
Iedere wijk in Arnhem heeft een wijkbud-
get, het bewonersoverleg (het voormalige 
wijkplatform) bepaalt hoe dat budget 
wordt besteed ten behoeve van de leefom-
geving en andere initiatieven in de wijk. 
De beroepskrachten hebben adviesrecht. 
Klarendal heeft financieel natuurlijk hele 
goede tijden achter de rug met allerlei extra 
te besteden budgetten, zoals het ‘Vogelaar-
geld’. Maar die tijden zijn voorbij.

Het reguliere bedrag van het wijkbudget 
is iets meer dan €44.000,-. Daar worden 
activiteiten van vele vaste partners van be-
taald . Zo gaat er o.a. een jaarlijkse bijdrage 
naar Bouwspeelplaats De Leuke Linde, de 
jaarlijkse bingo, de midwinternacht, worden 
de hanging baskets aan de Klarendalseweg 
betaald, kan o.a. Wijken voor Kunst jaarlijks 
zijn bewonersinitiatief uitvoeren – en niet te 
vergeten: wijkmedia zoals de wijkkrant en 
de website worden er uit betaald.

Met die extra budgetten is dat allemaal pri-
ma gegaan de afgelopen jaren en er zit nog 
wat in een reservepotje. Het bewonersover-
leg heeft ook nog €10.000,- tot zijn beschik-
king gekregen van de Gouden Piramide. 
Over een duurzame besteding van dit deel 
van de prijs is nog geen besluit genomen. 
Daarom staat dit geld nog geparkeerd. 

Er is gekozen om de reservegelden tot 2019 
uit te smeren over de vaste partners – met 
ieder jaar een beetje minder te besteden. 
Daarnaast blijft er binnen de begroting 
natuurlijk ook geld voor initiatieven uit de 
wijk. Die vaste partners zullen er dus iets op 
moeten gaan inleveren en in 2019 moeten 
we het als wijk écht met die €44.000,- doen.

Meer informatie en details over het wijk-
budget kunt u opvragen bij opbouwwerker 
Rob Klingen:
r.klingen@rijnstad.nl 

Klarendal en minder wijkbudget
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Een nieuwe bestemming voor Sporthal Klarendal
Bounz: een zaal vol aaneengeschakelde trampolines

Over de sporthal aan de Neerlandstuin-
straat in de wijk, is het nodige gedebat-
teerd de afgelopen jaren. De activiteiten 
van (ooit) Sportpunt Klarendal (nu Wijkclub 
Klarendal) verhuisden naar de sportaccom-
modaties in het MFC en wat zou er dan 
met de oude sporthal gebeuren? 

Hoe het ook zij, in augustus start de orga-
nisatie Bounz met aanpassingen aan de 
sporthal. Zij hebben een tijdelijk contract 
met de gemeente gesloten, en zullen na de 
zomer hun deuren openen.

Wat is Bounz? “Bij Bounz nemen we tram-
poline springen naar een volgend level. 
Bounz is een nieuw en uniek concept waar-
mee trampoline springen in een 3-dimensi-
onale, creatieve en sociale sport verandert. 
Topsporters, kinderen, mensen die kampen 
met overgewicht of fitness fanaten, door 
de ‘low impact/high energy’, is deze sport 
geschikt voor iedereen.”

Tijdens het laatste bewonersoverleg van 
juni kwamen de organisatoren over Bounz 
vertellen. Hun ambities voor Klarendal 
werden positief ontvangen. 

en nog veel meer...

_
Programma 
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PAARDeNSlAgeR BRugMAN is pensi-
oengerechtigd, maar APPIe die hem op 
wil volgen krijgt geen geld van de bank 
om de zaak over te kunnen nemen. 

Culinair journalist van de Volkskrant MAC 
VAN DINTHeR uit Arnhem én nog een 
aantal mensen die het paardenvlees en 
het ambacht koesteren, startten een actie 
‘PAARD OP De KAART’ in de hoop een fi-
nanciering te vinden zodat Slagerij Ernste 
niet uit het Klarendalse straatbeeld zou 
verdwijnen. 

Van februari t/m eind mei zijn er allerlei 
kanalen bewandeld, maar het mocht niet 
baten…

“Het comité ‘Red de Paardenslager’ heeft 
officieel de stekker uit de actie getrokken. 
We hebben veel bijval gekregen voor onze 
actie en een ongekende publiciteit. Helaas 
heeft zich dat niet vertaald in de klinkende 

munt die we zo hard nodig hadden. Wat mij 
vooral teleurstelt is dat we ook vanuit de 
gemeente Arnhem geen enkele sjoege van 
belangstelling hebben gekregen. Daarom 
hebben we besloten onze actie te beëindi-
gen.

Wat dit betekent voor de paardenslager 
is nog niet helemaal duidelijk: Willem 
Brugman heeft besloten door te gaan tot 
de laatste snik; hij zoekt nog altijd naar 
wegen om de zaak voort te zetten. Daar 
steunen wij hem natuurlijk van harte in.”

Paard op de Kaart De actie leverde niets op…

De hanging baskets zijn één van de vaste posten 
die vanuit het bewonersbudget worden betaald 

ROSeNDAAlSeSTRAAT

FANIe VAN DeN BOSCH stuurde 
ons foto’s omdat ze vindt dat de 
Rosendaalsestraat er niet zo mooi bij 
ligt. Ondertussen hoorden wij ook via 
de stadsdeelmanager wijkonderhoud 
van de gemeente Arnhem dat het asfalt 
aan de Rozendaalsestraat wordt vervan-
gen van 7 juli tm half augustus! 

Meer informatie op: www.bounz.nl
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~ Colofon ~

De zomervakantie komt er aan. Het 
weer zat niet echt mee de afgelopen 
periode en dan is de langste dag ook al 
weer achter de rug. Maar de Nacht van 
de Mode heeft het in ieder geval droog 
gehouden! We hopen op iets beter 
weer, zodat het Speeldorp een succes 
wordt en ook alle andere thuisblijvers 
nog iets met hun zomer kunnen doen. 
Chillen in De Klare Tuin bijvoorbeeld 
achter de Wereldkeuken! Naast het 
terras (daar is dan consumptie wél 
verplicht) mogelijkheden genoeg om 
te toeven. Een mooie aanwinst voor de 
wijk, zeker voor de velen die geen tuin-
tje hebben en dan toch lekker buiten 
kunnen zitten.

Voor nu gewoon veel leesplezier met 
deze krant die weer bomvol nieuwtjes 
staat. Geniet van de zomer, veel plezier 
op de oorden waar jullie naar toe gaan 
en tot in september! 

~ Redactioneel ~

uiterlijk kopij woensdag 19 augustus

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 17 sep.

Inleveren van kopy 
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Zingen in het Inloophuis 

Zin om samen gezellig te zingen of 
muziek te maken? Dan bent u van harte 
welkom in het Inloopcentrum aan de van 
Slichtenhorststraat 34. Elke vrijdag van 
10.00 tot 12.00 uur, onder het genot van 
koffie, thee en iets lekkers. Deelname is 
gratis.
Voor meer informatie: 06 - 470 69 050. 

Participatiewerk 

De zomervakantie komt er aan en veel vol-
wassenen zijn druk met Ramadan of met 
allerlei afspraken.
Wij sluiten onze volwassene activiteiten per 
18 juli . Wij starten weer na zomer vakantie 
in september.

•	 8 September begint om 12.30 tot 14.30 
Creatief club

•	 10 september begint om 9.30 /12.00 
Turkse vrouwen groep 

•	 16 September begint om 10.00 /12.00 uur 
Doe het zelf club Brei/haken/naai

•	 Stamtafel 1 keer per maand begint 7 
oktober om 10.00/12.00 uur

Onze enthousiaste vrijwilligers staan voor 
u klaar.
Wil jij meer mensen leren kennen kom 
gezellig naar MFC Klarendal.

