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Op donderdag 17 december is er tussen 10.00u en 12.00u in 
mFc Klarendal een Kerstbrunch waar iedereen uit de wijk 
welkom is. de brunch zal voorzien zijn van vers en kwalitatief goed 
eten en de kosten zijn maar €1,50.

Bewoonster rOOs stOrtebOOm begeleidt in het MFC de crea-
tieve groep. In december begonnen zij aan een speciale workshop 
‘kerststukjes maken’ en bedachten dat het leuk zou zijn dit af te 
ronden met een brunch. dayana bernadIna werkt achter de balie 
via het Wijkwerkpalet en de dames ontmoetten elkaar. Samen in de 
groep leek het ze leuk meer mensen te betrekken. Eerst bedachten 
ze alleen ook de vrijwilligers en gebruikers van het MFC te vragen 
en toen: waarom eigenlijk niet iedereen uitnodigen!?

Roos en Dayana willen er ook een trekpleister mee creëren richting 
het MFC. Veel mensen weten het gebouw nog steeds niet goed te 
vinden. Zij willen met deze Kerstbrunch het MFC bekender maken 
en de drempel minder hoog.

Roos deed in oktober een financiële aanvraag bij het bewonersover-
leg wat werd gehonoreerd. Daar kwam aan tafel WOlter de bes 
met het idee dit initiatief te sponsoren als ondernemer (casPar) 
met een pan soep. Hij vroeg aan andere ondernemers in Klarendal 
ook een steentje bij te dragen en al snel werd er een kersttulband 
vanuit de baKbar aangeboden, skuumkoppen van sWeet sugar 
hIll, mezzes uit de WereldKeuKen en nog veel meer! 

Dayana zorgt op donderdag de 17e voor een mooi aangekleed buf-
fet waar zij zelf het eten zal verzorgen, Roos helpt mee en zal op alle 
tafels mooie kerststukjes hebben staan. Dit initiatief wordt onder-
steund door participatiewerker sOngül gurses. 

aanmelden kan via haar s.gurses@rijnstad.nl / 06 - 464 40 591 of 
bij de balie van het mFc (kantoortijden) 026 - 377 20 50. er kunnen 
maximaal 50 bewoners aanschuiven, dus wees er snel bij! 
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Kerstbrunch
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het winter evenement strikje, vindt op zaterdag 19 december voor de 
tweede keer plaats in het modekwartier van Klarendal. Kom jij ook?

We toveren de straten van Klarendal om tot een waar WInter WOnder-
land. Verwelkom de winter, de aanstaande feestdagen en de winterse kou 
met open armen tijdens Strikje. Laat uzelf verwonderen door de mOdeshOW, 
de dansers van beyOnd basIc en kom knus samen bij de vuurkorven of bij 
de KerstbOOm vol geweldige cadeaus van de ondernemers van het mOde-
KWartIer. Benieuwd naar de winkels van het modekwartier? Stap gerust 
binnen, Iedereen Is WelKOm! 

Om uw ogen ook wat te geven, houden de ondernemers dit jaar een etalage 
WedstrIjd waar uw stem doorslaggevend kan wezen. Deze activiteiten ont-
hullen wij u vast, maar er staat voor u nog veel meer op het programma.

Om Strikje ook feestelijk af te mogen sluiten kun je aan het eind van de avond, 
rond 18.30u, meelopen met de herdertjes tocht en zal als aFterParty Sugar 
Hill om 22.30u de tafeltjes aan de kant schuiven voor Cravings. 

ben je benieuwd naar de gehele timetable met alle gebeurtenissen en tijden? 
deze zal in de week voor strikje voor jou op de FacebOOK PagIna ‘strIKje’ 
komen te staan!
Zien we je op strikje?
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sInterKlaas Is al Weer Weg
Op een druilerige dag in november 
kwam Sinterklaas in Arnhem aan. 
Tijdens zijn intocht, begeleid door 
lakeien en pieten, passeerde hij 
met zijn witte paard de molen van 
Klarendal. Daar werd hij ontvan-
gen door ‘de burgermeester’ van 
Klarendal – Gerrit Dassen, sprak de 
vele kindertjes toe die zich op de 
kruising van de Klarendalseweg en 
de Oogststraat hadden verzameld, en 
schudde vele kleine handjes. 
We hopen dat vele schoentjes gevuld 
zijn afgelopen maand. Sinterklaas is 
ondertussen al weer terug naar Spanje. 
Tot volgend jaar!

hoor, zie en beleef het kerstverhaal… ga mee met jozef en maria 
op reis. de engelen zingen, de herders zoeken en help jij de wijzen 
het kindje te vinden? loop dan op 19 december mee met de eer-
ste herdertjestocht door Klarendal en sint marten!

De herdertjestocht start om 18:00 op het Elly Lamakersplantsoen 
(kruising Sonsbeeksingel). Daar krijg je een lichtje en een route-
kaartje, waarmee je langs het hele kerstverhaal wandelt. De herder-
tjestocht eindigt op de van Slichthorstenstraat voor de grote kerk 
met warme chocolademelk en lekkers. Deelname aan de herdertjes-
tocht is gratis. Starten kan tussen 18.00 en 19.00 uur, de wandeling 
kan in ongeveer drie kwartier gelopen worden.

De herdertjestocht wordt georganiseerd door InlOOPhuIs sInt 
marten en VIlla Klarendal in samenwerking met strIKje 
WIntereVenement en een heleboel  
vrijwilligers uit onze wijken.

Facebook herdertjestocht Klarendal/stmarten 

Facebook strikje || Winter evenement 2015

In het kort
Wat: Herdertjestocht door 
Klarendal en St. Marten
Wanneer: 19 december 
2015 start tussen 18:00 en 
19:00 uur 
Waar: start op het Elly 
Lamakersplantsoen einde 
aan de van Slichthorsten-
straat

Herdertjestocht in Klarendal / Sint Marten 
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Strikje, winterse verrassingen

Uitnodiging voor jong en oud!

Ga mee op reis van Nazareth  
naar Bethlehem

Loop ook mee op  
19 december! 

DEELNAME IS GRATIS

Foto: Vinkfotografie.nl 
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Jos Peters, Gerard Mulder, Shay 

Karniel, Zefanja Hoogers, Paula 

Hubbers, Christel Olijslager, Sabine 

Roelofs, Yvonne Verlinde, Marije van 

den Bos. 

Bezorgers: Suze Swensen, Bert Pas, 

Ben Strik

KRANT NIET ONTVANGEN? 

Bel 06 - 508 33 929 en hij wordt zo 

snel mogelijk nabezorgd.

Facebook.com/klarendal

@klarendal2022

wijkkrant@klarendal.nl

www.klarendal.nl

redactie-

leden

bezorgers

e-mail

internet

wijkkrant klarendal is een uitgave 
van het Bewonersoverleg

~ Colofon ~

Het heeft dan wel heel lang ge-
nazomerd met een prachtige ‘Indian 
Summer’, maar deze wijkkrant laat zien 
dat iedereen ondertussen druk bezig 
was de winter voor te bereiden. De 
krant staat vol met allerlei kerstactivi-
teiten georganiseerd door bewoners. 
Kerstbrunch, Herdertjestocht, Strikje… 
Het kan niet op! In het kader van de 
kerstgedachte is er wat dat betreft 
genoeg te lezen in deze december edi-
tie. Zo kijken we ook terug naar het pro-
ject ‘Abraham en Ibrahim’ op de Klare 
Taal pagina en zien we hoe ook daar 
mensen met verschillende achtergron-
den bij elkaar komen en elkaars achter-
grond beter leren snappen. De bewo-
ners die de kerstactiviteiten organiseren 
hebben ongetwijfeld dezelfde insteek.

Dus hier houdt 2015 op. Wij wensen 
iedereen een fijne december maand 
met een goed uiteinde, en tot in febru-
ari van het nieuwe jaar! 

