
Op 20 september vindt de 11e editie van 
Wijken vOOr kunst plaats. na tien jaar 
dankbaar gebruik te hebben gemaakt van 
allerlei leegstaande panden in klarendal, 
sint marten en spoorhoek, laten kunstmin-
nende, musicerende en theatrale bewoners 
van deze wijken in 2015 hun creaties nu 
vooral zien in huiskamers, op straat, in 
tuinen en bij ondernemers in het mode-
kwartier. 

Op ongeveer vijftig verschillende 
lOcaties, verspreid tussen de apel-
dOOrnseWeg en de vijverlaan stellen 
kunstenaars hun huis, atelier of tuin open 
om daar hun beeldende kunst te laten 
zien of hun liederen te laten horen. Op 
enkele adressen zijn daar andere creatieve 
bewoners te gast. Soms zijn kunstenaars 
ook buren, steken de koppen bij elkaar en 
bedenken een complete programmering op 
het kruispunt bij hun woningen of ateliers. 
Weer andere creatieve bewoners sluiten 
aan op openbare plekken als tape, de 

nieuWe hOmmel, het inlOOphuis, mO-
len de krOOn, het mfc klarendal en 
het huis van puck waar multidisciplinaire 
programmeringen ons zullen verrassen; 
muziek, dans, theater, exposities, hapjes en 
clowns – voor ieder wat wils! 

Winkels in het mOdekWartier zullen hun 
deuren open hebben en naast hun eigen 
creaties zijn daar Wijken voor Kunst-deelne-
mers te gast met fotografie, sieraden, beel-
dende kunst, objecten en nog veel meer. 
Route? Die hebben we niet. Zoek alvast on-

line het programmaboekje op, de locaties 
zullen die dag ook voorzien zijn van een sta-
peltje drukwerk. Óf laat je leiden door onze
bekende rode vlaggen! 

Zondag 20 september tussen 12.00u en 
18.00u (op het traditionele muziekpodium 
bij café atlanta start de laatste band om 
20.00u!); entree gratis. het complete pro-
gramma is te vinden op: 
WWW.WijkenvOOrkunst.nl en meer 
informatie stroomt langs via onze face-
bOOkpagina. 

Wijkactieplan 2015-2017
Meepraten over keuzes voor Klarendal
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Wijken voor Kunst - Een dag vol kunst en cultuur in  
de wijken Klarendal, Sint Marten, Sonsbeekkwartier, Spoorhoek

de Wasplaats

klarendalseWeg 439, ooit bakkerij 
peters. nu als de dutch design store al 
geruime tijd dicht... 

Zonde voor het bedrijvige straatbeeld 
van de Klarendalseweg! Maar niet 
getreurd: binnenkort start daar een 
bewonersinitiatief, 'de Wasplaats'. 
Je kleding laten wassen en tegelijk een 
kopje koffie doen en buurtbewoners 
ontmoeten. Volgende krant vertellen we 
er meer over!

Foto 1970, ingezonden aan de Facebook 
pagina Oud Arnhem door Monique Van 
Beek 

Groen in 
de wijk 
pag. 5

dit jaar is het twee jaar geleden dat het 
eerste Wijkactieplan vOOr klaren-
dal gepresenteerd werd. arnhem heeft 
voor elke wijk een eigen wijkactieplan, 
samengesteld met bewoners en instel-
lingen via wijkgesprekken met als doel 
resultaatgericht samen te werken aan een 
leefbare stad. dit wijkactieplan 2013-2015 
loopt nu af en er moet vanuit de wijk een 
nieuw wijkactieplan opgesteld worden. 
dit nieuwe wijkactieplan bestrijkt dan de 
periode 2015-2017.

Als bewoner kunt u meedenken, meepra-
ten en meebeslissen over de inhoud van 
dit nieuwe wijkactieplan. Het wijkgesprek 
hierover vindt plaats op WOensdag 7 
OktOber vanaf 19.30 uur in het mfc 
klarendal. De sfeer van het gesprek zal 
gemoedelijk zijn. Wanneer u belangstelling 
heeft om mee te doen, stuur dan een mail 
naar opbouwwerker rOb klingen. Het 
mailadres is: r.klingen@rijnstad.nl. 

Wanneer u niet in de gelegenheid bent 
om 7 oktober naar het MFC te komen, is er 
vanaf tot en met 5 oktober de mogelijkheid 
om uw ideeën aan de 'appelbOOm' in de 
hal van het MFC op te hangen. De daarvoor 
benodigde 'appeltjes' kunt u ophalen aan 
de balie. De ideeën zullen op 7 oktober 
worden gepresenteerd en meegenomen 
worden in de actiepunten van het nieuwe 
wijkactieplan.

Voor de jubileumvoorstelling van 2014 ‘de Postbodemonologen’ creëerde blinck van 
buro propz als onderdeel een ‘spoken word’ op het Kazerneplein 

Wij vinden het leuk om u te ontmoeten op 7 oktober en zien uw ideeën met belangstel-
ling tegemoet.
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KRANT NIET ONTVANGEN? 

Bel 06 - 508 33 929 en hij wordt zo 

snel mogelijk nabezorgd.

Facebook.com/klarendal

@klarendal2022

wijkkrant@klarendal.nl

www.klarendal.nl
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e-mail

internet

wijkkrant klarendal is een uitgave 
van het Bewonersoverleg

~ Colofon ~

Nazomeren! Daar waar we in het voor-
jaar klaagden over slecht weer, zijn er 
toch wel een aantal hittengolf achtige 
toestanden aan de hand geweest. 
Ten tijde van de deadline staat ook de 
ventilator binnenshuis aan. Zwembad 
Klarenbeek heeft nog nooit zoveel 
bezoekers gehad, het Speeldorp heeft 
het qua weer redelijk goed gehad 
(tuurlijk valt er altijd wel een dag in 
het water helaas) en direct hebben we 
Wijken voor Kunst nog met hopelijk 
een mooie herfstdag. Even daarna 
begint die echt officieel. Ondanks dat er 
veel mensen vanwege de vakantie niet 
bereikbaar waren, is er toch weer een 
ramvol programma tot stand gekomen 
op zondag de 20e.

En de krant mag qua inhoud ook niet 
klagen. Dus veel leesplezier voor nu! 

~ Redactioneel ~

uiterlijk kopij woensdag 14 oktober

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 29 oktober.

Inleveren van kopy 
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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  
       zwangerschap, de beval- 
   ling 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

 

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 4 was de hOek 
sOnsbeeksingel paulstraat! 
kevin ZWeers uit de Paulstraat had het 
goed. gefeliciteerd! Uw oplossing 
moet uiterlijk maandag 13 oktober 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 13 okt.