Heb je zelf nieuwe ideeën of wil je zelf iets 
opzetten, als activiteit voor de volwasse-
nen, neem contact op met participatiewer-
ker Songül: s.gurses @ rijnstad.nl / 
06 - 464 40 591

MFC Klarendal Kazerneplein 2
tel 026 - 377 20 50

Wij wensen iedereen vast fijne zomerva-
kantie toe. 

Natuur in de wijk
De steenbreekvaren

De zomer staat weer voor de deur, tijd 
om de balkons en tuintjes in Klarendal 
weer met allerlei plantjes en bloemen op 
te fleuren! Nou groeit er tussen mijn bal-
konstenen een erg mooi plantje, namelijk 
de steenbreekvaren. Deze kenmerkende 
muurplant is beschermd door de Flora- en 
faunawet, maar of hij op deze locatie is 
aangeplant of uit zichzelf is gekomen, geen 
idee. Wel worden het er elk jaar meer, en in 
tegenstelling tot wat zijn naam suggereerd 
zal dit ondiep wortelende plantje mijn bal-
kon gelukkig niet uit elkaar breken.

Er komen in Nederland verschillende typi-
sche muurplanten voor, voorbeelden hier-
van zijn het muurvarentje, de tongvaren en 

de muurleeuwenbek. Deze sterke plantjes 
zijn aangepast aan extreme condities, het 
vochtgehalte en temperatuur op de muren 
kan sterk verschillen gedurende het jaar 
en een voedingsbodem ontbreekt in zijn 
geheel!

In Klarendal komen ze op allerlei verschil-
lende plekken voor, al is het soms wel 
even goed zoeken! Op een muurtje bij 
molen “de Kroon” is bijvoorbeeld een 
groeiplaats van de vrij zeldzame tongva-
ren, en het muurvarentje kun je bijvoor-
beeld vinden aan de Hemonylaan en de 
Rosendaalsestraat. Toch prachtig om te 
zien dat de natuur onze wijk zo groen kan 
maken!

Dirk Kruijt
Werkzaam als bioloog

 

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 krant 3 was de 
INDISCHe BuuRT, maar door niemand 
geraden! Geen winnaar dus… 

Uw oplossing moet uiterlijk maandag 17 
augustus 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 17 augustus.

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

  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
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Door Sabine Roelofs

Vogelhuisjes, wie heeft ze niet in de tuin 
hangen? Misschien staat er zelfs een 
insectenhotel. en de echte natuurliefheb-
ber denkt ook aan de egels en heeft tus-

sen de struiken een egelhuis verstopt. Maar 
ooit nagedacht over een vleermuizenkast? 
Sinds februari hangen aan de voor- en 
achterzijde van de bovenwoningen aan de 
AgNIeTeNSTRAAT, ONDeR De lINDeN en 
HeMONylAAN 25 vleermuizenkasten. 

“Vleermuizen die in de stad wonen, krui-
pen overdag weg in kieren en scheuren 
in gebouwen. In grote delen van Europa 
zijn vleermuizen strikt beschermd. De 
woningen tussen de Borgardijnstraat en de 
Hemonylaan worden gerenoveerd. Bij groot-
schalige ingrepen zoals deze wordt altijd 
gekeken of de ingreep schadelijk is voor de 
vleermuis. Uit inventarisatie in 2014 bleek 
dat de meeste vleermuizen in Klarendal over 
ONDeR De lINDeN vlogen, maar ook rond 
de grasperken nabij de Leuke Linde vlogen 
veel dieren. Om ervoor te zorgen dat de die-
ren tijdens de renovatie een goede woning 
hebben, zijn er vleermuizenkasten opgehan-
gen”, legt MARKO SINKe, ecoloog bij Loo 
Plan, uit. 

Loo Plan is een adviesbureau voor bos, 
natuur en landschap. In opdracht van 
Volkshuisvesting heeft het bureau onderzoek 
gedaan naar vleermuizen en huismussen. 
Ook de ontheffing voor de Flora- en fau-
nawet werd door dit bureau aangevraagd. 
Daarbij moet Volkshuisvesting voldoen aan 
een aantal voorwaarden. In een brief aan 
de bewoners van de te renoveren wonin-
gen legt VOlKSHuISVeSTINg uit: “[… Zo 
zorgen we dat mussen kunnen nestelen 
onder de dakpannen van de eengezins-
woningen aan de BORgARDIJNSTRAAT, 
VOORBROODSTRAAT en HeMONylAAN. 
Ook hangen we 25 vleermuizenkasten 
op…]” 

In Nederland leven ongeveer twintig 
soorten vleermuizen. In een stedelijke 
omgeving zoals Klarendal komen maar 
een paar soorten voor. “De gewone dwerg-
vleermuis komt hier het meeste voor. 
Het lijfje is slechts zo’n 5 centimeter lang, 
maar de afstand tussen de vleugelpunten 
daarentegen kan wel oplopen tot meer dan 
20 centimeter. Per nacht kan het diertje 
wel tot drieduizend muggen en insecten 
eten. Vleermuizen in je wijk scheelt dus 
een hoop muggenbulten”, vertelt Marko 
enthousiast. 

De werkzaamheden aan de woningen zijn 
eind 2015 afgerond. In de loop van 2016 
worden de vleermuizenkasten verwijderd 
zodat ze gebruikt kunnen worden bij ande-
re renovaties. “Blijkt dat de kasten goed 
worden bewoond? Wellicht blijven er dan 
een aantal kasten hangen”, besluit Marko. 

NACHT VAN De VleeRMuIS
In het laatste weekend van augustus 
wordt jaarlijks de Nacht van de Vleermuis 
georganiseerd. De europese Nacht van de 
Vleermuis. In het weekend van vrijdag 28 
en zaterdag 29 augustus 2015 wordt de 
19e internationale Nacht van de vleermuis 
georganiseerd. Meer dan 30 landen doen 
hier aan mee. In dit weekend worden 
door heel Nederland vleermuisactiviteiten 
georganiseerd voor volwassenen en kinde-
ren. www.nachtvandevleermuis.nl 

Vleermuizenkasten
Vleermuizen in je wijk scheelt een hoop muggenbulten

Een nieuw gezicht in het Inloophuis
“Het allerbelangrijkste is dat mensen gezien en gehoord worden”

Door Marije van den Bos

ellIe SMeeKeNS is sinds 1 mei 2015 de 
NIeuWe COöRDINATOR VAN HeT IN-
lOOPHuIS en, samen met geert Rozema, 
buurtpastor in Klarendal, Sint Marten en 
Spoorhoek. Het Inloophuis is een plek waar 
je binnen kan lopen voor bijvoorbeeld een 
kop koffie, een goed gesprek, een spelletje 
kaarten of om gewoon even lekker de krant 
te lezen. Iedereen is er welkom. 

“Wat wij hier belangrijk vinden is dat 
mensen gezien en gehoord worden,” vertelt 
Ellie.
“Wij proberen er aan bij te dragen dat het 
mensen goed gaat. Het inloophuis geeft de 
mogelijkheid tot ontmoeting: ik ben niet 
alleen op de wereld, ik hoor ergens bij, ik 
word gezien en gehoord, er zijn mensen bij 
wie ik mij thuis voel.”