~ Redactioneel ~

uiterlijk kopij woensdag 20 januari

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 4 februari

Inleveren van kopy 
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Een cc gje op Klarendal

gerard mulder maakt voor elke 
wijkkrant een tekening van een (on)
opvallende plek in de wijk. Als u die 
plek herkent, maakt u kans op een 
waardebon van €10,- te besteden bij 
jOchem’s VIshandel, donderdag en 
zaterdag te vinden bij het winkelcen-
trum van Klarendal. Daarvoor moet u 
de bon invullen en afgeven bij MFC 
Klarendal – Kazerneplein 2 (ter hoogte 
van Klarendalseweg 193, het oude kazer-
neterrein). 
De oplossing van krant 6 was de 
jOhannastraat, gezien vanuit de tuin 
achter de Wereldkeuken! De winnaar is 
FatIma die achter de balie bij het MFC 
werkt, geFelIcIteerd! Uw oplossing 
moet uiterlijk maandag 18 januari 2016 
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 18 jan.

Kerstviering en -brunch Villa
Klarendal 

Op eerste kerstdag, 25 december, viert Villa 
Klarendal kerst. 

We starten met een kerstviering om 11:00 
uur. Rond 12:00 uur is iedereen uitgeno-
digd deel te nemen aan de kerstbrunch. De 
twee activiteiten staan los van elkaar. 

Wilt u naar de viering van de geboorte van 
Jezus gaan? Van harte welkom om 11:00 
uur. Wilt u alleen deelnemen aan de kerst-
brunch? Van harte welkom om 12:00 uur. 
De viering en brunch is open voor iedereen 
in de wijk. 

Plaats: MFC Klarendal, Kazerneplein 2.

De Bibliobus komt niet meer 

Eens per week op dinsdagmiddag stond 
in de buurt van het MFC de Bibliobus voor 
een uur. De bus was voor de helft gevuld 
met jeugdboeken en voor de helft met 
voornamelijk fictie voor volwassenen. Per 1 
januari 2016 komt deze bus niet meer. 

De bus reed zeventien jaar door de stad en 
komt niet meer door de APK keuring. Een 
nieuwe bus aanschaffen is voor Bibliotheek 
Arnhem niet rendabel, deels ook omdat het 
niet meer past bij de ontwikkelingen van de 
bibliotheek. Naast het lenen van materialen 
is de Bibliotheek ook een leer- en werkplek 
waar men langer verblijft, en dat is moeilijk 
te realiseren in een bus.

De haltes waar veel jeugd kwam bij 
de ‘oude’ bus, zullen vanaf begin 2016 
opgenomen worden in de routes van de 
JeugdBibliobus die wél blijft bestaan. Dat 
geldt niet voor Klarendal: de afgelopen 
jaren maakten slechts vier tot zeven perso-
nen per week gebruik van de Bibliobus.
Bronnen:  
RTV Arnhem en bibliotheekarnhem.nl 

Muziek bij de Buren 

Ontdek in muzikale sfeer wat Arnhem 
allemaal te bieden heeft, ook in Klarendal 
natuurlijk.

Op zondagmiddag 13 december, tus-
sen 13:00 en 17:30 presenteert Arnhem 
in huiskamers door de hele stad, wat het 
te bieden heeft aan gearriveerd en opko-
mend muzikaal talent. In 101 huiskamers, 
verdeeld over meerdere wijken, geven 
Arnhemse muzikanten bij elkaar zo’n 303 
optredens van maximaal 30 minuten. 
Muziek bij de Buren is een jaarlijks terug-
kerend muziekfestival en een ontmoe-
tingsfestival in één. De optredens vinden 
niet plaats zonder de gastvrijheid van vele 
Arnhemmers. Bij de ene huiskamer krijg 
je een kopje koffie met een plakje cake en 
bij de ander tref je misschien wel een heel 
buffet. Maar wat je zeker weet is dat elke 
huiskamer die je bezoekt een blijvende her-
innering wordt, een herinnering aan een bij-
zonder optreden bij gastvrije stadsgenoten.

Muziek bij de Buren is in 2013 in Arnhem 
gestart om bewoners te stimuleren de deur 
voor elkaar open te zetten en gezamenlijk 
– zonder financiële drempels – met cultuur 
bezig te zijn. Het festival wil de leefbaar-
heid binnen de verschillende wijken bevor-
deren en laat zien hoe gastvrij een stad en 
haar bewoners zijn. 

In Klarendal e.o. zijn de volgende artiesten 
te zien, enkelen van hen hebben ook hun 
banden met de wijk omdat ze er wonen: 
hommelseweg 251 – sax & the city  
13.45-14.15 / 15.15-15.45 / 16.45-17.15
hommelseweg 81 – de tivolies  
13.00-13.30 / 14.30-15.00 / 16.00-16.30
agnietenstraat 141 – balkan trio arnhem 
13.30-14.00 / 15.00-15.30 / 16.00-16.30
Klarendalseweg 96 – Valerie branoux  
13.00-13.30 / 14.30-15.00 / 16.00-16.30
sint janskerkstraat 23-1 – crooked clercks 
13.45-14.15 / 15.15-15.45 / 16.45-17.15
rosendaalsestraat 449 – slide um easy 
13.15-13.45 / 14.45-15.15 / 16.15-16.45

het bewonersoverleg van Klarendal leverde 
een financiële bijdrage. de toegang is gratis!  
Kijk voor het volledige programma op 
www.arnhem.muziekbijdeburen.nl

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

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

elders verzekerd bent. 

Kijk ook op 
www.monutajurgentheunissen.nl

•	alfbetisering
•	Inburgeringstraject
•	staatsexamen I
•	staatsexamen I

•	rekenen en digitale  
vaardigheden op maat

•	Oudertrainingen i.s.m 
peuterspeelzalen en basis-
scholen

meer weten?  
Bel of kom langs!
rijn ijssel educatie  
& intergratie
Utrechtsestraat 40/42, 
Arnhem  
026 - 31 292 00

rijnijssel.nl/
arnhem

•	niveauverhoging nt2
•	taal op het werk
•	nederlands en digitale  

vaardigheden op maat
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Behoud Bomen Talud Lindenheuvel

De bus door Klarendal
WethOuder alex mInK:  
“lang leVe lIjn 13”

“de bus keert na 20 jaar terug in Klaren-
dal!” dat twitterde mobiliteitswethouder 
alex mInK (sP) vrolijk in november. hij 
plaatste er een foto bij van de oude bus 10 
die tot 1996 door de wijk reed.

Wat VOOr buslIjn WOrdt het?
“Klarendal en Vogelwijk worden vanaf 13 
december aangedaan door de nieuwe lijn 
13. Deze lijn wordt gereden met een 8-per-
soons bus. Er komen 4 nieuwe haltes: 
Kazerneplein, Winkelcentrum Klarendal, 
Oogststraat en Agnietenstraat.”

WaarOm bent u daar ZO blIj mee?
“Ik denk dat er behoefte aan is. In Klaren-
dal wonen steeds meer oudere mensen. 
Er ligt een prachtig MFC. Maar er rijdt 
geen bus langs. De bus, die reed de 
laatste 20 jaar niet door Klarendal heen, 
maar er omheen. Nu gaat dat veranderen. 
Oudere mensen, of jonge mensen die van 
gemak houden, kunnen straks dichtbij 
huis op de bus stappen en zijn dan heel 
snel in het centrum, waar ze kunnen win-
kelen of overstappen.”  

beslIst u als WethOuder OVer de 
busdIenstregelIng?
"Nee. De provincie gaat over het openbaar 
vervoer en busvervoerder Breng zorgt 
ervoor dat de bus rijdt. Maar ze vragen 

gelukkig wel advies aan de gemeente. Ik 
heb er sterk op aangedrongen dat de bus 
terug zou komen in Klarendal. Ik ben Breng 
en de provincie heel dankbaar dat ze dat nu 
mogelijk maken. Nu is het aan ons allemaal 
om er een succes van te maken.”

Wat gaat u daarVOOr dOen?
“Ik heb met Breng afgesproken dat ze op 
5000 adressen een flyer met de route, 
tijden en haltes te verspreiden. Klarendal 
kennende zullen mensen ook elkaar erop 
wijzen. Ik ga zorgen voor goede bankjes bij 

de haltes.”  

reIst u ZelF Veel met de bus?
“Ja. Ik heb niet eens een auto. Ik ga met 
de fiets of met de bus. In Arnhem hebben 
we een geweldig busnet. Dat is goed voor 
het milieu. En voor onze inwoners. Zeker 
in de spits ben je vaak sneller dan met de 
auto. Dat geldt straks ook voor Klarendal. 
In tien tot twaalf minuten ben je straks in 
het centrum. Je bent gemiddeld rond de 1 
Euro 15 kwijt voor een enkele reis zonder 
korting. Dat is toch super.”

nadat bleek dat woningcorporatie Vivare 
rigoureuze plannen had met het groene 
karakter van onze wijk, is de werkgroep 
‘behoud bomen talud lindenheuvel’ 
opgericht. 