24 uur per dag bereikbaar op  
026 - 84 83 148. Ook als u niet of 

elders verzekerd bent. 

Kijk ook op 
www.monutajurgentheunissen.nl

3
Participatiewerk 

De zomervakantie voorbij. Wij starten weer 
met onze volwassen activiteiten .

dinsdag om 12.30 tot 14.30 creatief club
Woensdag om 10.00 /12.00 uur Doe het zelf 
club brei/haken/naai
donderdag om 9.30 /12.00 turkse vrouwen 
groep 
stamtafel 1 keer per maand begint 7 okto-
ber om 10.00/12.00 uur

Onze enthousiaste vrijwilligers staan voor 
u klaar. Wil je mee doen als deelnemer of 
zelf iets nieuws willen opzetten neem rustig 
contact met participatiewerk,
Participatiewerk tel. 06 - 464 40 591 bereik-
baar op woensdag ochtend en donderdag 
MFC Klarendal
s.gurses @ rijnstad.nl

Willemstraat

Vijf appartementenblokken met acht wonin-
gen per blok, worden momenteel door 
eigenaar Volkshuisvesting compleet gere-
noveerd en geïsoleerd. 

Ze krijgen allen een nieuwe uitstraling en 
tevens worden bij vier van de complexen 
de plek van de centrale ingang verplaatst 
naar de Willemstraat en de Schutterstraat, 
de werkelijke adressering van de wonin-
gen. 

De renovaties vinden plaats in bewoonde 
staat, dus dat is voor de bewoners redelijk 
(geluids) overlast. Het eerste blok waar 
voor de zomer mee is gestart, is al zo goed 
als af.

Rommelmarkt in Café
Petersberg 
CV de Molshopen organiseert in het week-
end van 3 en 4 Oktober een rommelmarkt 
in Café Petersberg op de Hommelseweg 
294 te Arnhem.

Aanvang 10:00 uur, sluiting 17:00 uur. 
Bovenstaande komt ten goede voor de 
kleintjes onder ons.

SWOA krijgt een Roze Loper

sWOa krijgt als eerste welzijnsorganisatie 
van nederland de roze loper uitgereikt. 
sWOa is tevens de eerste arnhemse orga-
nisatie die dit keurmerk ontvangt. de roze 
loper is een keurmerk voor homovriende-
lijke ouderenorganisaties. Op woensdag 23 
september wordt het certificaat uitgereikt 
door burgemeester herman kaiser in mfc 
klarendal.

In 2008 reikte COC Nijmegen de eerste zes 
Roze Lopers uit aan instellingen die aan-
dacht besteden aan homoseksualiteit onder 
ouderen. Sindsdien heeft Roze 50+, een 
samenwerkingsverband van ANBO en COC, 
de Roze Loper Tolerantiescan ontwikkeld. 
Tot voor kort was deze scan uitsluitend 
bedoeld voor zorgwooncentra, maar nu is 
deze ook geschikt gemaakt voor welzijns-
instellingen. Lesbische, homoseksuele, 
biseksuele en transgender ouderen (LHBT) 
kunnen aan de hand van dit keurmerk zien 
dat ook zij zich thuis kunnen voelen bij de 
locaties van SWOA.

In Nederland leven zo’n 400.000 LHBT-
ouderen. Ouderen die geboren werden na 
de Tweede Wereldoorlog groeiden op in 
een tijd waarin homoseksualiteit een taboe 
was. En als ze al ‘uit de kast’ kwamen, ver-
loren ze vaak vrienden en familie. Voor roze 
50-plussers is het daardoor minder van-
zelfsprekend dat ze een netwerk hebben. 
Daarnaast kunnen ze door een mindere 
mobiliteit vaak moeilijker gelijkgestemden 
vinden, met isolement tot gevolg.
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Geen eigen Volksopera voor Klarendal 

Wijkagenten in Klarendal. Wat, waar en waarom?
Door Paula Hubbers

heb je overlast van je buren? Zijn er ern-
stige parkeerproblemen in je straat? Of zie 
je iemand rondlopen die een gevaar voor 
zichzelf of zijn omgeving kan zijn? maak 
dit dan kenbaar bij de Wijkagent. per 1 
augustus zijn jOke bartelink en eric 
hOrtensius aangesteld als wijkagent in 
klarendal. een mooie gelegenheid om wat 
meer te weten te komen over deze onmis-
bare mensen in onze veelzijdige wijk!

Een wijkagent, wat doet die nou eigenlijk 
zoal? “Van alles”, klinkt het in koor. Als we 
specifiek focussen op de kerntaken van een 
wijkagent, licht Joke me toe: “Ons werk 
bestaat vooral uit opsporing & handhaving 
en informatie verzamelen. Daarnaast fun-
geren we als het eerste aanspreekpunt van 
de politie.” De wijkagenten worden onder 
andere voor van alles benaderd door wijk-
bewoners, patrouilleren op eigen initiatief 
door de wijk en schrijven aan het eind van 
elke dag een verslag met wat er allemaal 
gebeurd is. Mij worden - uiteraard globaal 
vanwege geheimhoudingsplicht - enkele 
voorvallen beschreven, waaronder 

burenruzies, onveilig geplaatste auto’s en 
overlast veroorzakende hangjeugd. Dat de 
wijkagent inderdaad ‘van alles’ doet, geloof 
ik inmiddels zeker!

Joke en Eric zijn al ruime tijd bekend met 
het wijkagentschap. Joke is de afgelopen 
9 jaar wijkagent geweest in het Spijker-
kwartier en Eric heeft 6 jaar in Geitenkamp 
dienst gedaan. Eric licht toe: “Aangezien 
een wijkagent via een interne sollicitatie 
ergens anders ging werken en dat gat 
opgevuld moest worden, werd aan de wijk-
agenten gevraagd of ze naar een andere 
wijk wilden. De hier zittende wijkagent 
Hendrik Spoelman ging naar het centrum 
en wij konden hier naar toe. Op deze wijze 
hebben er in totaal 6 vrijwillige verschuivin-
gen plaatsgevonden.”
Deze wissel van werkgebied ervaren beide 
wijkagenten allerminst als vervelend. “Het 
geeft je op deze manier weer een frisse blik 
in een, voor ons, nieuwe gemeenschap.”, 
aldus Joke. “Door ons eerder werk in de 
aangrenzende wijken hebben we al wel 
wat weet van wat hier zoal leeft, maar het 
zal nog wel even duren voordat we ‘echt 
contact’ met de wijk hebben.”

