loopt via rIJN-
stad/oasE CENtruM en het KuNstbE-
drIJF. Daarna voeren we gesprekken met 
de vrouwen om een selectie te maken. En 
dan gaan we van start. We hopen dit nog 
lang te kunnen doen.”

adElhEId roosEN, actrice en theaterma-
ker, richtte in 2009 de wijk jury op. Zij zag 
de wijk jury als een orgaan waarin ‘gewo-
ne’ vrouwen uit – toen nog – verschillende 
Amsterdamse wijken, naast een theater 
vakjury voorstellingen zouden bezoeken en 
beoordelen. Met als doel om vrouwen die 
niet gewend zijn naar theater te gaan,

dat niet durven of makkelijk kunnen, in 
contact te brengen met de podiumkun-
sten. 

Dans, muziek, toneel en dan het liefst uit 
de eigen regio. Zo leer je je stad en/of 
provincie beter duiden door de verbeel-
ding die kunst maakt van onze werkelijk-
heid. Het project verliep succesvol en 
na Amsterdam volgde al snel Utrecht en 
Groningen. 

sinds 2014 draaide de wijk jury voor het 
eerst in arnhem en dordrecht. Eerst als 
pilot, nu voor de eerste keer officieel.

A: Klarendalseweg 188 | 6822 GJ Arnhem | T: 026 – 351 28 89
@: www.klavertje-arnhem.nl  | facebook.com/klavertjearnhem

Pizzeria   -   Grillroom   -   Cafetaria 

DINSDAG & DONDERDAG

A:A: Klarendalseweg 188 | 6822 GJ Arnhem | 

DINSDAG & DONDERDAG

WOENSDAG SCHOTELDAG
€2,00 
KORTING 
OP ELKE SCHOTEL

€6,00 
ELKE PIZZA
OF PASTA

basisschool de wijzer
In de week van 9 maart heeft onze school in het te-
ken gestaan van techniek. In alle klassen zijn we met 
verschillende vormen van techniek bezig geweest. 
alle groepen hebben een voorstelling gezien van 
vICtor vEIlIG vaN Mad sCIENCE. hij deed allemaal 
leuke proefjes .

Er kwam voor GroEP 5 t/M 8 een tEChNobIEl. 
De Technobiel is een mobiele experimenteerruimte 
waarin leerlingen op allerlei manieren met techniek 

in aanraking komen.

Wist je dat je met 
citroenen een lampje 
kan laten branden? In de 
verschillende groepen 
is dit experiment goed 
gelukt.

Het was een interes-
sante week, waarin in de 
kinderen hebben ontdekt 
dat techniek leuk is. 

de tweede Kamer over de vloer
Er zijn door de jaren heen nogal wat haagse politici 
op bezoek geweest. Ministers vogelaar en van der 
laan toen er nog van alles moest gebeuren met hun 
beleid, alexander Pechtold omdat hij onze adoptie-
politicus is, diederik samsom en hans spekman 
omdat zij de Klarendalse molen wel een geschikte 
plek vonden om de dag van de arbeid te vieren, 
minister stef blok omdat hij de Gouden Piramide 
aan volkshuisvesting had uitgereikt en ongetwijfeld 
vergeten we er nog een paar.

In aanloop naar de Provinciale Staten verkiezingen 
had PvdA Arnhem afgelopen maand lIlIaNNE 
PlouMEN uitgenodigd, minister van handel en ont-
wikkelingssamenwerking. In taPE aan de Hommel-
straat ging zij in gesprek met geïnteresseerden over 

onderwerpen als eerlijke mode, vrouwen aan de top, 
internationale handel.
Daarvoor had zij een rondje langs een aantal winkels 
van het modekwartier gedaan, én slaagde daar!

  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
•	 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