Zonder dat er met de bewoners enige 
vorm van communicatie heeft plaats 
gevonden, bleek de corporatie een groot 
aantal bomen op haar talud te willen 
kappen. Dit zijn prachtige groenstroken 
rondom de Lindenheuvel, het Talmaplein, 
de Klaas Katerlaan en de Wormserlaan. 
Op deze taluds staan ruim vierenveertig 
bomen, waaronder vijf beschermde paar-
denkastanjes. Deze bomen bepalen al een 
eeuw het groene karakter van de straten 
rondom het Talmaplein en zijn vanuit de 
wijde omgeving te zien. Ze hebben een 
tal van functies, zoals het zorgen van 
afwatering, het tegengaan van grondver-
schuivingen, beter leefklimaat én er leven 
veel bijzondere dieren zoals vleermuizen, 
egels en diverse vogels. Boomstroken 
hebben een hoge ecologische waarde.

Wat eraan VOOraF gIng
In november 2014 stonden er plots man-
nen met een hoogwerker klaar om te 
beginnen met het geplande onderhoud; 
het kappen van ruim vijfentwintig bomen, 
waaronder de vijf paardenkastanjes. Wij 
als bewoners dachten een afspraak te 
hebben met Vivare. Door het incident 
met de hoogwerker waren we geschokt 
en gealarmeerd. In januari 2015 maakten 
we opnieuw afspraken met de groen-
opzichter van Vivare maar de bewoners 
werden wederom niet op de hoogte 
gehouden; afgelopen augustus werden 
we opgeschrikt met de aanvraag van een 
omgevingsvergunning voor de kap van 
de vijf beschermde paardenkastanjes én 
andere bomen op het talud. Hierop heb-
ben zeven mensen uit de directe omge-
ving hun krachten gebundeld en de werk-
groep opgericht. Doelen: het behoud van 
bomen, onderhoud in de vorm van kwali-
tatief goede boomveiligheidscontroles én 
inspraak. Onze slogan “Geen KaalslaG 

ViVare, Wij eisen inspraaK” hangt 
inmiddels voor bijna ieder raam in de 
buurt.

Mark Bosch heeft zich ingespannen om de 
vijf paardenkastanjes op de beschermde 
bomenlijst van de gemeente te krijgen. 
Op dit succes van Mark kon de werkgroep 
voortborduren door 'alarm te slaan'. De 
groep heeft inmiddels 290 handtekeningen 
verzameld en spandoeken opgehangen in 
de wijk. Via lokale en landelijke media pro-
beren ze zoveel mogelijk mensen te infor-
meren. Op de Facebookpagina ‘Behoud 
Bomen Talud Lindenheuvel’ van de werk-
groep zijn alle rapporten, briefwisselingen, 
foto’s en video’s terug te vinden die er 
inmiddels zijn verschenen en gemaakt. 
Voor de bewoners staat er ook een mede-
delingen bord op het Talmaplein met alge-
mene informatie. 

Omslag VIVare
Na alle onrust en media-aandacht wilde 
Vivare in oktober ter plekke tekst en uitleg 
geven, de opkomst was hoog. Helaas kreeg 
inspraak die avond nog weinig vorm en

werden er ook geen heldere conclusies 
verbonden aan een goed en onafhanke-
lijk boomveiligheidsrapport dat er toen 
al lag. De kapvergunning is ondertussen 
opgeschort en Vivare is een 'klaar-de-
lucht-gesprek' met de werkgroep aange-
gaan om het vertrouwen te herstellen en 
nieuwe afspraken te maken. In het bijzijn 
van een redacteur en een jurist van het 
programma De Rijdende Rechter begon 
dit wat stormachtig, maar uiteindelijk 
zijn van beide kanten voorstellen gedaan 
waarmee we aansturen op het behoud 
van onderhouden groen met respect voor 
flora en fauna, tijdige en goede informa-
tievoorziening voor bewoners in de toe-
komst en inspraak.

We zijn van goede hoop, maar ons ver-
trouwen moet nog gewonnen worden. 
Door de ervaringen van de afgelopen 
jaren met Vivare blijft de werkgroep alert 
en kritisch. 

Wordt vervolgd!
Werkgroep behoud bomen talud 
lindenheuvel

Alex Mink bij één van de haltes in de wijk, het winkel- 
centrum aan de Klarendalseweg © Zefanja Hoogers

bewoners die op 7 oktober aanwezig 
waren bij het wijkgesprek, kregen tijdens 
het laatste bewonersoverleg in okto-
ber de mogelijkheid om maximaal 10 
thema’s te kiezen. de gekozen thema’s 
dragen volgens de betrokken bewoners 
de komende twee jaar bij tot het verder 
verbeteren van de wijk. aan het eind 
van de avond bleven er negen thema’s 
over. na er nog eens kritisch na gekeken 
te hebben, bleven er uiteindelijk zeven 
thema’s over. 

deZe thema’s ZIjn In het KOrt:
1. Investeren in de kwaliteit van wonen 

en woonomgeving (gratis grofvuil-
dienst en voldoende huurwoningen)

2. Leefbaarheid en veiligheid op peil 
houden (fietsen in het winkelcentrum, 
drempels op diverse plekken)

3. Onderhoud en inrichting openbare 
ruimte (wijkplein, groen en snipper-
groen, ondergrondse containers) 

4. Activiteiten voor en door wijkbewo-
ners (de ‘winkelweek’ van vroeger, 
markt) 

5. Investeren in werkgelegenheid (moge-
lijkheden voor starters, leer- werkplek-
ken bij ondernemers)

6. Investeren in zorg voor en welzijn van 
bewoners van Klarendal (de wens van 
een ‘praathuis’, burenhulp, aandacht 
voor schooluitval, betere bekendheid 
maaltijdservices) 

7. Investeren in diversiteit en openings-
tijden modekwartier (goede promotie, 
contact tussen bewoners en onderne-
mers vooral bij evenementen)  

In het document waarop alle wijken 
dit moeten opschrijven (dit wordt een 
“format” genoemd) worden de thema’s 
nu activiteiten genoemd, staat onder het 
kopje “wie” beschreven welke partners 
betrokken zijn om de uitvoering van de 
activiteit zo groot mogelijk te maken en 
onder het kopje “budget” staat beschre-
ven welke middelen gebruikt kunnen 
worden. 

Om te kijken of de activiteiten, de part-
ners en het budget goed beschreven zijn, 
is afgesproken dat verschillende bewo-
ners met een achterban daar nog eens 
kritisch naar kijken. Dit zijn bijvoorbeeld 
de voorzitter van bouwspeelplaats de 
Leuke Linde, de eigenaar van de  siga-
rettenwinkel in het winkelcentrum, villa 
Klarendal en het bewonersoverleg.

het definitieve en volledige wijkactie-
plan is op te vragen via de mail bij  
r.klingen@rijnstad.nl of kom langs bij 
mFc Klarendal.

Het nieuwe Wijkactieplan 
(WAP) 2016/2017

zeker zo goedkoop als uw C1000

Ton Houwer - 
Hommelsewg 1000
✆ 026 - 355 02 10
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✩✫✬✭✮ Het Memorarium Gelderland in december ✯✰✴✵✶

In september 2011 sloot sint jan de 
doperkerk aan de Verlengde hoflaan, 
ofwel de sint jan, zijn deuren. na een 
aantal grondige restauraties kunnen we 
met recht zeggen dat dit monumentale 
gebouw is geworden tot een van de mooi-
ste rouw- en trouwlocaties van arnhem.

Wereld lIchtjes dag ✩✰✯✮✭✬✫
Zondag 13 december van 18:30 tot 20:00 
uur 
Op zondag 13 december wordt Wereld 
Lichtjes Dag gehouden. Op deze dag om 
19.00 uur steken mensen over de hele 
wereld kaarsjes aan ter nagedachtenis aan 
overleden kinderen. De wereld wordt zo 
even letterlijk wat lichter voor mensen die 
een kind verloren hebben.