De wijkagenten doen er dan ook alles aan 
om goed bereikbaar te zijn voor de bewo-
ners van Klarendal. “Onze vaste werkplek is 
te vinden op Beekstraat 39, maar wij zullen 
ook vaak in het Wijksteunpunt Klarendal 
Sint Marten te vinden zijn. Als we hier 
werken zitten we dichter op de wijk en 
zijn we sneller op locatie.”, vertelt Eric, die 
(naast het plan om straks samen met Joke 
op de fiets in de wijk aanwezig te zijn) een 
motor tot zijn beschikking heeft. “Verder 
houden we hier, op Hommelseweg 56, elke 
dinsdagavond een spreekuur van 18.00 
tot 20.00. Elke Klarendaller is dan welkom 
om zijn melding bij ons te doen.”, vult Joke 
aan. Daarnaast zijn Joke en Eric, en stagiair 
Jimmy, te bereiken via hun e-mailadres en 
Twitter-accounts. 

kortom, zie je iets 
gebeuren dat de 
aandacht van de 
politie kan gebrui-
ken? laat joke, 
eric en/of jimmy 
het weten! Zorg 
dat klarendal een 
mooie, prettige en 
veilige wijk blijft, 
mede dankzij jou. 
bedankt!

jOke bartelink
mail:  
joke.bartelink@
politie.nl
twitter:  
@j_bartelink
eric hOrtensius
mail:  
eric.hortensius@
politie.nl 
twitter:  
@e_hortensius
jimmy gecer
mail: jimmy. 
gecer@politie.nl 

van 7 t/m 13 november organiseert st. 
rijnstad in samenwerking met mee 
gelderse pOOrt wederom arnhem 
in dialOOg. een week lang gaan hon-
derden mensen met elkaar in gesprek 
over een van te voren vastgesteld thema. 
de Organisatie is Op ZOek naar ge-
spreksleiders. ervaring is niet vereist. 
het volgen van een korte training is wel 
verplicht.

Tijdens een dialoog  hoeven mensen 
elkaar niet te overtuigen van hun gelijk, 
het gaat vooral om het luisteren naar 
elkaar. Maar het is wel van belang dat 
een gespreksleider ervoor zorgt dat de 
deelnemers zich op hun gemak voelen 
én de structuur van het gesprek in de 
gaten houdt. De aangeboden training 
geeft u hiervoor geschikte handvaten en 
leert u de methodiek welke u inzet bij de 
gesprekken. 

U kunt bij een of meer tafels gesprekslei-
der zijn. Het tijdstip en de locatie bepalen 
we in overleg. Het is een leuke en uitda-
gende klus die weinig vraagt van uw tijd.

Arnhem in Dialoog is ontstaan na de 
aanslagen op 11 september. Veel mensen 
waren van mening dat het goed is om 
elkaars standpunten beter te begrijpen. 
Niet alleen in Arnhem, maar overal in 
Nederland, zitten mensen om de dia-
loogtafel.

meld je aan als gespreksleider bij karin 
veldkamp via k.veldkamp@rijnstad.nl of 
bel naar 06 - 2129 7808.

de training vindt hoogstwaarschijnlijk 
plaats op zaterdagochtend 31 oktober.

Arnhem in dialoog 
zoekt gespreksleiders

de klassieke opera waarin inwoners van 
de wijk klarendal zouden schitteren met 
een professioneel orkest voor duizend man 
publiek op het kazerneplein gaat ook in 
mei 2016 niet door. dat is de uitkomst van 
het overleg tussen de twee organiserende 
partijen stichting kabposttheater en 
stichting volksopera nederland. 

Het buurtversterkende muziekproject, dat 
oorspronkelijk afgelopen maand juni uit-
gevoerd zou worden, belandde begin dit 
jaar al in zwaar weer toen bekend werd 
dat het de gevraagde subsidie van de 
Provincie Gelderland misliep. De audities, 
waarvoor bijna 130 Klarendallers zich aan-
meldden, hadden toen al plaatsgevonden. 
Doordat de Gemeente Arnhem, Stichting 
Volkshuisvesting Arnhem, Arnhemse 
ondernemers én de wijkbewoners zich 
daarop solidair verklaarden met het pro-
ject werd besloten deze eigen volksopera 
voor Klarendal uit te stellen tot mei 2016. 
De organisatie gaf zich afgelopen half jaar 
de tijd op zoek te gaan naar aanvullende 
financiering. Ondanks toezeggingen van 
Rabobank Stimuleringsfonds Arnhem, 
Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland en 
Akzo werd het gat in de begroting echter 

niet meer goedgemaakt. 

René van ‘t Erve en Roel Coppelmans 
namens respectievelijk Stichting Volksopera 
Nederland en het KABPosttheater: “We 
komen nog tekort. Het risico blijft zo gewoon 
te groot. In volkswijken in Amsterdam-
Noord en Utrecht is het prachtig gelukt, in 
Arnhem helaas niet. Het is jammer, er was 
al veel werk verricht. En het enthousiasme 
in Klarendal was hartverwarmend. We had-
den al een operakoor van zo’n 70 onerva-
ren Klarendallers, en er zaten ook genoeg 
onontdekte opera-solisten in de wijk.” 

De Volksopera Klarendal zou een commu-
nity artproject zijn geweest waarin gewone 
Klarendallers voor de eerste maal opera gin-
gen zingen op melodieën van beroemde en 
voor iedereen herkenbare operaklassiekers. In 
het Nederlands, op speciaal geschreven tek-
sten die geïnspireerd waren op heden en ver-
leden van deze volkswijk. Iedereen die wilde 
kon meedoen, solisten en koorleden zouden 
gedurende de buurtverbindende repetitieperi-
ode van 5 maanden gecoached worden door 
Arnhemse zangcoaches en koordirigenten, 3 
uitvoeringen voor 1000 man publiek op het 
Kazerneplein middenin de wijk. 

Doel van het project was om bewoners-
groepen bijeen te brengen, traditionele 
Klarendallers én de nieuwe lichting, een 
nieuwe eenheid te creëren en om de klas-
sieke opera terug te brengen naar haar 
oorspronkelijke basis, het volk. 

Samenwerking met bestaande initiatieven 
in de wijk was door de organiserende 
stichtingen KABPosttheater en Volksopera 

Nederland tot stand gebracht: Stichting 
Kunstbedrijf Arnhem, Wijkplatform 
Klarendal, Huis van Puck, Multi 
Functioneel Centrum Klarendal, Wijkkrant 
Klarendal e.a. participeerden al. 

Drie eerdere Volksopera-projecten wer-
den met veel succes en grote media-
aandacht uitgevoerd in volkswijken in 
Amsterdam-Noord en Utrecht. 

Ook de jury voor de audities in januari bestond voor een groot deel uit bewoners 
uit Klarendal. Zij zouden de solisten gaan coachen. 