Het Inloophuis is ook een plek waar mensen 
hun talenten kunnen inzetten, iets voor een 
ander kunnen betekenen. Want daaraan 
ontleen je zinvolheid, het geeft voldoening 
én een dagbesteding. Er wordt veel gewerkt 
met vrijwilligers. Waaronder ook mensen 
die in de gewone samenleving niet aan de 
bak komen, maar die hier wel iets kunnen 
betekenen en zo ook nog contacten in de 
wijk opdoen. De gastvrouwen van het In-
loophuis doen hun werk allemaal vrijwillig. 
Net als de mensen van de buurtklussen-
dienst. Zij kunnen worden ingezet als men-
sen een klusje te doen hebben, bijvoorbeeld 
een wandje behangen of schilderen; een 
kast in elkaar zetten; of lampen vervangen.

Mensen kunnen ook zelf met ideeën komen. 
Zo is de open zangochtend op vrijdag 
ontstaan. Gewoon voor het plezier van het 
samen zingen. Er wordt van alles gezongen, 
van Nederlandstalig tot gospel. Zingen kan 
een geweldige uitlaatklep zijn als er dingen 
dwars zitten. Het Inloophuis probeert ook 
signalen uit de wijk op te pakken. Zo heeft 
pastor Geert Rozema goede contacten met 
de moskee en probeert hij samen met hen 
een interreligieuze dialoog op te zetten.

Ellie vertelt verder: “Ik probeer regelmatig 
de straat op te gaan om in contact met 
mensen te komen. Zingeving is een onder-

werp dat dan regelmatig ter sprake komt. 
Het gaat dan niet expliciet om het christelijk 
geloof, maar om hoe ervaar jij jouw leven? 
Waaruit haal jij jouw bezieling en jouw 
voldoening? Zo was ik laatst in gesprek met 
iemand die vertelde hoe belangrijk het voor 
hem is om af en toe de natuur in te gaan, 
om daar zijn rust terug te vinden. Het is 
een man die heel snel geprikkeld wordt en 
daardoor opgefokt kan raken. In zijn eentje 
in de natuur zakt dat gevoel weer en vindt 
hij de verbinding met zichzelf terug.”

Klarendal is een bruisende wijk vindt Ellie, 
met veel verschillende kanten. Er is een 
mix van mensen die heel actief zijn en met 
wie het heel goed gaat en mensen die met 
moeite staande blijven. Dat maakt het een 
uitdagende wijk om in te werken. 

En wie is nou precies Ellie? 
Ellie glimlacht: “Iemand die 
zich heel betrokken voelt bij 
mensen. Vooral bij mensen 
die het moeilijk hebben. 
Ik bied een luisterend oor 
en ben een netwerker. Ik 
probeer mensen, maar 
ook initiatieven, met elkaar 
in verbinding te brengen. 
Daarnaast ben ik een gelo-
vig mens, in die zin dat ik 
heel erg voel dat het leven 
mij, ons, gegeven is en dat 
je het niet in de hand hebt. 
Dat wij er voor elkaar zijn 
om het leven de moeite 
waard te maken. Mijn 
geloof beleef ik erg in het 
contact met andere men-
sen. Jezus herken je juist in 
de mens die je nodig heeft, 
ook als dat mensen zijn 
waar je je eigenlijk liever 
van af zou keren. Dat is 
voor mij een inspiratiebron 
om in contact te blijken. 
Ook met mensen die zich 
niet prettig gedragen. Want 
ieder heeft het nodig dat 
er mensen om je heen zijn. 
Ik vind het belangrijk dat 
mensen zich kunnen laten 
zien zoals ze zijn.”

En kunnen wij Klarendallers aan dat laatste 
ook een bijdrage leveren?
“Ja, volgens mij kan dat al heel simpel 
door elkaar met een open blik te bekijken. 
Je oordelen of vooroordelen even probe-
ren te parkeren. Bijvoorbeeld als je elkaar 
ontmoet op straat. Dat je mensen even echt 
aankijkt en groet. Als je zelf iemand groet, 
dan groeten de meeste mensen terug. Dat 
is volgens mij al heel belangrijk, dat zorgt 
voor een goede sfeer. Ik kan er zelf al heel 
blij van worden als ik gegroet wordt, zeker 
als dat gebeurt door mensen die ik niet 
ken.”

Binnenlopen in het Inloophuis kan elke 
dinsdag- en donderdagochtend tussen 
10.00 u en 12.00 u.
Van Slichtenhorststraat 34. 026 - 442 60 66. 

Na het afronden van de verbouwings-
werkzaamheden is aan het Memora-
rium de bestemming uitvaartcentrum 
toegevoegd. Het Memorarium benadrukt 
de kleinschalige opzet van het uitvaart-
centrum, waardoor de aandacht voor de 
nabestaande gegarandeerd blijft.

Het uitvaartcentrum staat tevens open 
voor andere uitvaartondernemers uit 
Arnhem en omgeving. Het Memorarium 
vervult dan dus een facilitaire functie in 
deze. Er zijn al een aantal ondernemers 
welke zich hebben gemeld om voor hun 
uitvaarttaken gebruik te maken van het 
Memorarium Gelderland.
 
De hoofdfuncties van het Memorarium 
Gelderland zijn dus nu:
• Het bijzetten van een urn in het co-

lumbarium;
• Het houden van een uitvaartdienst;
• Het totaal (laten) verzorgen van een 

uitvaart;
• Het organiseren van evenementen 

passend bij het Memorarium.

JulI eN AuguSTuS IN HeT MeMORA-
RIuM:
FOTOTeNTOONSTellINg “geluK-
KIg HeBBeN We De FOTO’S NOg”, 
afscheidsfotografie onder de aandacht 
gebracht door uitvaartbegeleider elS 
HOgeRVORST in samenwerking met 
afscheidsfotografen BOuKJe CANAAN 
en JASMIJN VAN lIN-DuTeRlOO.

Voor een bezoek aan het Memorarium: 
woensdag, donderdag, vrijdag en zon-
dag: 13.00 - 16.30 uur.

 

Memorarium, de 
oude Sint Janskerk

m

m
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KWD-96-ART is gewoon een winkel waar je kunst kunt kijken en kopen

Door: Jos Peters

Verliefd worden op een huis; dat was wat 
er gebeurde toen Peter Rutten een keer 
op bezoek was in Klarendal, en moest 
schuilen voor de regen. Het pand waar 
hij als een blok voor viel was de voorma-
lige slagerij aan de Klarendalseweg 96, 
waar nog lang zuivelhandel grevel was 
gevestigd. 

Na dat er diverse andere gebruikers wa-
ren gekomen en gegaan, stond het alweer 
een tijdje leeg. Peter, die toen woonachtig 
was in Amsterdam, besloot te informe-
ren of het te huur was, en kreeg te horen 
dat hij de vierde gegadigde was. Zijn 
opluchting was groot toen de andere drie 
besloten om het pand niet te huren. In 
februari 2014 verhuisde hij naar Arnhem. 
Zijn oorspronkelijke plan was om er een 
winkel met door hem zelf geconserveerd 
biologisch voedsel en een huiskamer res-
taurant van te maken, maar dit kwam om 
allerlei redenen niet van de grond. 

Peter: “Ik hou erg van het begrip ‘Wabi-
Sabi’, een Japanse wijze van in het leven 
staan. Het is leven in het hier en nu en 

accepteren dat dit leven soms incompleet 
en imperfect is. Ik heb in mijn leven veel 
dingen gedaan, zoals een opleiding tot kok 
en manager bij computerbedrijf HP, maar 
ik hou mijn hele leven ook van kunst en zo 
werd het plan geboren om een winkel en 
atelier voor kunst en design unica te gaan 
beginnen. Hoewel ik geen officiële opleiding 
tot kunstenaar heb, ken ik wel kunstenaars 
en heb nu negen van hen verzameld die-
werk aanleveren voor exposities en verkoop. 