Siska Caneel Uitvaartverzorging en Johan 
Uitvaartzorg organiseren op Wereld Licht-
jes Dag van 18.30 uur tot 20.00 uur een 
bijeenkomst voor iedereen die een dier-

bare wil herdenken. Het Memorarium zal 
sfeervol verlicht worden met kaarsen en 
fakkels. Kinderen van de Chr. Basisschool 
de Wijzer hebben het Memorarium sfeervol 
aangekleed. Maar kinderen mogen ook zelf 
een beschilderd glazen potje meenemen 
met een waxinelichtje. 

Graag willen we de namen voorlezen van de 
kinderen die wij deze avond herdenken. 

Gedichten worden voorgelezen of een ver-
haal wordt verteld door Johan Verhofstadt, 
Evelina den Boef en Esther Oldenziel. De 
Muzikale omlijsting wordt verzorgd door 
het Ad Hoc Kerstkoor onder leiding van 
Monique Appels en er is een optreden door 
de musici van de groep Entrada. 

KerstVIerIng basIsschOlen ✮✭✬✫
Woensdag 16 december en donderdag 17 
december
Op de woensdagavond en donderdagmid-

dag vinden er in het Memorarium een 
tweetal besloten kersvieringen plaats van 
respectievelijk basisschool Kunstrijk en 
Chr. basisschool De Wijzer. Nadere infor-
matie is te verkrijgen bij de betreffende 
school.

strIKje ✮✭✬✫✩✫✬✭✮✯✰✶✩
Zaterdag 19 december van 12.00u tot 
19.00u
Elders in deze krant wordt op 19 de-
cember Strikje aangekondigd. Ook het 
Memorarium heeft zijn deuren open van 
12.00u tot 19.00u en heeft naast muziek de 
modeshow te gast, waar de ondernemers 
en ontwerpers uit het Modekwartier als 
onderdeel van het evenement Strikje hun 
ontwerpen showen. 

Kerstnacht 2015 ✫✩✫✬✭✮✯✶✵
donderdag 24 december van 22:00 tot 
23:30 uur
Op kerstnacht zingen wij samen met u 
en het aanwezige koor en musici traditio-
nele kerstliederen . Het Memorarium zal 
speciaal zijn aangekleed in kerstsfeer. U 
kunt meezingen met het koor, of heerlijk 
luisteren naar de kerstverhalen en muziek. 
Iedereen die deze kerstnacht met kaars-
licht, intimiteit en samenzang wil meema-
ken, is van harte welkom.

Na afloop zal koffie, thee, warme choco-
melk en glühwein geschonken worden 
vergezeld van een lekkere kersttraktatie. 
De toegang is gratis. Wanneer u echter 
graag wilt bijdragen aan het behoud van 
dit monument en de onkosten van de or-
ganisatie dan is er na afloop een collecte, 
waarbij giften bijzonder zullen worden 
gewaardeerd. 

meer informatie vind u op: 
www.memorarium.nl of op de Facebook-
pagina van memorarium gelderland.

Plint 17
Door Zefanja Hoogers

eind november is PlInt 17 officieel 
geopend door WethOuder rOn KönIg 
(d66, economische zaken). Plint 17 is de 
laatste diepte-investering die VOlKshuIs-
VestIng doet in deze stadsvernieuwings-
fase van Klarendal en het modekwartier. 

Dit blok studentenwoningen aan de Sons-
beeksingel tussen de Koolstraat en de Ho-
venierstraat, was aan renovatie toe. Maar 
studenten hebben vandaag de dag ook iets 
hogere eisen voor wonen, vandaar dat er 
is besloten een nieuwe bestemming aan te 
geven. Een andere reden om dit te willen 
is de route van het Velperpoortstation naar 
het modekwartier aantrekkelijker te maken. 
Het blok is omgeturnd tot negen atelIers 
én een WInKelruImte aan de Koolstraat, 
voor ambachtelijke kunstenaars. Op eerste 
verdieping zijn KleIne aPPartementen 
gerealiseerd. Alle ateliers zijn verhuurd, de 
huurders zijn momenteel druk bezig met 
hun werkplek voor te bereiden. 

Waarom de naam Plint 17?  
Het woord plint wordt in de betekenis van 
een houten latje aan de onderkant tegen 
een wand, in de bouwwereld ook gebruikt 
voor het onderste deel van een bouwwerk. 
Zo hebben appartementencomplexen in 
buitenwijken gewoonlijk bergingen en gara-
ges in de plint, terwijl de plint bij hoog-
bouw in binnensteden vaak uit commerci-
ele ruimtes bestaat.  

Waarom dan 17? De winkel met de ingang 
aan de Koolstraat, had aan het begin van 
dit traject adres Koolstraat 17. Dat is nu de 
centrale ingang geworden voor meerdere 
ateliers. Alleen door de verbouwing zijn de 
huisnummers door de gemeente herzien, 
en is het adres Koolstraat 21 geworden. 
‘Plint 17’ was de werktitel, en dat is in de 
loop van de tijd de officiële geworden. 

een volgende keer stellen we de huurders 
aan jullie voor. 

Voor nu welkom in Klarendal! 

Wethouder ron König verricht de officiële opening van Plint 17 

Klarendal  
onderzoekswijk 

Door Freek de Haan,  
radboud Universiteit nijmegen

sOcIaal mIxen In Klarendal
Rijke en arme mensen moeten gemengd 
wonen, zo vertellen beleidsmakers ons. 
Ook in Klarendal. Dat zou namelijk goed 
zijn voor de ‘sociale balans’ van de wijk. Bo-
vendien moeten zij dan het dan ook vooral 
goed met elkaar vinden en gezellig ‘inte-
greren’. Wie kan daar nou op tegen zijn? 
Nou, er is wel het één en ander op aan te 
merken. Ten eerste is het mengen altijd een 
nogal eenzijdige eis. In een villawijk worden 
zelden arme mensen geïmporteerd voor 
een betere ‘sociale balans’. Flodder blijft 
tot op heden maar een televisiesprookje. 
Bovendien, en belangrijker, uit onderzoek 
blijkt dat het sociaal mixen van arbeiders 
en middenklassers niet het veronderstelde 
effect heeft. Dat de hogere inkomensgroe-
pen als consumenten de lokale economie 
stimuleren of als rolmodel zouden dienen 
voor achtergestelde bewoners, blijkt niet 
of nauwelijks uit de praktijk. Het alternatief 
echter, is een strikte scheiding tussen groe-
pen en dat kan behalve voordelen, zoals 
sterke sociale netwerken, ook grote nadelen 
hebben. Al is het maar dat mensen die in 
één en dezelfde stad wonen geen weet van 
elkaars bestaan meer hebben. Er worden 
dan al snel financiële en politionele muren 
opgetrokken tussen stadsgenoten, sociale 
muren die de algemene solidariteit onder-
mijnen en het klimmen op de sociale ladder 
al helemaal onmogelijk maken.

Moeten we dan nu mengen en integreren 
in Klarendal? Misschien is dit in eerste in-
stantie de verkeerde vraag. De vraag is mis-
schien, wat doen we met onze diversiteit? 
Van veel mensen die ik spreek hoor ik 
verhalen over het Ballroom Theater. ‘Wat 
een fantastisch evenement was dat!’ Zoals 
ik het van een afstandje zie was Ballroom 
vooral een moment van overwinning. Een 
belangrijk element daarvan was denk ik hoe 
de oud-Klarendallers als gastvrouwen en 
gastheren de bezoekers, waaronder veel 
nieuwkomers, ontvingen. Ook in de ver-
schillende optredens werd iedereen even 
‘opgetild’, zo wordt mij verteld. Niettemin 
had het theater behalve deze heroïsche kant 
ook, uiteindelijk, een tragische kant. Door 
wat ik vooral zie als een aaneenschakeling 
van misverstanden en onbedoeld onbegrip 
onder de organisators kwam het Ballroom 
Theater aan een tragisch einde. Maar laat 
dat nou de net essentie zijn van het theater, 
en misschien wel het leven zelf: heldendom 
en tragiek! 

Wat we hieruit kunnen leren is dat de 
gebeurtenissen die de wijk maken tot wat 
ze is, misschien niet de magische kracht 
bezitten om sociale verschillen blijvend uit 
te wissen of te verdiepen. Maar ondanks 
dat blijven initiatieven als Ballroom of het 
huidige Strikje alle bloed, zweet en tranen 
die er in geïnvesteerd worden de moeite 
waard. Ze schrijven namelijk een nieuwe 
gedeelde geschiedenis; een geloofwaar-
dige, met ups én downs. 
als dat geen sociaal mixen is?! 