“Ons werk bestaat vooral 
uit opsporing & handhaving 
en informatie verzamelen. 
Daarnaast fungeren we als 
het eerste aanspreekpunt van 
de politie”
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‘De beste mens is hij die het meest nuttig is voor de mensen’
Een inkijkje in de Ayasofya Moskee van Klarendal

Door Marije van den Bos

Weet u dat er zich achter het witte hek op de sonsbeek-
singel een moskee bevindt? ‘We weten dat de toegang 
van de moskee er niet uitnodigend uit ziet’, vertelt bahad-
dinbudak: ‘maar we staan echt open voor iedereen. dus 
ben je nieuwsgierig, kom dan een keer binnen lopen!’

Eenmaal door het witte hek kom je in een ruime hal. Er 
klinkt veel geroezemoes vanuit een ruimte aan het einde 
van de hal. Er staat een pooltafel en veel rekken met 
folders en informatie. De ontvangst door Bahaddin Budak 
is hartelijk en gaat vergezeld van thee en Turks fruit. Hij wil 
graag vertellen over de Ayasofya Moskee.
‘De Islamitische unie wordt een moskee genoemd, maar 
wij noemen onze instelling eerder een Islamitisch ge-
meenschapscentrum. Dat houdt in dat wij hier openstaan 
voor iedereen en in het bijzonder voor de moslim die hier 
de mogelijkheid krijgt zijn religieuze traditie voort te zet-

ten. Het gemeenschapscentrum is een plek waar mensen 
bij elkaar kunnen komen en dingen met elkaar kunnen 
delen. Het is niet alleen voor religieuze bijeenkomsten; 
als je nu op dit moment naar binnen loopt, dan zie je veel 
mensen die gewoon met elkaar praten en de inhoud hoeft 
niet perse religieus te zijn. Eigenlijk kan je hier altijd in- en 
uitlopen tussen 9.00u en 24u 's avonds. 

Naast de vrije ontmoetingsplek zijn er ook bijzondere acti-
viteiten in de moskee. Elke dag zijn er 5 gebedsmomenten. 
Er is een vrouwenvereniging, een jongerenvereniging, een 
studentenvereniging en een jonge meiden club. Al deze 
verenigingen of clubs organiseren activiteiten. Zoals een 
filmavond of een zaalvoetbaltoernooi. Maar ook lezingen 
en in het weekend is er bijna het hele jaar door de Koran-
school voor kinderen. Ruim 100 kinderen bezoeken deze 
weekendactiviteiten. Er is ook huiswerkbegeleiding en er 
worden allerlei cursussen aangeboden. ‘Eigenlijk zijn wij 
een combinatie van school, kerk en buurthuis.’

‘Onze moskee heeft een duidelijke visie: de beste mens is 
hij die het meest nuttig is voor de mensen. Daardoor ga je 
je afvragen: wanneer ben je dan nuttig? Uiteraard ben je 
nuttig als je een ruimte creëert waar mensen kunnen bid-
den, dat je voorziet in de behoefte voor gebed. Maar wij 
vinden dat niet genoeg, dat je dieper moet nadenken over 
het nuttig zijn. Hoe kun je nuttig zijn naar de kinderen toe, 
hoe kun je nuttig zijn voor de vrouwen, hoe kun je nuttig 
zijn voor de ouderen?  

Een voorbeeld: Arnhem staat in de top drie van steden 
met het hoogste percentage schooluitval onder Turkse jon-
geren.Wij denkendat er door onze begeleiding,onder de 
jongeren die binding hebben met onze moskee, minder 
schooluitval is. Wij proberen onze jongeren te motiveren, 
te zeggen: probeer door te studeren, houdt het vol, heb je 
problemen? Kom daarmee, heb je huiswerkbegeleiding 
nodig, nou, laten we dat opzetten. Een aantal jongeren 
heeft daardoor hun school wel afgemaakt.’

‘Iets anders wat wij belangrijk vinden is dat de moslim uit 
onze gemeenschap zich verbonden voelt aan Nederland, 
en in het bijzonder aan Arnhem. We moeten nadenken 
over hoe je echt een deel bent van de samenleving. Dat 
houdt in dat je de omgeving beter moet leren kennen en 
dat je niet alleen in je eigen nestje zit. Zo proberen we 
relaties te leggen met andere organisaties en samen met 
hen activiteiten te ontplooien. Dat doen we bijvoorbeeld 
met de Eusebiusparochie. We hebben een hele goede 
relatie met Geert Rozema. Wij nodigen elkaar uit. Daar-
door leren we van elkaar en zorgen we er voor dat we als 
burger in dezelfde stad bepaalde dingen met elkaar delen. 
De afgelopen vier jaar hebben wij bijvoorbeeld geza-
menlijk het programma voor de vier mei herdenkingsdag 
uitgevoerd.’

‘Omdat we in klarendal gesitueerd zijn is de grootste 
groep mensen die hier komt afkomstig uit klarendal, sint 
marten en geitenkamp. Wij bedienen zo ongeveer 1000 
man, ongeveer 250 families. ik denk trouwens dat veel 
klarendallers zich afvragen hoe het zit met de verhuizing. 
nou, we zijn nog steeds op zoek, dus als er iemand een 
goede tip heeft dan hoor ik die graag.’

De kazerne en zijn gebruikers
Door Zefanja Hoogers

enkele jaren geleden kocht vOlkshuis-
vesting de mennO van cOehOOrn-
kaZerne op, met het idee om daar een 
culturele bestemming op te leggen waar 
de wijk in het kader van wijkontwikkeling 
bij gebaat zou zijn. de huurders werden 
kunstbedrijf arnhem en het huis 
van puck; cursussen in dans, theater, 
beeldend, digitaal, popmuziek van de éne 
partij en hét centrum voor amateurpodi-
umkunsten in arnhem en gelderland. het 
gebouw werd op verzoek van die huurders 
aan de binnenkant grondig aangepakt en in 
2012 betrokken zij hun nieuwe ruimtes.

Maar met het Kunstbedrijf ging iets niet 
goed. De lokale pers heeft er meerdere ma-
len over geschreven; het kasboek was niet 
in orde, er moest gereorganiseerd worden 
en één van de gevolgen was het verlaten 
van de kazerne. Afgelopen juli vond de 
verhuizing van de kazerne naar Rozet plaats 
in het centrum.