Zelf ben ik aan het weven, iets wat mij rust 
brengt.” Peter heeft twee weefgetouwen, 
een grote en een kleine, welke hij vaak 
op zijn werktafel zet om er aan te werken. 
Peter: “Omdat ik daar in de etalage van de 
winkel werk, zien mensen dus wat ik doe. 
Veel mensen van o.a. Turkse of Marokkaan-
se afkomst zien me dan bezig en komen 
dan vaak de winkel in voor een praatje. 
Voor hen is weven iets wat zij vroeger in 
hun jeugd hebben gezien of gedaan. Ik ben 
voor hen die jongen die op tafel weeft.” 
Peter experimenteert met zijn weefwerk. Hij 
verwerkt bijvoorbeeld koperdraad in een 
aantal van zijn stukken, of verft zijn garens 
met behulp van afbindtechnieken, zodat er 
een organisch geheel ontstaat. 

Naast Peter’s werk hangt en staat er in de 
winkel, het woonhuis en de tuin ook werk 
van andere kunstenaars zoals schilderijen, 
lampen, objecten van ijzer, keramiek of 
hout en in de voormalige koelcel hangt 
een stoel als kunstobject. Peter: “Ik ben al 
erg gehecht geraakt aan Klarendal. Het is 
in de stad, maar hier heerst een vergelijk-
baar gevoel als in een dorp. Buurtgenoten 
kennen elkaar. Ik heb dan ook al veel men-
sen hier leren kennen en ben met hen in 
contact gekomen. Het is hier veel minder 
hectisch en anoniem dan inmijn vorige 
woonplaats Amsterdam, waar ik o.a. op 
de Albert Cuypmarkt woonde. Ik vind de 
rust hier weldadig.”

kdw-96-art, Klarendalseweg 96. 
06 - 420 79 193. 
Open op donderdag, vrijdag en zaterdag 
van 12.00 - 18.00 uur en op afspraak. 
www.kdw-96-art.nl 
info: peter@kdw-96-art.nl 

Het Mantelzorgcompliment
Door Marije van den Bos

elke dag zorgen in Arnhem ongeveer 
260.000 mensen voor hun chronisch zieke, 
gehandicapte of hulpbehoevende partner, 
ouder, kind, of ander familielid, vriend of 
buur. Deze zorg kan jarenlang duren, is 
onbetaald en wordt vaak vanuit een per-
soonlijke relatie gegeven. Deze zorg heet 
mantelzorg.

Het geven van mantelzorg wordt vaak 
gezien als iets vanzelfsprekends. Er is vaak 
geen keus. Een kind blijkt gehandicapt, een 
vader gaat dementeren, een partner krijgt 
een chronische ziekte, een vriend krijgt een 
hersenbloeding of een buurvrouw wordt 
slecht ter been. Het kan iedereen overko-
men. Het is heel normaal om een ander een 
handje te helpen en het geeft vaak veel vol-
doening. Maar wanneer de zorg intensief 
en langdurig is, kan het erg zwaar worden. 
En kan ook veel invloed hebben op je eigen 
leven. Het combineren van mantelzorg met 
een baan, de zorg voor andere familiele-
den, opvoeding van kinderen of vrijetijds-
besteding blijkt vaak lastig te zijn.

De gemeente Arnhem waardeert het dat 
er zoveel mensen in Arnhem mantelzorger 
zijn. Het mantelzorgcompliment is een 
manier om die waardering uit te druk-
ken en het welzijn van de mantelzorger te 

bevorderen. Het mantelzorgcompliment 
wordt vanaf 2015 niet meer in geld uitbe-
taald maar in de vorm van een Mantelzorg-
card. Deze card is 150 euro waard en is te 
besteden aan verschillende producten en 
diensten in vier categorieën: kunst & cul-
tuur, horeca & recreatie, gemakdiensten, en 
producten & (overige) diensten. Zo kunnen 
mantelzorgers met hun card bijvoorbeeld 
koffie of thee kopen bij Simon Levelt, gaan 
dineren bij restaurants aan de Rijnkade, of 
een paar uur hulp in huis krijgen.

Degene die de mantelzorg ontvangt (de 
zorgvrager) kan het mantelzorgcompliment 
aanvragen voor de mantelzorger via de site 
van de gemeente Arnhem (www.arnhem.nl/ 
mantelzorg). Hiervoor heeft u een DigiD 
nodig. Ook het adres, telefoonnummer 
en BSN nummer van de mantelzorger zijn 
nodig.

u kunt de aanvraag tot en met 31 decem-
ber indienen voor het lopende jaar. 

Heeft u vragen over de aanvraag van het 
Mantelzorgcompliment of kent u niemand 
in uw omgeving die u zou kunnen helpen 
met de digitale aanvraag, bel dan MVT 
Arnhem via 026 - 327 01 74  
of 026 - 327 18 30.  
u kunt ook een mail sturen:  
info@mvtarnhem.nl

Ook lOeSJe op de Hommelstraat 
ontfermt zich over de mantelzorgers. 
Voor €30,- lid worden en maandelijks de 
nieuwste posters in de bus ontvangen? 
ga naar www.loesje.nl

Onder het genot van een hapje en een 
drankje is woensdag 24 juni de buurt-
tuin, de tuin achter de Wereldkeuken, 
officieel geopend. een buurttuin waar je 
mag zitten, luieren, afspreken, maar ook 
tuinieren met de moestuingroep. Deze 
middag is ook de naam onthuld van de 
buurttuin. Vanaf nu heeft onze tuin “de 
Klare Tuin”.

Eindelijk kunnen wij aan de slag. Een 
grote groep enthousiastelingen heeft 
zich al gemeld om te helpen bij het 
onderhoud van de buurttuin. Alleen 
ontbreekt het ons nu nog aan goed tuin-
gereedschap. Vandaar een oproep aan 
iedereen uit de wijk!

HeB Je TuINgeReeDSCHAP DAT Je 
zelF NIeT MeeR geBRuIKT, TuINge-
ReeDSCHAP IN gOeDe STAAT?  
Laat het ons weten door een mail te stu-
ren naar onderstaand mailadres. 
Wij spreken dan af wanneer wij het bij je 
op komen halen.

Alvast bedankt namens alle vrijwilligers 
van de Klare tuin.

robhuntink@driestroom.nl

Buurttuin -  
De Klare Tuin

KuNSTWeRK geSTOleN uIT HeT ge-
zONDHeIDSCeNTRuM “ONDeR De lIN-
DeN” ONDeR De lINDeN 21 ARNHeM

Tussen donderdag 18 en vrijdagochtend 
19 juni is dit kunstwerk meegenomen.
Dit Beeld heeft emotionele waarden voor 
de Kunstenares en zij zou het graag terug 
willen hebben.

Mijn vraag is aan de lezers om uit te 
kijken of dit beeld aangeboden word via 
facebook of markplaats of weet bij wie 
het in huis staat.

De vinder krijgt een beeldhouwworkshop 
aangeboden als dank.

er kan contact opgenomen worden via 
mijn email adres:  
threeshersbach@gmail.com

Kunstwerk Gestolen 

“Het is leven in het hier en nu 
en accepteren dat dit leven soms 
incompleet en imperfect is”



ellIe heeft er dit jaar al heel wat reizen opzitten. ‘Ik ben net terug joh! Ik ben een 
tijdje naar Canada geweest om voor mijn zus te zorgen en ben in Spanje geweest om 
mijn zoon en kleinkind op te zoeken. Maar ja, ik ben dan ook al twee jaar gepensioneerd 
en heb nu dus ook alle tijd om te doen wat ik wil; heerlijk!’ Maar zijn er dan helemaal 
geen plannen meer voor de aankomende maanden? ‘Jawel hoor, in augustus gaan we 
nog met vrienden naar Frankrijk en in september naar Griekenland. En wat ik dan altijd 
meeneem zijn boeken. Heel veel echte, papieren boeken!’ 

zOMeRPlANNeN Door Paula Hubbers en Christel Olijslager

Aangezien we deze keer de zomereditie van de krant maken, vroegen we op straat wat 
u deze zomer voor plannen heeft. zit er een vakantie in? en zo ja waarheen dan? en 
als er geen vakantie in zit om wat voor reden dan ook, wat gaat u dan doen?  en ook 
wilden we weten; wat neemt u mee, waar kan u niet zonder?