Freek de Haan

Christmas Carols in 
de Lutherse kerk
✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

twee anglicaanse koren zorgen op 
zaterdag 19 december om 19.00 uur 
voor een echte engelse KerstsFeer 
in de lutherse kerk. Zij zingen, naar oude 
engelse traditie, de service of nine les-
sons and carols. 
✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

De bij velen zo geliefde Christmas 
Carols ontstonden in de vijftiende eeuw. 
Minstreels vertaalden het Kerstverhaal 
in eenvoudige woorden en muziek. Veel 
van hun liederen hadden een refrein, dat 
door alle luisteraars kon worden meege-
zongen. Vanaf de zestiende eeuw werden 
deze populaire liederen door de officiële 
kerk geweerd. Ze overleefden op het 
platteland, waar men ze bleef zingen. 

In de negentiende eeuw ontstond er 
een hernieuwde belangstelling voor 
deze oude liederen. De Anglicaanse 
Kerk schiep een nieuwe traditie: the 
Ceremony of Nine Lessons and Carols. 
Korte bijbellezingen en liederen wisselen 
elkaar af en vertellen samen het verhaal 
over de geboorte van Jezus.

Op uitnodiging van de in het Oecume-
nisch Platform-Noord-Oost samenwer-
kende kerken zullen het Choir of St Mary 
and St Anna uit Haarlem en The Anglican 
Singers uit Amsterdam deze ceremony 
komen verzorgen. De beide koren staan 
onder leiding van dirigent Martin van 
Bleek. Zoals gebruikelijk zullen de aanwe-
zigen naar hartenlust kunnen meezingen! 
✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

lutherse kerk 
spoorwegstraat 8



InterrelIgIeuZe OntmOetIngen Door ZeFanja HooGers en sabine roeloFs

“In de samenleving vind je elkaar op basis van overeenkomsten, niet op basis van ver-
schillen.” rIcK jansen, VIlla Klarendal, organiseerde samen met sOngul gurses, 
rIjnstad, en marIj snel, brede schOOl, in oktober en november interreligieuze 
activiteiten voor volwassenen en kinderen. drie ochtenden namen belangstellenden een 
kijkje in drie verschillende gebedshuizen: de moskee, de synagoge en een kerk. de wijk-
krant ging mee omdat ons dit een mooie kerstgedachte leek voor de laatste krant van het 
jaar. 

WaarOm Is dIt geOrganIseerd? 
“Wijkbewoners wonen niet mét maar naast elkaar. Ze zien elkaar wel maar kennen elkaar 
niet. Ook qua cultuur, achtergrond, weten ze weinig van elkaar. Door samen naar de 
verschillende gebedshuizen te gaan, leren ze elkaar kennen en begrijpen ze elkaar beter”, 
vertelt Rick. Songul vult aan: “We zien veel vooroordelen en onrust in de maatschappij. 

Iedereen is verantwoordelijk om hier verandering in te brengen, om meer bij elkaar te 
komen. Ontevredenheid maar ook onwetendheid brengt angst. De drie geloven hebben 
veel overeenkomsten, zo hebben alle geloven bijvoorbeeld één god. Mensen gaan na 
de rondleiding in een gebedshuis met elkaar in gesprek. Ze durven het gesprek aan en 
zoeken de verbinding. Vragen zich af waarom dingen gaan zoals ze gaan.” Ze geeft een 
voorbeeld: “In de moskee moest een vrouw naar het toilet. Haar reactie was ‘wat een 
ouderwetse toilet, dat zie je alleen nog maar in Frankrijk of België. Maar in Nederland 
helemaal niet’. De rondleidster legde uit dat ook het toilet een geloofsonderdeel is en dat 
het niets te maken heeft met ouderwetsheid. Het is fijn dat we weten waarom mensen 
reageren zoals ze reageren. Dat bij bepaalde culturen juist heel uitbundig gereageerd 
wordt bij een overlijden, of dat er zoveel muziek gemaakt wordt bij een bruiloft. Als je de 
achtergrond niet weet, kan het juist frustratie op leveren. Na de interreligieuze activiteiten 
begrijpen we elkaar hopelijk beter.”
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KerK
In november bezocht het gezelschap de (Katholieke) martinuskerk aan de steenstraat. 
elly smeekens vanuit het buurtpastoraat ontving de gasten en leidde ze rond. 

FrIts WIllems
Frits woont sinds enkele jaren in de Rappardstraat, is bezoeker van de Koepelkerk (Gere-
formeerd) en bekend met Villa Klarendal. Zo wist hij van dit project. “Ik was mee gegaan 
naar de moskee omdat het belangrijk is over de andere religies te weten. Er zijn aardig 
wat onderbelichte overeenkomsten met het Christendom. Een Katholieke kerk is niet 
nieuw voor mij, maar met zo’n bezoekje kom je toch weer meer te weten. De Gerefor-
meerde kerk is bijvoorbeeld veel soberder ingericht en heeft meer aandacht voor Jezus, 
de Katholieke kerk heeft meer aandacht voor het uiterlijk en vereert Maria meer. Nee ik 
heb daar geen oordeel over. Het geloof zit in het hart.”

emInè bal
Tijdens de koffie na de rondleiding in de kerk ontstaan en interessante gesprekken 
onder de bezoekers. “We gaan allemaal naar dezelfde plek!” roept Irene Noten van Villa 
Klarendal.  Eminè Bal is bewoonster van Sint Marten, bekend omdat zij jaren de win-
kel Saray tegenover de COOP aan de Hommelseweg heeft gedraaid en is momenteel 
voorzitster van de vrouwenvereniging van de Ayasofia moskee.  Er wordt o.a. gesproken 
over de verschillende manieren van bidden, vereren en het dragen van hoofddoeken. 
Eminè: “Islamitische vrouwen die buiten een burka dragen zijn vaak beauty’s binnen. En 
denk er om; ze bestieren het huishouden en de portemonnee!” Wij denken dat hier weer 
een misverstand mee de wereld uit is. 

synagOge

In oktober bezocht een groep bewoners de synagoge in de Pastoorstraat in het centrum. 
öZlem tan woont al 35 jaar aan de Hommelseweg en werkt momenteel als vrijwilliger 
bij Rijnstad. meneer Kellerman die zijn gasten in de synagoge enthousiast ontving, was 
heel blij met Özlem; “Zij stelt de goede vragen!” Özlem heeft altijd al interesse gehad in 
het Jodendom. “Van huis uit heb ik meegekregen dat als je de Islam wilt begrijpen, je je 
ook zult moeten verdiepen in andere religies. Ik probeer veel te lezen over de oorsprong, 
bronnen, stromingen en verhalen van religies. Mijn voorkeur gaat toch naar het vragen 
stellen en antwoorden krijgen vanuit de sjoel (de andere naam voor synagoge, red.). We 
denken dat we het allemaal weten, maar vullen eigenlijk zelf in. Er zijn veel overeenkom-
sten tussen het Jodendom en de Islam zoals het vasten, besnijdenis en het niet benutten 
van varkensvlees. Buiten het feit dat het erg leerzaam was, denk ik dat het belangrijkste 
is om te weten dat ‘religie iets is tussen jou en God’ zoals meneer Kellerman dat ook 
zei. Tot mijn verbazing is de Joodse gemeenschap in Arnhem enorm klein. Na de oorlog 
hebbende overlevenden van de tweede wereld oorlog hun gemeenschap niet echt op 
kunnen pakken. Het persoonlijke verhaal van de heer Kellerman heeft mij nog heel erg 
beziggehouden. Het is mij duidelijk geworden hoe belangrijk de verhalen van de over-
levenden, maar ook van de overledenen zijn. Vrijheid is ons niet gegeven en dat mogen 
wij nooit vergeten.”