Wat nu met het kazernegebouw? Er was 
tenslotte een contract van vijftien jaren 
ondertekend. De oplossing diende zich min 
of meer vanzelf aan. Het Huis van Puck kon 
best wat meer ruimte gebruiken, dus zijn 
meer lokalen gaan huren incluis de foyer 
(nu Puck’s café). Maar sinds een tijdje was 
óók al de nederlandse musical aca-
demie van rOc rijn ijssel gevestigd in 
het gebouw. Zij volgden de ontwikkelingen 
op de voet en sprongen daar op in. Het 
ROC Rijn IJssel biedt nu in de kazerne haar 
MBO podiumkunsten aan waar de Musical 
Academie een onderdeel van is. 

berry kessels van Volkshuisvesting 
Arnhem is blij met de nieuwe huurder: “Ze 
passen bij de kazerne. De activiteiten van 
het Rijn IJssel overdag en die van het Huis 
van Puck meer in de avonduren, sluiten 
naadloos op elkaar aan. En omdat er een 
onderwijscomponent in zit, praten we ook 
over een inhoudelijke versterking. De goe-

de culturele invulling van het gebouw blijft, 
de overgang is zonder problemen verlopen 
en het Kunstbedrijf en Volkshuisvesting zijn 
in goede harmonie uit elkaar.”

de kazerne trekt nu dus ander publiek aan, 
maar als je op het plein staat: er komen 
altijd muzikale en theatrale geluiden uit! 

mevrouw spijker, klussendienst & klus-
cursussen voor en door vrouwen, gaat 
aan de slag! met trots maken we bekend 
dat mevrouw spijker in juli een stichting 
is geworden, en met de klussendienst en 
cursussen van start gaat in november.

Wat in 2013 begon met een vraag van 
ontmoetingsgroep Vrouwen voor Elkaar 
aan de opbouwwerker van Rijnstad, 
is uitgegroeid tot een officiële sociale 
onderneming. Van 'leer ons om zélf te 
klussen' naar een professionele klus-
sendienst! Ons motto niet klussen in je 
hoofd maar in je huis blijft natuurlijk van 
kracht. We bieden scholing, faciliteiten 
en een prettige, levendige sfeer waarin 
vrouwen zin en zelfvertrouwen krijgen in 
klussen in en om huis: een kwestie van 
samen dóen.
Als blijk van erkenning is Mevrouw Spij-
ker onlangs gekozen als één van de zes 
finalisten van de Ignite Award. De Ignite 
Award is een initiatief van het Anton 
Jurgen Fonds om startende sociale on-
dernemingen een super Kickoff te geven 
middels kennis, kunde en een flinke 
financiële bijdrage.
Zonder de financiële steun van het 
Bewonersoverleg cq. Wijkplatform aan 
onze cursussen de afgelopen twee jaar 
hadden we niet zover kunnen komen. 
Dank voor jullie vertrouwen in ons!

Wilt u op de hoogte blijven van de 
ontwikkelingen van mevrouw spijker? 
WWW.mevrOuWspijker.nl en meld u 
aan voor de nieuwsbrief.

‘Vrouwen voor elkaar’ werd 
een officiële klussendienst 

De kazerne werd in 2011 opgeknapt voor de toen toekomstige huurders
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vOlkstuintje

miek den daas heeft sinds tweeënhalf jaar een volkstuin 
op ‘de Kweek’ aan de Bosweg. Miek; ‘Daar heb ik twee 
jaar voor op een wachtlijst gestaan. Ik was desperate. Ik 
had zo´n behoefte aan een tuin. Ik woon met mijn gezin op 
een bovenwoning. Dat is wel mooi qua uitzicht, maar voor 
mijn kinderen - en ook voor mezelf - vind ik het belangrijk 
om buiten te kunnen zijn. Vooral mijn dochter van tien 
vindt het geweldig. 

De tuin die we nu hebben toegewezen gekregen voelt als 
meer dan alleen een tuin. Het is echt een plek. We vieren 
er verjaardagen of het begin van de vakantie. En dat is 
heerlijk. Door de week ben ik er vaak ’s avonds, er is dan 
niemand op de tuin en ik vind het fijn er een beetje in de 
grond te wroeten. 

Ik verbouw dingen die ik lekker vind. Als klein meisje was 
ik bijvoorbeeld al dol op rabarber en toen mijn moeder is 
overleden heb ik haar rabarber plant uitgestoken. Die doet 
het geweldig. Ik heb op de tuin dus ook mijn moeder bij 
me!’

U<'U<'U<'U<'U<'U<' U

buurtmOestuin mfc

ellen karis vond als bewoonster van de wijk dat het 
groen rondom het MFC veel beter kon. Ze had zo ook 
haar prettige herinneringen aan de ‘Reizende Tuin’ die er 
op het braakliggende terrein lag voordat het MFC er werd 
gebouwd. Als grafisch vormgeefster met groene vingers 
diende ze een (meerjaren) plan in voor het hele terrein bij 
de gemeente, maar ze begint met een strook aan de kant 
van de Klarendalseweg. “Een tuin die onderhouden wordt

door bewoners werkt verbindend en de gebruikers van 
het plein zullen er ook iets aan hebben, zoals de kinderen 
van de school.” 

Vanwege de vakantie laat de gemeente het voor toestem-
ming nog even afweten, maar Ellen heeft al zo’n twintig 
andere buurtbewoners om zich heen verzameld die er bij 
willen helpen en er voor in de wachtstand staan. Draagvlak 
genoeg dus! “Dan zal ik ook wel ergens een subsidie aan 
gaan vragen, maar een heleboel kan ook goedkoop of zelfs 
gratis. Ik wil een aantal ‘sleutelgattuintjes’ gaan aanleg-
gen, verhoogde moestuinbakken die gemaakt worden van 
oude stoeptegels. Die zijn vaak genoeg gratis af te halen. Er 
omheen wil ik het natuurrijker inrichten, met bijvoorbeeld 
een bloemenpad wat ook fijn is voor vogels en bijen. Er valt 
daarin veel te ruilen en te krijgen.” 

Ellen is ook initiatiefneemster van ‘blOei in arnhem’, een 
communicatiekanaal wat allerlei activiteiten rond groen, 
duurzaam en schoon bundelt in de stad. “Maar nu ga ik ook 
wat doén! Het is even pionieren, maar ik heb er erg zin in.” 
Als alles goed gaat wordt dit jaar nog de indeling gemaakt 
en kan de groep bewoners in het voorjaar beginnen. 

Op facebOOk bestaan er twee groepen: 
buurttuin mfc klarendal www.facebook.com/
groups/1616697281931807
grOen klarendal, algemeen: www.facebook.com/
groups/723064474468713 

de klare tuin

Vlak voor de zomer opende vOlkshuisvesting Arnhem 
achter de Wereldkeuken ‘de klare tuin’ als buurt-
tuin. sanneke kOp en emil brOuWer zijn twee van de 
zes vrijwilligers die de moestuin achter het restaurant aan 
de Klarendalseweg verzorgen en beheren. 