RICHARD gaat samen met zijn zoontje een weekje woningruilen met vrienden uit 
Maassluis en bij mooi weer ook nog een weekje kamperen. In de buurt. Daarnaast gaat 
hij zelf nog een week met zijn vader op reis. Dat doen ze elk jaar; ‘Ik kan dit van harte 
aanbevelen. Met een ouder op vakantie. Je tempo ligt daardoor veel lager en je brengt 
je tijd veel rustiger door. Dit keer gaan we naar Bologna. We zijn heel Europa al doorge-
reisd. Ik neem standaard mijn camera mee en maak altijd een mooi fotoboek voor mijn 
vader.’

SIMONe gaat samen met haar vriend naar la Palma. ‘We hebben voor dit eiland 
gekozen omdat we dan op een klein plekje zitten en niet in de verleiding komen allerlei 
steden te bezoeken. La Palma wordt niet heel druk bezocht omdat het lava stranden 
heeft en dat vinden veel mensen vervelend en wij vinden die rust juist fijn. We hebben 
een huisje gehuurd voor twee weken. Het is een echt wandeleiland en ik neem dan ook, 
naast luchtige kleding en zonnebrand want het is er héél warm, mijn bergschoenen mee.’

Met zijn zoontje naar Maassluis 
en met zijn vader naar Bologna
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ROCHeR, MONIque eN HeleeN hebben al duidelijk zin in de zomer. ‘Oh 
ja! Genieten van het lekkere weer, in het park gitaarspelen, jointje roken, flirten, in de 
zon liggen.. Ik kan me in deze omgeving wel vermaken!’, vertelt Rocher enthousiast. ‘Met 
een flesje water erbij’, besluit hij. 
Monique, actief als model, gaat met een vriendin op vakantie naar Barcelona. ‘Wij gaan 
lekker aan het strand liggen. Verder zal ik in Nederland bezig zijn met wat fotoshoots.’
Heleen, ook model, zoekt tevens de zon op: ‘Ik ga naar Spanje voor een fotoshoot en zal 
verder ook in Nederland genoeg te doen hebben als model.’ Wat beide dames meene-
men op vakantie? ‘Zonnebrand!’, is het antwoord daarop, in koor.

In de omgeving lekker 
vermaken en naar Spanje

Met vrienden naar 
Frankrijk en Griekenland

ANNe-MARIe blijft lekker in Nederland. ‘Er zijn hier altijd leuke dingen te doen. 
Ik maak bijvoorbeeld veel tripjes met de trein en bezoek musea in verschillende steden. 
Amsterdam, Den Bosch of gewoon hier in Arnhem! Wat ik op die tripjes altijd meeneem 
is lekker eten en een fles wijn. Ik ga namelijk graag ergens picknicken. Veel lekkerder én 
goedkoper dan uit lunchen! Vroeger wilde ik mijn zelfgemaakte hapjes nog wel eens 
meenemen in plastic bakjes, maar vanwege het milieu stop ik nu alles in glazen potjes. 
We gaan trouwens nog wel echt vakantie vieren in Texel, met de kinderen en de kleinkin-
deren.’

HANS brengt de zomermaanden veelal in het bos door. Verrassend daaraan is het feit 
dat Hans in een scootmobiel zit. ‘Dat is prima te doen hoor. Veel mensen durven dat niet, 
maar ach, ik heb overal maling aan!’, aldus een vrolijke Hans. ‘Mijn scootmobiel heeft 
een dubbele accu, waardoor ik wel 40 kilometer kan verplaatsen. Zo rijd ik graag rond 
in de bossen rond dierentuin Burgers’ Zoo. Lekker naar de natuur kijken. Als ik naar een 
bos ga neem ik altijd mijn fototoestel en een flesje Spa Fruit mee.’

In de bossen rondom Arnhem

Blijft lekker in Nederland Met haar vriend naar la Palma

genoeg leuke zomerplannen dus, bij deze Klarendallers! Of het nou in je eigen buurt, 
ons eigen Nederland of in het verre buitenland is. Krijg jij ook al zomerkriebels?
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De Nacht van de Mode, trots als wij zijn 
op de mooi aangelichte molen, mede 
voorzien van kleurige lampenkettingen; ui-
teraard zeggen wij ook wel eens de Nacht 
van de Molen! Dit jaar waren we nog extra 
blij met ons nieuwe gesponsorde terras 
wat net voor dit evenement was opgele-
verd. Mede dankzij de goede muziekband 
Banda exota was ook de molen een leuke 
onderbreking van het shoppen langs de 
winkels. Ieder begon met de heupen te 
bewegen en er werd ook veel gedanst. 
Wat ook opvallend was dat steeds meer 
echte Klarendallers eens een kijkje bij de 
molen namen. Daar zijn wij blij mee. 

De molen zal in de toekomst ook steeds 
meer zijn dan de gelegenheid waar je wat 
meel koopt. We willen ook een locatie zijn 
waar overdag verjaardagsfeestjes, klein-
schalige bedrijfsuitjes e.d. plaatsvinden. 
Uiteraard vragen we hier wat geld voor 
waarmee het onderhoud van de molen 
betaald kan worden. Gemiddeld praat je 

namelijk tot over tienduizend euro wat er 
jaarlijks nodig is om goed onderhoud te 
verrichten. 

Inmiddels hebben we weer drie opgeleide 
molenaars. Jan van Mierlo, Thomasz van 
Os en Douglas Rijksen kunnen na een 3 
jarige opleiding tot molenaar nu zelfstan-
dig draaien. We hopen daarmee ook vaker 
draaiende wieken te laten zien dan nu. 

POPPeNKASTVOORSTellINgeN
Op de graanzolder van molen de Kroon 
staat een grote poppenkast. Hier worden 
poppenvoorstellingen gegeven voor 
kinderen vanaf 4 t/m 8 jaar. Het zijn gezel-
lige ouderwetse kindervoorstellingen. Op 
zaterdag 25 juli wordt er weer een nieuwe 
voorstelling gespeeld: “Jan Klaassen 
vindt de koningskroon” Uit het paleis 
van de koning zijn de nieuwe mantel en 
kroon plotseling verdwenen. Overal is al 
gezocht. Is er misschien een dief geweest? 
Als Jan Klaassen aan het wandelen is in 
het bos ontmoet hij de bediende van de 
koning en ontdekt hij iets bijzonders... Zou 
hij de koning kunnen helpen??

zaterdag 25 juli 2015 om 14.00 uur en 
16.00 uur. Reserveren gewenst i.v.m. be-
perkt aantal zitplaatsen via:  
dekroonpoppenkast@gmail.com. entree: 
€ 3,50 Info: www.poppenkastdekroon.nl

Wie ben jij nou? Annet Maatman
Door Christel Olijslager 

Annet Maatman interviewen we aan de 
vooravond van haar huwelijk. Ook staat 
er een bijbehorende verhuizing (naar een 
andere plaats en zelfs provincie) op het 
programma.