“We denken dat we het allemaal weten, 
maar vullen eigenlijk zelf in”

mOsKee

In oktober ging een groep bewoners en belangstellenden mee naar de ayiasofia moskee 
aan de sonsbeeksingel. Na een rondleiding door het gebouw, werd er in de gebedsruimte 
voor de mannen een verhandeling gehouden over de basisideeën van de Islam en de 
Koran. Daarna was er in de vrouwenverenigingsruimte tijd voor gesprek en discussie. Deze 
gingen over waar het extremisme in de wereld op gestoeld zou kunnen zijn, Zwarte Piet, 
Charlie Hebdo en nog meer gebeurtenissen in de recente wereldgeschiedenis. 

jerOen bIlal KeIZer
Het gesprek werd door de bezoekers gevoerd met Jeroen, een getogen Klarendaller uit de 
Tedingstraat met Surinaamse roots. Jeroen vertelt zijn verhaal: “Ik ben met het Katholi-
cisme groot gebracht maar was in mijn 20er jaren een ‘straatschoffie’ mét interesse voor de 
Islam. Op weg naar jongerencentrum Willemeen stapte ik hier eens binnen om een Koran 
te kopen. Sindsdien ben ik verbonden met deze moskee. Ik heb geen formele functie, maar 
wordt wel altijd gevraagd om bezoekers rond te leiden. Twintig jaar geleden werd er hier 
door de vorige generatie bijna alleen maar Turks in de moskee gesproken, dit is namelijk 
een van oorsprong Turkse gemeenschap. Maar ondertussen wordt er meer Nederlands 
gesproken door de jongere generatie. Er wordt wel discussie over gevoerd, maar deze 
moskee is nog niet oecumenisch; de Islamieten die hier komen zijn Hanafitische moslims 
(één van de vier scholen binnen de Soenitische Islam, red.). Bilal is mijn Islamitische naam.”

WIl VIsser
Wil woont op de Zuid Peterstraat en bezoekt vaak het Inloophuis. “Zo kwam ik te weten 
over deze interreligieuze ontmoetingen. Mijn achtergrond is Katholiek, maar ik ben geen 
kerkganger; ik leef volgens het geloof. Ik vind het leuk om de moskee samen te beleven 
en elkaar beter te begrijpen. Ik hoor dingen die ik niet wist, zie overeenkomsten met mijn 
eigen geloof en heb sowieso belangstelling voor mensen van alle gezindten. Ik heb hier 
vandaag een ander beeld gekregen van wat de sharia nou eigenlijk is en dat beeld over 
Islamitische vrouwen is ook anders; de gewoontes, díe zijn anders. Ja, ik ben wel van een 
bepaalde nieuwgierigheid af.”

De interreligieuze activiteiten krijgen waarschijnlijk een vervolg in een praatgroep waar 
de verschillende geloven, culturen, onderwerpen van gesprek zijn. Ook de kinderen van 
groep 7/8 van de basisscholen Kunstrijk en Ibn-I-Sina bezochten de drie gebedshuizen. 
Daarnaast volgden zij een lesprogramma. Wil jij meer weten over de activiteiten of wil 
jij alsnog een kijkje nemen in de verschillende gebedshuizen? Neem contact op met rick 
jansen of songul gurses via jansen.rick@gmail.com of s.gurses@rijnstad.nl 

“Ondertussen wordt er meer Nederlands 
gesproken door de jongere generatie”

“Ik hoor dingen die ik niet wist, zie  
overeenkomsten met mijn eigen geloof”
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mOlenFeest OP 19 en 20 december

dat de winter in aantocht is hebben we al 
aan het weer kunnen voelen. het wordt 
inderdaad koud op de stelling van onze 
Klarendalse molen. toch is het de moeite 
waard vandaar uit over arnhem uit te 
kijken. 
✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

Maar eerst komen nog de Klarendalse 
molenfeestdagen. Twee dagen na elkaar. 
Zaterdag 19 december beginnen 
we met de feestelijkheden van Strikje. 
ZOndag 20 december is het jaarlijkse 
mIdWInterFeest. Een mooi van binnen 
aangeklede molen nodigt zijn bezoekers 
uit in grote getale binnen te treden. Deze 
dagen is de molen open voor iedereen! 
gratIs nog wel! 

Proef de historie van het aloude maal-
werktuig: de molen. Maak kennis met zijn 
grote verscheidenheid in vorm, werkwijze 
en gebruiksdoelen. De Klarendalse molen 
toont alle molenmodellen, die men in ons 
land kan aantreffen. U kunt niet alleen 
kennismaken met de molenmodellen, 
maar u kunt ook de molenproducten in 
onze winkel bekijken en natuurlijk kopen. 

Geen ervaring met bakken? Geeft niet; u 
krijgt een recept mee voor de bereiding 
van het deeg.
✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

strIKje 
Zaterdag 19 december van 12:00 tot 
18:00 u is molen De Kroon deelnemer aan 
het wijkfestijn strIKje. We bakken pan-
nenkoeken en Ellis Elmendorp verkoopt 
gebreide sokken, wanten en knuffels. Er 
zijn twee spinnenwielen waarop u als 
bezoeker kunt leren spinnen. Op beide 
dagen speelt Anna haar mini-theatervoor-
stelling in een kijkdoos.
✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

mIdWInterFeest 
ZOndag 20 december van 11:00 tot 
18:00 u houdt de molen haar eigen jaar-
lIjKse Feestje. De hoornblazers laten je 
horen dat de kortste dag weer aanbreekt. 
De warme sfeer met kraampjes, knieper-
tjes, vuurkorf en theaterkijkdoos zal de be-
zoeker toestralen. Eva van Meegen heeft 
een kraam met gebreide kinderspeeltjes, 
cadeautjes en rokjes. Wilt u leren haken en 
breien, dan is dit uw kans. 
De geur van pannenkoek en koek zal 
menig neuszintuig prikkelen. Neem deel 
aan een molenrondleiding met maalde-
monstratie. U vindt het vast interessant. 
Kom na het beklimmen van de molen 
lekker relaxen in de paardenstal onder het 
genot van een pannenkoek of koffie met 
koek. Kom niet alleen, maar neem het hele 
gezin mee. Ook de kinderen zullen zich 
uitstekend vermaken. Wees dus welkom 
op Molen de Kroon op 19 en 20 december.
✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

De Wasplaats – duurzame wasserette  
en meer in het modekwartier

Wasserette de Wasplaats start, als de 
techniek het toelaat, op 1 januari als de 
duurzame en sociale spil van de wijk, 
waar bewoners en ondernemers terecht 
kunnen met hun wasgoed, voor gezellig-
heid met koffie, wat lekkers en adviezen 
over wassen en kledingreparatie.

Duurzaam wordt De Wasplaats door 
gebruik van LED-verlichting. De Rijn en 
IJssel Energie Coöperatie helpt daarbij. 
Vanaf € 24,- kan iedereen helpen. Met als 
extra voordeel korting op producten bij 
duurzame winkels in Arnhem en omge-
ving. En een extra rendement, dus echt 
‘lokaal voor lokaal’.
Naast verbetering van de wijk willen de 
initiatiefnemers bijdragen aan de CO2 
vermindering en dus aan een beter milieu. 
Bij de investering willen zij de buurt en de 
lokale ondernemers betrekken.

crOWdFundIng
Bij crowdfunding wordt geld geleend bui-
ten een bank om. Dat gebeurt de laatste 
jaren steeds vaker én met groot succes. 

Een soort crowd-
funding is dat u 
de inleg, met ren-
te, terugkrijgt in 
spaarpunten, die 
u kunt besteden 
bij winkels en  
bedrijven in de 
buurt.

cOöPeratIeKaart
De Rijn en IJssel Energie coöperatie 
(REIJE) ondersteund De Wasplaats bij de 
financiering met haar coöperatiekaart. Met 
deze coöperatiekaart krijgt u tot 2,5 % aan 
spaarpunten per aankoop bij een aange-
sloten winkel of bedrijf, die u weer kunt 
besteden bij de aangesloten winkels en
bedrijven.

Aan dit initiatief kan iedereen meedoen 
vanaf € 24,-.Elke deelnemer ontvangt 
de inleg terug als spaarpunten op de 
coöperatiekaart in 3 jaartermijnen, met 
2,5% rente per jaar over het uitstaande 
vermogen. Uw geld wordt zodoende dub-

bel duurzaam besteed: voor 
financiering van duurzaam-
heid en voor extra omzet bij 
lokale bedrijven. Echt lokaal 
voor lokaal.