Sanneke vindt het concept van een moestuin in combi-
natie met een restaurant erg mooi. “Wat ook mooi is, dat 
er in de nabije toekomst ook vier kruidenbakken bij de 
moestuin komen, waarvan de oogst gebruikt zal worden 
in de keuken van het restaurant.” Emil houdt van aard-
beien. “Ik heb in mijn eigen tuin maar liefs acht verschil-
lende soorten aardbeien. Een echte aardbei is zacht en 
vol van smaak; de aardbeien in de supermarkt zitten vaak 
vol water en worden eigenlijk zo geteeld dat ze goed te 
vervoeren zijn en lang houdbaar blijven.” 

En wat wordt er allemaal zoal geoogst tijdens de groeisei-
zoenen? Samen komen Sanneke en Emil tot een hele lijst. 
“Nou, wat we hebben zijn aardappels, paprika, aardbeien. 
Venkel, bietjes, raapstelen, koolrabi, bloemkool, groene 
kool, sla en ijsbergsla, knoflook, worteltjes, snij- en slabo-
nen, courgettes, broccoli en van de winter komt er natuur-

lijk boerenkool, die is altijd op z’n best als de vorst er over-
heen is geweest.”

de gemeente arnhem zet zichzelf neer als groene stad en 
stimuleert alle initiatieven van bewoners. Zijn die groene 
stoeptegels wel eens opgevallen? dan is er een heus stuk 
je gemeentegrond geadopteerd door een inwoner van de 

stad om het naar eigen inzicht te beplanten en te onder-
houden. geveltuintjes? Op de website van de gemeente is  
een is een folder te downloaden met tips en advies. maar 
in deze tijd zijn er nog veel meer mogelijkheden om als 

bewoner met groen bezig te zijn. 

de Wijkkrant ging Op ZOek naar grOene vingers 
in klarendal.

Ellen heeft al een paar plantjes neer gezet en hoewel er nog geen 
officiële toestemming is; de gemeente heeft de strook niét gemaaid! 
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pannenkOeken, spaanse flamencO 
en kunst

Molen de Kroon doet dit jaar weer mee 
met Wijken vOOr kunst en is op 
ZOndag 20 september van 12:00 u tot 
18:00 u geopend. Er zijn 2 exposities te 
bezichtigen. Op de graanzolder exposeren 
tiny van dOimen met volksschilderkunst 
en cOrrie evenhuis met zomerportret-
ten met potlood en aquarel. In de molen 
en buiten op het nieuwe terras kunt u 
genieten van de heerlijke mOlenpan-
nenkOeken. Deze keer met een Spaans 
tintje. Op het terras zijn er ‘s middags 
diverse demonstraties van de flamencO 
grOep alabanZa van de Spaanse dans- 
en flamencoschool Academia Estrella uit 
Arnhem. Het wordt vast een heel gezellige 
dag. De molen is uiteraard te bezichtigen. 
Er is meel te koop om zelf ook eens taart 
en brood te bakken. Iedereen is van harte 
welkom.

WOrkshOp brOOdbakken

altijd al zelf brood willen bakken? dat kan 
op Za 10 OktOber 2015 in de molen. dan 
komt streekbakker jorrit van engen met 
zijn mobiele hout-oven om een workshop 
broodbakken te geven. 

Je maakt kennis met het oeroude proces 
van broodbakken. Op ambachtelijke wijze 
maak je brood van begin tot eind. Het kne-
den is hierbij een belangrijke handeling. 
Je krijgt uitleg over granen en het maken 
van natuurdesem. Tijdens het rijzen van 
het deeg wordt een broodmaaltijd gege-
ten met zelfgebakken brood van Jorrit. Na 
afloop kun je je gebakken brood mee naar 
huis nemen. De kosten zijn €59,00 per per-
soon inclusief lesmateriaal, broodmaaltijd 
en drankjes. Tijd: van 13:00u tot 18:00u.
Opgave en informatie: 
WWW.destreekbakker.nl of via email: 
infO@destreekbakker.nl

Zwembad Klarenbeek ontvangt begin 
augustus haar 50.000 ste bezoeker

Op 6 augustus ontvangen suZanne 
ladestein dOchter isis en medie pe-
perkamp een leuke attentie uit handen 
van zwembad manager jan van Olmen. 
Zij waren tot verbazing van het team nog 
nooit eerder in het zwembad geweest. 
Overdonderd door de ontvangst haasten 
ze zich te verklaren dat zij wel eerder 
wilden komen, maar nog niet eerder in 
de gelegenheid waren geweest. Zij weten 
nu al zeker dat het niet bij deze ene keer 
zal blijven daar het bad in werkelijkheid 
nog mooier bleek te zijn dan zij verwacht 
hadden. 

Het bad dat vorig jaar z’n 60 jarig 
bestaan vierde wordt vaker dan ooit 
bezocht en dat is niet alleen te danken aan 
de weersomstandigheden, maar ook door 
het toenemende zwemmen op dagen dat 
het weer geen rol speelt. Jan van Olmen: 
“Doordat het zwemmen zich als buiten-
sport ontwikkelt zien we jong en

oud steeds vaker op de bewolkte dagen 
en doordat de horeca dit jaar duidelijk aan 
kwaliteit gewonnen heeft , wordt het bad 
ook meer een plek om rustig te genieten 
van een goed kopje koffie.”

Het bad heeft ook een facebOOkpagina 
en natuurlijk kunt u het alledaagse nieuws 
of de informatie ook via de site lezen 
WWW.ZWembadklarenbeek.nl. 

Zwembad Klarenbeek is ondertussen 
al weer gesloten. Waarom niet ook in 
september open? In september kunnen de 
nachten al best koud zijn. Om het water 
dan op temperatuur te houden is veel 
energie nodig. Energie kost geld. Het extra 
aantal bezoekers in september (als ieder-
een weer naar zijn werk en naar school 
moet) is dan waarschijnlijk niet genoeg 
om op te wegen tegen de extra kosten.

tot volgend seizoen dus! 

Klarendal onderzoekswijk
Door freek de Haan

al een tijd doe ik onderzoek in de buurt 
in opdracht van de radbOud universi-
teit nijmegen. mijn werk is onderdeel 
van een vergelijkend onderzoek dat zich 
behalve op klarendal ook op drie andere 
europese stadswijken richt: rudOlfsheim 
(Wenen), cihangir (istanbOel) en het 
vierde district in Zurich. in elk van de 
wijken bestuderen we ieder het proces dat 
men ‘gentrificatie’ noemt. gentrificatie 
is de naam voor het verschijnsel waarbij 
rijkere mensen (in het engels ‘gentry’, 
ook van ‘gentleman’) in een van oudsher 
armere volksbuurt komen wonen. 