Als we Annet vragen wie zij is zegt ze; 
‘Sinds 2013 geef ik bewegingslessen aan 
groepen vrouwen in het MFC. Ik ben vanaf 
die tijd sportleider voor seniorensport en 
draai groepen met hoofdzakelijk Turkse 
vrouwen van 70+. De oudste is zelfs 92. 
De cursus startte eerst met Indigo vanuit 
de gedachte; Liever bewegen dan moe. 
Die cursus duurde zeven weken. Vrouwen 
merkten dat zij baat hadden bij de training 
en vroegen mij of ik niet door wilde gaan 
met lesgeven. De participatiewerker hielp 
mij en zo ontstond eerst een groepje in de 
Geitenkamp. Dat werd enthousiast ontvan-
gen zodat er al gauw een tweede groep in 
ditmaal Klarendal startte. Vrouwen vertel-
den elkaar hoe fijn het was te bewegen. 
Kort daarop startten we een tweede groep 
in het MFC. De vrouwen vinden het fijn en 
gezellig om met en onder elkaar te zijn, 
het betekent veel voor ze. Het is nu zo dat 
we zowel vooraf als na de training koffie 
drinken met wat lekkers erbij. Daar wordt 
honderduit gepraat. De vrouwen hebben 
mij verteld dat zij het niet gewend zijn om 
iets voor zichzelf te doen, dat is nieuw voor 
ze. En ze vinden het geweldig. 

Zelf ben ik ooit begonnen als kleuterleid-
ster, werkte toen in het basisonderwijs en 
kwam van daaruit in het speciaal onderwijs 
terecht. Ik vond mijn werk geweldig leuk 
maar in 2004 werd er reuma bij mij gecon-
stateerd en ben ik erg ziek geworden. Toen 
ik na twee jaar net een beetje op de been 
kwam, liep mijn huwelijk op de klippen. Uit-
eindelijk vond ik een huis hier in Arnhem. Ik 
werkte mee met een project dat Introdans 
had opgezet met ouderen. Samen met deze 

ouderen werd een voorstelling gemaakt. 
Dat vond ik zo leuk dat ik toen met die 
opleiding tot sportleider voor ouderen ben 
begonnen.

Inmiddels gaat het heel goed met mij, ik 
ben 55, voel me fit en heb nu – qua reuma 
– op dit ogenblik nergens last van. Ik moet 
wel op mijn tellen passen natuurlijk. Ik 
merk het direct als ik een tijdje niet sport 
en hoop dat het voor deze vrouwen ook zo 
blijft werken. Nu ik ga verhuizen vanwege 
mijn huwelijk zal ik de vrouwen wel gaan 
missen. Het zijn zulke lieve en zorgzame 
vrouwen, daar kunnen wij nog heel wat van 
leren. Als afscheid hebben ze mij een ontbijt 
gegeven en mij zo verwend! Ik werd daar 
gewoon verlegen van. Ik had helemaal niet 
door wat ik voor hen betekende. Gelukkig 
wordt ik wel vervangen zodat de groepen 
door kunnen gaan. Zelf heb ik ook al een 
paar groepen in mijn nieuwe woonplaats 
gevonden. ‘ 

Annet dank je wel en veel geluk met je 
verdere loopbaan en je nieuwe leven.

“Het zijn zulke lieve en zorgzame 
vrouwen, daar kunnen wij nog 
heel wat van leren”

Wist u dat? - nieuwtjes van Volkshuisvesting

… VOlKSHuISVeSTINg FlINK AAN De 
SlAg IS MeT ONDeRHOuDSPROJeCTeN 
IN KlAReNDAl.

… Op dit moment ReNOVeeRT Volkshuis-
vesting het eerste van de vijf apparte-
mentgebouwen aan de WIlleMSTRAAT, 
RAPPARDSTRAAT en SCHuTTeRSTRAAT. 
De gebouwen krijgen een nieuwe entree, 
een heel nieuw uiterlijk en ze worden 
helemaal geïsoleerd. Voor bewoners even 
een pittige tijd van verbouwing, maar het 
resultaat zal verrassend zijn.

… We na de zomervakantie starten met 
ONDeRHOuD aan 100 boven en beneden-
woningen in die zelfde buurt. Ook deze 
woningen worden verder verduurzaamd 
zodat ze een flinke energielabel-sprong 
maken.

… We de woningen aan de VOOR-
BROODSTRAAT, HeMONylAAN en 
BORgADIJNSTRAAT op dit moment ook 
flink VeRNIeuWeN. Met nieuwe kozijnen, 
isolatieglas, dakisolatie, nieuwe voordeu-
ren gaan de huizen er flink op vooruit. 

… We de monumentale woningen voor-
aan op de HOVeNIeRSTRAAT weer in 

de oude oorspronkelijke kleuren laten 
SCHIlDeReN.

… In de VOgelWIJK schilderwerk plaats 
vindt en de woningen NIeuW ISOlATIeg-
lAS krijgen.

… Het project PlINT 17 is gestart aan 
de SONSBeeKSINgel. Een deel van de 
voormalige studentenhuizen zijn al vrij ge-
maakt. Ook is de muur aan de HOVeNIeR-
STRAAT waar achter een binnenpleintje 
ligt, reeds gesloopt. In Plint 17 komen 
KleINe ATelIeR/WINKelRuIMTeS VOOR 
CReATIeVe ONDeRNeMeRS. Daarboven 
realiseert Volkshuisvesting APPARTeMeN-
TeN. Dit alles in de bestaande panden.

… Ondernemer BARTINKI van de Kla-
rendalseweg 150 verhuisde naar KlA-
ReNDAlSeWeg 370 (naast wijkhandel 
Pangkarra).

… Er op KlAReNDAlSeWeg 150 een 
nieuw winkeltje komt met de naam JeP 
ORgANIC lIFeSTyle. Je kunt er biolo-
gisch zeep, shampoo, deodorant en derge-
lijke kopen. Weer een aanwinst voor het 
Modekwartier.

Molen de Kroon

Overleden: Ad Gerritsen - Een groot kunstenaar 1940-2015

Afgelopen april overleed beeldend kun-
stenaar AD (APPIe) geRRITSeN. Ad leefde 
zijn jonge jaren in de Dr. Boschstraat (nu 
de Pastoor Bosstraat) en was een trouw 
bezoeker van clubhuis Ons Huis dat toen 
nog gevestigd was in het midden van de 
Klarendalseweg tussen de Willemstraat 
en Schutterstraat. Hij begon aan de 
kunstacademie maar maakte die niet af, 
vandaar dat hij als autodidact door het 
kunstenaarsleven ging. 

“In zijn vroege werk speelt de oorsprong 
van de mens een rol, het clichébeeld van 
ons bestaan en onze herkomst. Later richt 
hij zich ook op groepen mensen, geestes-
zieken en eenzame figuren die hij voorziet 
van bijzondere kleuren en gezichtsuitdruk-
kingen” (bron Museum Arnhem). Als do-
cent aan de AKI in Enschede heeft hij vele 
jonge kunstenaars met zijn eigenwijze 
methodes geïnspireerd. 

Ad Gerritsen leefde nu in de Burgermees-
terswijk, had zijn atelier in Heveadorp, 
had nog vrienden in Klarendal en kwam 
de laatste jaren nóg regelmatiger naar de 
wijk om naast de molen gebruik te maken 
van grafisch werkplaats en galerie Plaats-
maken. Op hun website troffen we het 

volgende: “In ons project Oogmerk maak-
ten wij een filmportret van de markante 
kunstenaar, waarin zijn werkproces en de 
gedachten die hij daarover heeft op bijzon-
dere wijze in beeld worden gebracht. Wij 
hebben het als een voorrecht ervaren dat 
we getuige mochten zijn van een groot 
kunstenaarschap, en bovenal dat we ons 
hebben kunnen omringen met de immer 
wringende maar beeldschone resultaten.” 
Dit portret (3 minuten) is te bekijken op 
WWW.PlAATSMAKeN.Nl (galerie/kunste-
naars/ad-gerritsen). 