Informatie over de Rijn en 
IJssel Energie Coöperatie, 
coöperatiekaart en meer is 
te vinden op:
www.rijnenijsselenergie.nl 
Inschrijven kan via:  
www.rijnenijsselenergie.nl/
samen/dewasplaats  
of bel 085 401 1762

Meer informatie over de 
wasplaats is te vinden op 
WWW.deWasPlaats.nl

Wijksteunpunt - Wisseling van de wacht
Door Zefanja Hoogers

het wijksteunpunt aan de hommelseweg 
op de hoek met de Zuid Peterstaat, is de 
opvolger van de oude politiehuiskamer. 
Vanwege reorganisaties en ook de wens 
‘meer lichtblauw’ op straat, is deze locatie 
vanaf 2011 (verhuisd en) geopend. het wijk-
steunpunt is een samenwerking tussen de 
politie en de gemeente arnhem. 

We ontmoeten brItt schOPPema. In 2011 
werd zij als BOA (buitengewoon opspo-
ringsambtenaar) gestationeerd aan de balie 
van het wijksteunpunt, als schakel tussen 
de politie en de gemeente. Ondertussen 
heeft zij niet meer de status van BOA en 
haar werk bestaat uit bewoners te woord 
staan en hun problemen filteren. Haar 
lijntjes zijn kort. “Veel mensen willen vaak 
direct de politie er bij, maar soms volstaat 
een antwoord van een hulpverlener of een 
woningcorporatie. Ik help ze dan. Bewoners 
komen binnen over burenruzies, klachten 
over afval en hondenpoep. Ook komen 
er verslaafden en daklozen binnen. Soms 
kan ik niets voor ze doen, maar dan is vijf 

minuten of een half uur naar hen luisteren 
al genoeg.” Als Britt telefoneert met de één 
of andere instantie, staat ze hen te woord 
met ‘Britt van de politiehuiskamer’. “Ik 
ben een vertrouwd gezicht geworden en 
het woord ‘politiehuiskamer’ wordt in de 
volksmond nog steeds veel gebruikt. Toen ik 
hier begon te werken leek het me helemaal 
niets, Klarendal en Sint Marten. Maar ik heb 
de wijken en bewoners ondertussen in mijn 
hart gesloten. Het functioneren van deze 
post vind ik zo belangrijk, dat ik zelfs tijdens 
ziekte bleef komen om de deuren vijf dagen 
in de week open te hebben. Ik zou hier tot 
mijn 65e willen blijven werken!”

Maar het loopt anders. Vanwege bezuinigin-
gen raakt Britt haar baan kwijt. “Bewoners 
snappen er niets van. Ik vind het fantas-
tisch werk, ga met pijn in mijn hart weg en 
zie erg op tegen de WW. Gelukkig heb ik 
van de wijkagenten altijd veel waardering 
gekregen voor mijn werk. Zij vinden het ook 
erg dat de kennis die ik nu heb opgebouwd 
eigenlijk in de prullenbak wordt gegooid. 
Ik wil trouwens alle bewoners bedanken 
voor hun vertrouwen. Ook zij hebben dit 
wijksteunpunt tot een succes gemaakt!”

De gemeente moet dan weliswaar bezui-
nigen, maar heeft tegelijkertijd binnen al 
die reorganisaties een tewerkstellingsver-
plichting voor een aantal ambtenaren. Dat 
betekent dat een oude bekende in Klarendal 
op de plek van Britt komt te zitten: voorma-
lig wijkwinkelmedewerkster brandy de 
bruIn.

Brandy werkte zes jaar lang als wijkwin-
kelmedewerkster, maar ook die functie 
hield twee jaar geleden op te bestaan. 
Sindsdien werkt ze op de afdeling com-

municatie waar zij aanvragen en openbare 
bekendmakingen van vergunningen op 
overheid.nl publiceert (als alternatief voor 
die andere bezuiniging; geen Arnhem pa-
gina’s meer in de Arnhemse Koerier!). On-
dertussen wordt er nog steeds wel gezocht 
voor haar naar passend werk en is zij een 
zogenaamde ‘herplaatsingskandidaat’. Het 
werk wat ze de afgelopen twee jaren deed 
vanaf het stadskantoor, neemt ze nu mee 
naar het wijksteunpunt. Brandy: “Mensen 
hebben natuurlijk een heel andere motiva-
tie om dit steunpunt binnen te lopen dan 
mensen die de wijkwinkel binnen kwamen. 
Het is een stuk eenzamer. Op zich is het 
wel leuk om terug te zijn in Klarendal, maar 
werken in de wijkwinkel was toch wel de 
leukste baan die ik had in de 35 jaren dat ik 
voor de gemeente werk.”

Wij danken britt voor haar diensten voor 
Klarendalse bewoners en wensen haar veel 
succes!

We verwelkomen brandy terug in de wijk! 
Over de verdere toekomst van het wijk-
steunpunt houden we jullie op de hoogte. 

21 november j.l. heeft de eerste audi-
tieronde van PucK’s talent cabaret 
plaatsgevonden; hèt jaarlijks terugke-
rende cabaretfestival van huis van Puck. 
tijdens deze spannende afvalrace zetten 
beginnende cabaretiers hun beste been-
tje voor om ‘aanstormend cabaret talent 
2016’ te worden en een speelavond bij 
huis van Puck te winnen. 

De 9 deelnemers die de auditieronde 
hebben overleefd krijgen op 12 decem-
ber de mogelijkheid om hun ontwikke-
ling aan de professionele jury te laten 
zien. 9 januarI en 31 januarI vinden 
de halve finale en de finale plaats. 

de PrIjs:
De winnaar van Puck’s talent Cabaret 
krijgt de mogelijkheid om een avond-
vullend programma in de theaterzaal 
van Huis van Puck te presenteren. Een 

regisseur zal de winnaar bijstaan om 
het programma te vervolmaken. 

Huis van Puck zorgt hierbij 
voor PR, kaartverkoop, 

techniek en talent-
scouts in de zaal. 

Dè gelegenheid 
om je als begin-

nend cabaretier in 
de kijker te spelen!

12-12, 9-1 en 31-1  
huis van Puck,  
arnhem 20.00u.  

€ 7,50 (los kaartje),   
€ 17,50 (strippenkaart)

WWW.huIsVanPucK.nl

Huis van Puck

Wasserette De Wasplaats 
start, als de techniek het 
toelaat, op 1 januari als de 
duurzame en sociale spil van 
de wijk Klarendal, waar 
bewoners en ondernemers 
terecht kunnen met hun 
wasgoed, voor gezelligheid 
met koffie, wat lekkers en 
adviezen over wassen en 
kledingreparatie.  

Dubbel 
duurzaam.  

Ook u kunt 

profiteren!

Doe ook mee!  

We hangen De Wasplaats 
vol met LED verlichting én 

stimuleren lokale 
duurzame bedrijven. Dus 

dubbel duurzaam!  

Lokaal investeren in 
duurzaamheid, lokaal 

samenwerken..!  

LEDVERLICHTING DE WASPLAATS

britt verlaat de post

brandy is er di. t/m do. 



Bewonersoverleg

Op 28 oktober is één agendapunt aan de orde geweest, 
het WIjKactIePlan 2016-2017. Hier kunt u in een 
ander deel van de krant meer over lezen. Er waren 
ook een drietal financiële aanvragen. De aanvraag 
van “muZIeK bIj de buren” is voor 50% toegewe-
zen à € 450,- Beide aanvragen van Roos Storteboom 
voor KerstactIVIteIten zijn volledig toegewezen. 
Ondernemers in Klarendal boden aan onderdelen van 
de Kerstbrunch gratis beschikbaar te stellen aan de 
organisatie; een mooie samenwerking tussen bewoners 
en ondernemers.
Het is verder goed om te constateren dat er in het 
bewonersoverleg steeds meer een afspiegeling van de 
wijk ontstaat.

Voor 2016 zijn de vergaderingen van het bewoners-
overleg onder voorbehoud op de volgende zeven data 
gepland: 27-01-2016, 09-03-2016, 20-04-2016, 08-06-2016, 
14-09-2016, 26-10-2016, 14-12-2016. Het laatste overleg 
van dit jaar is op WOensdag 16 december om 20u, 
de overleggen zijn openbaar.