In Klarendal ondervindt iedereen de ge-
volgen van deze volksverhuizing aan den 
lijve met alle interessante ontmoetingen, 
maar ook spanningen van dien. Behalve 
de oorzaken van gentrificatie in Klarendal, 
zoals de rol van de woningcorporatie, ben 
ik in mijn onderzoek dus ook erg geïnteres-
seerd in de gevolgen voor met name de 
oude én nieuwe bewoners. Om hier inzicht 
in te krijgen maak ik vooral gebruik van 
diepte interviews met alle betrokkenen. Dit 
zijn bewoners, buurtorganisaties, onder-
nemers, gemeente, corporatie, makelaars, 
politici enzovoort. Mijn overtuiging is dat 
alle expertise over ‘het wijk’ bij de mensen 
ligt die er wonen en er zogezegd ‘met de 
poten in de modder staan’. Ik hoop dat mijn 
poging tot het bijeen brengen van die ex-
pertise kan bijdragen aan een groter begrip 
van hoe gentrificatie door alle betrokkenen 
wordt ervaren.

Mijn onderzoek duurt tot september 2017 
en mijn bedoeling is om jullie via de Wijk-

krant tot die tijd periodiek op de hoogte 
te houden van interessante bevindingen 
die ik doe. Ik hoop zo een verrassend kijkje 
achter de schermen te geven bij bewoners, 
bestuurders en ondernemers. Waar moge-
lijk zal ik ook een brug slaan naar wat er in 
Istanboel, Wenen of Zurich gebeurt.

beWOners geZOcht vOOr grOeps-
intervieW

Voor ons onderzoek willen wij graag met 
een aantal bewoners praten over Klaren-
dal. We zijn op zoek naar mensen die al 
jarenlang in de buurt wonen, maar ook 
naar diegenen die pas recentelijk erheen 
zijn verhuisd. We willen bijvoorbeeld 
graag weten waarom u voor deze wijk en 
woning heeft gekozen en wat uw mening 
is over Klarendal en haar bewoners. De 

interviews zijn in groepsverband (max. 
10 deelnemers per gesprek) en vinden 
op een doordeweekse avond in okt. of 
nov. plaats op een locatie in Klarendal. 

indien het u interessant lijkt om aan zo’n 
groepsgesprek mee te doen, laat dit dan 
uiterlijk 25 september weten aan freek 
de haan via freekdehaan@hotmail.com 
(of 06 - 417 815 58). Wij hopen op een 
grote opkomst, want bewoners hebben 
een belangrijke stem in ons onderzoek!

In Klarendal ondervindt ieder-
een de gevolgen van deze volks-
verhuizing aan den lijve met 
alle interessante ontmoetingen, 
maar ook spanningen van dien

donderdag 8 oktober a.s. geeft de groep 
‘fOur Of a kind’ een concert in huis 
van puck te arnhem

Vol enthousiasme spelen deze bijzonder 
getalenteerde jongelingen uitermate 
dansbare jigs, swingende reels en stuite-
rende polka’s, afgewisseld met gevoelige 
ballades en vrolijke liedjes. Met een 
variëteit aan instrumenten, waaronder 
de Ierse uillean pipes, bouzouki, viool 
en bodhrán en een bijzonder energieke 
aanwezigheid staat Four of a Kind garant 
voor een prachtige show. 

info over de groep: www.fourofakind.nl

het concert vindt plaats in puck’s café , 
de foyer van huis van puck in de menno 
van coehoornkazerne. de aanvang is om 
20u, e zaal is open om 19u en de entree 
is €10,- 

Ierse feestmuziek 
in Huis van Puck



Bewonersoverleg

Op woensdag 9 september om 20.00 uur was het eer-
ste bewonersoverleg na de zomervakantie. 

De belangrijkste punten op de agenda waren: het 
voorstellen van medewerkers van het geZOndheids-
centrum  aan Onder de linden (het pand van de 
voormalige basisschool School III); het evalueren van 
het Wijkactieplan 2013-2015 en het bespreken van  
de opzet voor het nieuwe Wijkactieplan 2015-2017. 

In juli zijn er twee nieuWe Wijkagenten begonnen 
in Klarendal/St. Marten. Een van deze nieuwe wijkagen-
ten eric hOrtensius kwam zich voor stellen.

Verder is er informatie over de stand van zaken van 
“bOunZ”, een bedrijf dat door middel van trampolines 
allerlei leuke activiteiten in de sporthal gaat organise-
ren en over de voortgang van het gemeentelijk beleid 
'van Wijken Weten.'

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.  
09:30 uur tot 16:30u. tel. 443 34 35 
Joke Bartelink - joke.bartelink@politie.nl
Eric Hortensius - eric.hortensius@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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tussen 17 september en 12 november 
doen de kinderen van groep 7 / 8 van 
basisschool kunstrijk en basisschool ibn-i 
sina mee aan het project 'abraham - ibra-
hiem'. 

In dit project gaan de kinderen op een 
open manier ervaren dat er overeen-
komsten en verschillen zijn tussen het 
Jodendom, de Islam en het Christendom. 
Daarnaast is er een programma voor geïn-
teresseerde  volwassenen.

Op donderdag 17 september is er van 
10.00-12.00 uur een eerste inspirerende 
kennismakingochtend in MFC Klarendal in 
samenwerking met Villa Klarendal en een 

Turkse vrouwengroep. De ontwikkeling en 
begeleiding van het project is in handen 
van Lava Jeugdwerk, bureau voor jeugd-
werk, opvoeding en onderwijs. Meer infor-
matie is te verkrijgen bij Songul Gurses 
(Rijnstad), Rick Jansen (Villa Klarendal), 
Henk van der Weide (Ibn-i Sina) en Mar-
tiene Krooshof (Kunstrijk).

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

Straatfeest Pastoor Bosstraat
eind augustus heeft er een grootse straat-
barbecue plaatsgevonden in klarendal. 
bewoners zonden ons dit verslagje in.