Museum Arnhem had al enige tijd gele-
den de solotentoonstelling ‘Berichten van 
de Spotvogel’ besloten te presenteren. Ad 
was al enige tijd ernstig ziek en kon deze 
zelf helaas niet meer meemaken. In de 
tentoonstelling worden drie belangrijke 
thema's uitgelicht: vrouwen, jeugd (on-
schuld) en misdadigers, t/m 30 augustus 
te bezoeken. Meer info (tevens bron) via 
WWW.MuSeuMARNHeM.Nl

Ad Gerritsen vertelt in de serie kunstenaarspor-
tretten ‘Oogmerk’ van Plaatsmaken over zijn werk

Werk van  
Ad Gerritsen, 
geplaatst op de 
Facebook pagina 
van Plaatsmaken 
bij zijn overlijden



Bewonersoverleg

In het laatste bewonersoverleg van voor de zomer-
vakantie, is de WIJKBegROTINg T/M 2019 bespro-
ken en hebben de nieuwe huurders van SPORTHAl 
KlAReNDAl zich gepresenteerd. Daarover elders in 
deze krant. 

De werkgroep PlANTJeSDAg nieuwe stijl, keek terug 
op hoe de wijkmarkt afgelopen mei op het wijkplein 
volgend jaar beter zou kunnen met de beperkte mid-
delen die er zijn. Tevens zijn er nieuwe WIJKAgeNTeN 
aangekondigd per 1 juli, zij zullen zich later komen 
voorstellen aan het bewonersoverleg en de wijkkrant. 
Verder heeft Klarendal zich aangemeld als PIlOTWIJK 
zodat de gemeente Arnhem kan gaan proefdraaien met 
hun nieuwe beleid wat voort moet komen uit de per-
spectiefnota met programmaonderdeel ‘VAN WIJKeN 
WeTeN’. 

Het volgende bewonersoverleg is na de zomer, 
WOeNSDAg 9 SePTeMBeR om 20.00u op de eerste 
verdieping van het MFC. 

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 
Steunpunt Huiselijk geweld 
0900 -126 26 26

W I J K W I J Z E RW I J K W I J Z E R
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Kinderwerk 
Klarendal
KICK-OFF KlAReNDAl
Vrijdag 17 juli is de laatste schooldag en 
dan…..is het zomervakantie!!!
Om dat te vieren zijn er allerlei leuke 
kinderactiviteiten op De leuKe lINDe,
Van 14.00 uur tot 16.00 uur
Jij komt toch ook???

KINDeRWeRK HeeFT OOK BIJNA  
VAKANTIe
In de zomervakantie zijn er geen kinder-
clubs in het MFC Klarendal, maar is er 
natuurlijk SPeelDORP KlAReNDAl op 
De Leuke Linde. Het programma vind je 
in deze wijkkrant.
De kinderclubs starten weer vanaf 
WOeNSDAg 23 SePTeMBeR, dan is er 
weer INSTuIF IN HeT MFC.
FiJne vAKAntie AlleMAAl!!!

Schoolkamp basisschool 
Kunstrijk op Ameland

Wat waren het weer 3 fantastische 
dagen op Ameland. Woensdagochtend 
vertrokken de kinderen per bus naar Hol-
werd (Friesland). Daar aangekomen zijn 
ze met de veerboot “Oerd” overgevaren 
naar Ameland. 

Bij de pier stonden de fietsen al klaar. 
Aangekomen op de kampeerboerderij 
hebben de kinderen eerst lekker geluncht 
(soep met een krentenbol), weer gesterkt 
door de lunch was iedereen klaar voor 
de eerste grote fietstocht. We zijn naar 
het uiterste puntje rechts op het eiland 
gefietst. Daar ligt het “Oerd” een van de 
mooiste natuurgebieden van Ameland. 
’s Avonds hebben we een speurtocht 
gedaan en bosspelen. Op donderdag 
zijn we eerst naar het natuurcentrum 
geweest waar alles te vinden is over de 
natuur op Ameland en de Waddenzee. 
Ook waren er hele grote aquariums. 
Na een lekkere lunch in de Vlijen (een 
natuurspeelgebied) zijn we vervolgens 
naar de andere kant van het eiland ge-
gaan (links) waar de vuurtoren staat. Het 
was aardig wat traplopen (de vuurtoren 
is 55 meter hoog) maar we werden alle-
maal met een prachtig uitzicht beloond. 
’s Avonds hebben we gezellig met de 
hele groep gesport bij de kampeerboer-
derij en gesnackt. Op vrijdag was het 
eerst corvee voor ons allemaal. Daarna 
nog lekker naar het strand en in Nes een 
leuk aandenken kopen aan Ameland. Het 
was een geweldig kamp. Alle kinderen 
bedankt voor jullie gezelligheid en inzet 
op het kamp, top.     

Wilt u meer foto’s zien kijk dan op onze 
website: www.basisschool-kunstrijk.nl

Meester Rob 

expo de Wijzer
In juni heeft de school een week in het 
teken gestaan van kunst.

Elke groep kreeg een eigen kunststro-
ming. Van Cobra, Pop-art tot Vincent van 
Gogh en stillevens, zoals bij de grote 
meesters.
Om inspiratie op te doen voor deze week 
is de hele school op museumbezoek 
geweest in het Kröller Muller museum of 
Museum Arnhem.
Zo zijn er deze week 3D Cobra vogels 
gemaakt, is er graffiti gespoten, zelfge-
maakte stillevens gefotografeerd en nog 
veel meer.
Als afsluiting was er een expositie van 
alle gemaakte kunstwerken.
Zo kon iedereen ze komen bewonderen.

Buro Propz
OPeNluCHT 13 JuNI 2015

Op 13 Juni was er wederom een succes-
volle editie van Openlucht! Voor foto’s kun 
je terecht op onze Facebook pagina:  
FACeBOOK.COM/PROPz.4u of op onze 
website WWW.BuROPROPz.Nl

Graag zouden we voor onze volgende 
editie Openlucht wijkbewoners willen 
betrekken bij de organisatie. Lijkt u dit 
leuk of heeft u leuke ideeen. Mail dan naar 
inFO@BuROPROPz.nl 

BuRO PROPz PReSeN-
TeeRT: zOMeR SCHOOl

De zomerschool start op 13 juli en gaat 
door t/m augustus! 
We bieden dans, theater, zang, rap en nog 
veel meer aan. De zomerschool is er spe-
ciaal voor jullie die niet graag stil zitten!  

Doen wat je leuk vind en ook nog leren! 
Dat staat bij Buro Propz centraal. Bij ons 
leer je meer dan alleen je talent kennen. 
De hele zomer lang kun jij mee doen aan 
een of meerdere workshops. Ook zijn er 
extra activiteiten die tijdens de zomer-
school plaats zullen vinden. Hier kun je 
natuurlijk ook aan meedoen. 

lijkt het je leuk? Meld je dan zo snel 
mogelijk aan via de website of mail naar 
inFO@BuROPROPz.nl leT OP! Beperkte 
plaatsen beschikbaar. Vol = vol

RAP Start datum, 13 juli, Ma. 16:00 – 18:30 
DANS STReeTDANCe Start datum, 14 juli, 
Donderdag 13:30 – 15:30 
THeATeR Start datum 13 juli, Maandag 
18:30 – 21:30 
zANg Start datum 25 juni, Donderdag 
18:30 – 21:30 
DIy TeCHNIeK/ KNuTSeleN Start datum, 
13 juli, Maandag 13:00 – 16:00 
JONgeReN BAND
Start datum, 16 + 17 juli, Don en vrij 19:00 
– 20:00 

Alle workshops zijn vanaf 11 jaar!
Kosten: 25 euro per cursus
Kazerneplein 10 te Arnhem
info@buropropz.nl www.buropropz.nl
Contact persoon: Samantha Frans
06 - 464 12 345

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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Dit is het 42ste jaar dat we vanuit Bouwspeelplaats De leuke linde en 
het Kinderwerk van MFC Klarendal ´Speeldorp Klarendal´ organiseren.
De activiteiten van Speeldorp zijn bedoeld voor alle kinderen in de leef-
tijd van 4 tot en met 12 jaar. Verder is natuurlijk iedereen welkom.

Speeldorp draait bijna geheel op vrijwilligers. zij begeleiden de acti-
viteiten, werken in de keuken en bouwen het terrein en de tenten op. 
Daarnaast is er ook nog een groep vrijwilligers die de kinderen nooit 
zien. Dat zijn namelijk de mensen die 2 weken lang het terrein van De 
leuke linde 's nachts bewaken. 

In totaal zijn er ongeveer 60 vrijwilligers die klaar staan voor 
Speeldorp, zonder hen zou Speeldorp dus nooit kunnen bestaan.  

Maandag 17 augustus: 
SPECTACULAIRE OPENINGSKERMIS !!! 
Natuurlijk begint Speeldorp ook dit jaar weer met een geweldige Openingskermis. 
Er zijn er allerlei leuke en spectaculaire spellen en activiteiten, zoals de Klaverbungee, 
de Bungee-trampoline, springkussens en nog veel meer zoals knutselen en koken! Een 
dag die je niet wil missen!

Dinsdag 18 augustus: 
ACTIEDAG
Vandaag willen we graag iets betekenen voor de ouderen uit Klarendal. In de ochtend 
kun je meedoen met activiteiten zoals cupcakes en chocolaatjes maken en een knutsel-
werkje maken voor je opa of oma. Verder zijn er activiteiten zoals het pannaveld en het 
springkussen.
In de middag is er een High Tea, speciaal voor alle opa's en oma's uit Klarendal. Willen 
je opa of oma hieraan meedoen? Dan kun je hen opgeven bij Joyce of Noëlle. Ken je 
andere mensen die ouder zijn dan 65 jaar? Dan mag je hen natuurlijk ook uitnodigen!

Woensdag 19 augustus:  
WATERDAG !!!
Geen Speeldorp zonder de bekende Waterdag. Wat moet je doen? 
Pak een tas, stop daar je handdoek, je zonnebrandcrème en droge kleding in. 
Trek je zwemkleding aan. Neem goede zin mee. En bestel zoveel mogelijk zonneschijn, 
want het wordt weer een kletsnatte dag!!! Zal de brandweer ook weer komen???

Donderdag 20 augustus: 
SAFARI DAG
Vandaag staan alle activiteiten in teken van Safari. In de ochtend gaan we op safari-
tocht in Klarendal. Wil je mee doen? Lever dan het inschrijfbriefje in op Actiedag bij 
Noëlle of Joyce. Let op: er kunnen maximaal 120 kinderen mee!
In de middag zijn er allerlei jungle en safari activiteiten op de speeltuin. Ga je mee op 
apenjacht, klimmen en klauteren in de survivalbaan, echte safaridieren knutselen of je 
laten schminken als een jungledier?

Vrijdag 21 augustus:  
RACEDAG
In de ochtend kan je mee doen aan allerlei leuke race- activiteiten. In de middag ver-
huizen we naar MFC Klarendal (Kazerneplein 2) en houden we een supersnelle en 
spannende race! Geef je ’s ochtends op bij Noëlle of Joyce en race mee!

Maandag 24 augustus:  
SPORTDAG
Deze 2e week van Speeldorp Klarendal beginnen we natuurlijk weer met de Sportdag! 
In de ochtend starten we met allerlei atletiek onderdelen zoals verspringen, kogelsto-
ten, hordenloop, estafette en hoogspringen.
's Middags is er een verenigingsmiddag waarbij je met allemaal verschillende sporten 
mee kunt doen. Ben jij sportief en vind je het leuk om nieuwe sporten uit te proberen? 
Kom dan naar de sportdag!

Dinsdag 25 augustus: 
BOUWDAG ‘Klein Klarendal’
De afgelopen dagen kon er al gebouwd worden in de bouwhoek, met als thema ‘Klein 
Klarendal’. Vandaag gaan we de héle dag bouwen; We maken alles klaar in de bouw-
hoek, je kunt figuurzagen, kleien, timmeren, kleuren, lijmen, en nog veel meer bouw- 
en klusactiviteiten!
Vind je het leuk om hier aan mee te doen? Kom dan snel naar de Bouwdag tijdens 
Speeldorp!! Trek wel stevige, dichte schoenen aan, als je in de bouwhoek gaat helpen 
om ‘Klein Klarendal’ te bouwen. 

Woensdag 26 augustus: 
DAGJE UIT !!! 
Dit jaar gaan we, met de kinderen van 6 t/m 12 jaar, een dagje uit. Waar we deze dag 
naar toe gaan blijft nog even geheim. Dit hoor je tijdens Speeldorp. Maandag 24 
augustus, tijdens de Sportdag starten we met de inschrijvingen. Je kunt je inschrijf-
strookje dan tussen 11:00 uur en 12:00 uur inleveren bij Joyce. 
De kaartjes zijn gratis. Als de bussen vol zijn, kan er niemand meer mee. Neem je legi-
timatie mee bij het inschrijven.
Voor de kleine kinderen t/m 5 jaar is er een speciaal programma op De Leuke Linde, 
vanaf 14:00 uur ben je welkom. Er zijn veel leuke activiteiten en ook clown Babello 
komt met Babello’s pret parade. Dat is toch clowntastisch?!

Donderdag 27 augustus: 
TALENTENDAG
In de ochtend is er een leuk verassingsprogramma buiten de speeltuin. Wil je mee? 
Schrijf je dan in! Je kan je inschrijfbriefje inleveren op de sportdag, maandag 24 
augustus bij Joyce of Noëlle.
In de middag is het weer tijd voor de grote Speeldorp-Talentenshow!!! Ook dit jaar weer 
in de circustent. Kun je zingen, dansen, playbacken, goochelen, rappen of iets anders? 
Geef je dan op voor de Talentenshow! Zou de leiding dit jaar ook weer willen optreden? 

Vrijdag 28 augustus:  
CIRCUS !!!
Dit mag je echt niet missen! Circus Harlekino is er weer bij om deze laatste dag van 
Speeldorp Klarendal spectaculair af te sluiten. Kaartjes kosten 1 euro. Het circus is 
alleen toegankelijk voor kinderen. Ouders wees gerust, de leiding zal goed op de kin-
deren passen.

Speeldorp Klarendal is voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.
Je kunt het Speeldorp vinden op Bouwspeelplaats De leuke linde aan de 
Agnietenstraat. 
Alle activiteiten (behalve het circus) zijn gratis.
Speeldorp Klarendal is geopend van 10.00 uur - 12.00 uur en van 13.30 uur - 16.00 uur. 
van 12.00 uur – 13.30 uur is de speeltuin gesloten voor bezoekers.
vragen? Bel dan naar: 026 - 442 48 11

Wijkkrant Klarendal - juli 2015 Pagina 8              

S Speeldrrp Klarendal 2015 9 B
Maandag 17 augustus t/m vrijdag 28 augustus

 r
S p e e l

d r p 
Klarendal

2       1   5  

r $$:

S Speeldrrp Klarendal 2015 9 B
Maandag 17 augustus t/m vrijdag 28 augustus

 r
S p e e l

d r p 
Klarendal

2       1   5  

r$ $:

r

r