Loop je een keer op een zonnige vrijdag-
middag door de Pastoor Bosstraat, dan is 
de kans groot dat je getuige bent van een 
spontane buurtborrel. Naar aanleiding van 
deze regelmatige buurtborrels besloten de 
bewoners een straatfeest te organiseren. 
Mede dankzij de royale sponsoring van 15 
ondernemingen was het feest zeer ge-
slaagd! Het opbouwen begon op vrijdag-
ochtend om 11.00 uur en dit zorgde meteen 
al voor een leuke atmosfeer in de straat. 
Om 18.00 uur werd het feest middels het 
luiden van een bel geopend. 

slagerij ernste en slijterij Wijnhuis 
sOnsbeek hebben gezorgd voor het over-
heerlijke eten en smaakvolle koele drankjes. 
De 20 minuten durende capOeira shOW 

van dansschOOl batuque capOeira 
arnhem was één van de hoogtepunten 
van de avond. De volgende ochtend ston-
den de 'afbouw-troepen' om 10.30 uur al 
klaar en onder het genot van koffie en pan-
nenkoeken werd ook de afsluiting van het 
feest een gezellige bedoeling. Wij willen alle 
partijen die ons vrijwillig hebben geholpen 
nogmaals ontzettend bedanken voor hun 
bijdragen! 
 
Ondernemingen die ons gesponsord heb-
ben: patisserie sweet sugar hill, eetcafé 
helder, restaurant de Wereldkeuken, res-
taurant goed proeven, supermarkt albert 
heijn, groentewinkel yollarbasi, groente-
winkel mert market, cafetaria ’t klavertje, 
cafetaria Onder de linde, cafetaria ’t 
trefpunt, café de kroeg, café aspen valley, 
dansschool batuque capoeira arnhem, 
Woningbouwvereniging volkshuisvesting 
arnhem, playground vrijstaat thialf

Interreligieuze ontmoeting

Onder aan de sonsbeeksingel wordt 
gewerkt aan ‘plint 17’. volkshuisvesting 
arnhem pakt de begane grond aan van dit 
(voormalige) studentenblok, om er kleine 

ateliers in te bouwen. het thema waarop 
kandidaten worden geselecteerd is 'am-
bachtelijke creativiteit'. boven komen aan 
aantal nieuwe appartementen.

Plint17



Bouwspeelplaats De Leuke Linde
Bouwspeelplaats De Leuke Linde

Sporten en spelen
In september en oktober 
is er iedere vrijdagmiddag 
van 15:00 uur tot 16:30 
uur Speluitleen Pretland op 
Bouwspeelplaats de Leuke 
Linde.
Bekijk de facebook pagina 
voor actuele informatie 
voor overige activiteiten op 
Bouwspeelplaats de Leuke 
Linde.

Zondag gesloten
Vanaf 1 september is 
Bouwspeelplaats de Leuke Linde 
niet meer op zondag geopend. 
Dit houdt in dat je natuur-
lijk wel op de speeltuin kunt 
spelen maar er is geen beheer 
aanwezig en de toiletten zijn 
gesloten. 

Vrijwilligers gezocht
Bouwspeelplaats de Leuke Linde is op zoek naar nieuwe vrijwilligers! Zonder vrijwilligers zou de speeltuin niet 

kunnen bestaan!! 
Er zijn veel werkzaamheden waar de organisatie van de Leuke Linde hulp bij kan gebruiken. 

Denk maar eens aan werkzaamheden zoals:
Het bijhouden van de groenvoorziening, oud papier ophalen, activiteiten begeleider tijdens evenementen, dieren 

verzorgen, helpen met de grote schoonmaak, helpen met het grote onderhoud van de speeltuin etc. Wij kunnen 

jullie hulp goed gebruiken!!

Heb jij interesse of wil je meer informatie? 
Bel of mail naar Bouwspeelplaats De Leuke Linde en vraag naar Noëlle Bus

leukelinde@upcmail.nl
026 - 442 48 11 

Het is alweer september, Speeldorp Klarendal is voorbij en de scholen 
zijn weer begonnen. Wij blikken terug op een geweldig Speel-
dorp!

Speeldorp Klarendal is begonnen met de jaarlijkse openingskermis 
op maandag en de Actiedag op dinsdag. Helaas regende het bijna 
de hele dag waardoor het gevaarlijk was om sommige attracties door 
te laten gaan. Toch hebben we in de tent heel veel leuke activiteiten 
kunnen doen met hele enthousiaste kinderen. Woensdag begon het 
zonnetje eindelijk te schijnen en hebben we een kletsnatte Waterdag 
gehad. Donderdag was er een brullende Safaridag met speurtocht 
door de wijk en hebben we de week afgesloten met een supersnelle 
Racedag op vrijdag!

In de tweede week van Speeldorp Klarendal zijn we gestart met een 
fanatieke sportdag. In de ochtend was er een atletiekochtend en in 
de middag een super leuke verenigingsmiddag. Dinsdag hebben we de 
beste bouwmeesters van Speeldorp gehuldigd. Zij waren namelijk de 
hele week al druk met het bouwen van Klein Klarendal! Het eindresul-
taat was geweldig mooi! Het dagje uit naar Slagharen was een groot 
feest!! Donderdag en vrijdag hebben we afgesloten met de talenten 
dag en traditioneel met Circus Harlekino. 

Speeldorp Klarendal was weer een groot succes! Een spe-
ciaal dank voor alle vrijwilligers die ook dit jaar weer hebben gezorgd 
voor een fantastisch Speeldorp!

Wil je meer foto’s zien van Speeldorp? Kijk dan op onze facebookpagina: www.facebook.com/deleukelinde 
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Start kinderclubs MFC KlarendalStart kinderclubs MFC Klarendal

Vanaf woensdag 23 september start de INSTUIF weer
Van 12.30 - 13.30 uur is het inloop-uur. Dan kun je binnenkomen en je inschrijven voor de activiteiten van die mid-dag. Ook is er plek om je boterham te eten en een spelletje te doen!
Van 13.30 – 15.30 uur zijn de hoofdactiviteiten. Je kunt kiezen uit verschillende activiteiten. Op één middag kun je 2 dingen doen. Je kunt kiezen uit bijvoorbeeld koken, knutselen, sporten, drama.
Als je wil sporten, moet je je sportschoenen meenemen!

We hebben een aparte kleutergroep. De kleuters gaan knutselen en gymmen. Neem dus sportschoenen mee!Kosten zijn € 0,50 per kind.
In de vakanties gaat de instuif niet door, maar bieden we allerlei andere leuke vakantie-activiteiten!

Vanaf donderdag 8 oktober starten de MEIDENCLUBS en JONGENS-SPORTCLUB weer! Wil je mee doen? Schrijf je dan snel in bij Joyce. Als je afgelopen jaar al op de club zat, hoef je je niet opnieuw in te schrijven.De meidenclub en jongensclub is iedere donderdag (behalve in de vakanties), 
van 18.45 uur tot 20.00 uur, en kost € 0,50 per keer.

Speeldorp 2015 Speeldorp 2015Speeldorp 2015 Speeldorp 2015         

•	 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 peuterspe-
elzalen en basisscholen

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

rijnijssel.nl/arnhem