W I j K W I j z E R ☞☞
MFC Klarendal

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

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

OPbOuWWerKer en WIjKregIsseur werken vanaf 
flexplekken in mFc Klarendal

OPbOuWWerKer rOb KlIngen: 
r.klingen@rijnstad.nl - telefoonnummer 06 - 553 216 64

WIjKregIsseur Wendy beuKhOF: 
wendy.beukhof@arnhem.nl 026 - 377 39 27

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

Nuttige nummers in de wijk

Wijksteunpunt: Hommelseweg 56, di. t/m do. 09.30u tot 
16.30u. Tel. 026 - 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. 026 - 446 04 90 (SITA)
Oud Papier: Elke 2e dinsdag van de maand 
Ophaaldag plastic: www.arnhem.nl/afvalwijzer
Klachten openbare ruimte: tel. 0900 1809 
Volkshuisvesting: tel. 026 - 371 27 12 / 0800 778 89 99
jongerencentrum de mix: tel. 026 - 445 86 21
de molen: geopend vrijdagmiddag/zaterdagochtend
Kinderwerk Klarendal: MFC Klarendal,  
tel. 026 377 20 63 
steunpunt huiselijk geweld: 0900 -126 26 26
Inloophuis sint marten: Van Slichtenhorststraat 34,  
tel. 026 - 442 60 66 Inloop elke di. en don. van
10.00 tot 12.00u. 

W I j K W I j z E RW I j K W I j z E R
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de nIeuWe bestemmIng  
Van sPOrthal Klarendal

na weken van intensieve werkzaamhe-
den aan de sporthal Klarendal was het 
woensdag 11 november dan eindelijk 
zover. Wethouder rOn KönIg en eige-
naresse tanja scheePers hebben de 
officiële opening verricht onder toeziend 
oog van enthousiaste genodigden. na 
het doorknippen van het lint werd er een 
spectaculaire show opgevoerd door de 
bounz masters. 

De Bounz Arena bestaat uit 32 gescha-
kelde trampolines en een 24 meter lange 
tumblingbaan. De schuine zijwanden zijn 
eveneens van trampolinedoek en bieden 
de mogelijkheid om speciale sprongen 
en tricks te oefenen; een sportieve impuls 
voor Klarendal en verre omgeving in een 
prachtige omgetoverde sportaccommo-
datie.

Bounz streeft erna dat de personele invul-
ling op het gebied van werkgelegenheid 
en stageplekken, uit de lokale jeugd komt. 
Tanja Scheepers maakte ook meteen 
bekend dat de eerste Bounz Master uit 
Klarendal komt en dat Bram per 1 novem-
ber begonnen is met werken bij Bounz 
Arnhem. Ook de eerste maatschappelijke 
stage is een feit; een leerling van VMBO 
het Venster. Bounz biedt ook mogelijkhe-
den voor revalidatietrajecten en speciale 
groepen uit de zorgsector en de verschil-
lende logeerhuizen. 

De samenwerking tussen de gemeente 
Arnhem en Bounz Arnhem is verder een 
duidelijk voorbeeld van hoe een moderne 
samenwerking tussen gemeente en be-
drijfsleven eruit kan zien met een sterke 
maatschappelijke betrokkenheid en dat 
zonder enige vorm van subsidie. 
Bounz® streeft naar een betrokken samen-
leving waarin iedereen de kans krijgt om 
met plezier te bewegen. Bounz® is leuk, 
sportief en betrokken.

loop gerust eens binnen om met eigen 
oog de nieuwe sportaccommodatie te 
bekijken.

jEP
het KleInste Pandje In het mOde-
KWartIer maar een grOOts aanbOd

midden in de winkelstraat van de wijk vind 
je jeP; het kleinste winkelpandje aan de 
Klarendalseweg, maar een groots aanbod. 
eigenaresse jOsé ter haar laat met haar 
winkel zien dat Organic lifestyle geen trend, 
is maar een bewuste keuze van leven. In 
haar assortiment komen eco en design 
samen en je vind er producten voor je huid 
en huis. 

Wat is de gedachte achter deze winkel? 
José: ‘Organic, want daar staat JEP voor, 
betekent in de Van Dale wezenlijk en essen-
tieel. Maar het betekent ook veranderlijk, 
beweeglijk en uit een groeiproces voortge-
komen. Dat is mijn winkel JEP. Het is echt 
van binnenuit ontstaan, vrij spontaan maar 
een spiegel van mijn binnenste; zo leef ik 
en zo denk ik.’

JEP heeft heel betaalbare en duurzame 
producten. Duurzaam is bijvoorbeeld een 
pak wasmiddel van 750 gram, gemaakt van 
pure zeep, waarvan je maar 20 gram nodig 
hebt om een liter wasmiddel te maken. Of 
een stuk zeep dat geschikt is om mee te 
wassen, te scheren, maar ook je haar mee 
te wassen. Dat is gelijk verantwoord omdat 
je daarna geen plastic flesje hoeft weg te 
gooien. Met haar achtergrond van aroma-
therapeute weet José veel over de produc-
ten op basis van olijfolie en laurierolie en 
kan ze goed advies geven voor de verzor-
ging van de huid. 

Kijk ook naar de armbandjes gemaakt van 
teenslippers. Het nationale schoeisel van 
Afrika wordt omgesmolten tot prachtige 
sieraden. Inmiddels leven meer dan 80 fa-
milies van de opbrengst van deze flip-flop-
sieraden. Dus naast een recycle product, 
ook nog eens ook fair-trade. 

Een klant vertelde José laatst: ‘Dit is echt 
een belevingswinkel. Je kan alles ruiken, 
proberen, bekijken en bewonderen en door-
dat jij er zo veel over kan vertellen leer ik 
nieuwe producten kennen die ik ook in mijn 
lifestyle wil opnemen.’

Alle producten bij JEP zijn een combinatie 
van hip, design en mode. Al veel buurtbe

woners uit Klarendal hebben haar winkel 
ontdekt. Er is een blijvend assortiment 
maar er komen ook wekelijks nieuwe pro-
ducten binnen. Met de komende feestda-
gen op komst een aanrader voor een leuk 
cadeautje!

jeP OrganIc lIFestyle
Klarendalseweg 150
tel 026 702 3795

jep heeft een pagina op Facebook
info@jeporganic.nl 

Feestelijk opening van BOUNz Arnhem 

  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.

aanmelden kan via 
www.verloskundigenarnhem.nl

of op 026 - 442 26 22

Klarendalseweg 139    026 - 442 24 63

Gewoon Albert Heijn In
 Bijzonder Klarendal

Van Lawick van Pabststraat 71a
6814 HB Arnhem

“Dit is echt een belevingswinkel. 
je kan alles ruiken, proberen, 
bekijken en bewonderen”

josé in de kleinste winkel van Klarendal 
tussen haar bijzondere producten,  
foto: Masha Bakker
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Decembermaand op de Jan LigthartschoolDecembermaand op de Jan Ligthartschool

Sinterklaas is nog maar net terug naar Spanje of de kerstbomen worden alweer van zolder gehaald. In de week voor de kerstvakantie wordt op alle scholen in Arnhem traditiegetrouw weer het kerstfeest gevierd.
Als openbare school vinden wij het belangrijk dat kinderen weten waar kerst vandaan komt en waarom kerst gevierd wordt. Kerst draait niet alleen om de kerstboom en de kerstman maar heeft ook een oorsprong. Dit geven we onze kinderen graag mee.

Daarnaast wordt er op de Jan Ligthartschool in deze periode veel geknutseld. De verschillende groepen werken met elkaar samen tijdens het knutselcircuit waarbij het sfeervol maken van de school en de klas het uiteindelijke doel is. Op donderdag 17 december is er namelijk het jaarlijkse kerstdiner in alle groepen. Kinderen stellen hun eigen menu samen en maken samen met hun ouders een gerechtje klaar voor het diner in hun klas.

Ook muzikaal worden de kinderen in deze periode verwend. Naast het zingen van alle bekende kerstliedjes kijken de kinderen van de groepen 1 tot en met 4 naar de interactieve muziekvoorstelling “de droeve kerstboom”. Het thema van deze voorstelling gaat over of je wat oud is moet vervangen door nieuw, of gaat waardering verder dan uiterlijke onvolkomenheden?
Tijl vindt een afgedankte kerstboom. De kerstboom is zo verdrietig dat zijn takken helemaal slap zijn en er geen bal in blijft hangen. Tijl wil de kerstboom helpen. Samen met de kinderen probeert hij de kerstboom op te vrolijken door liedjes en muziek te spelen. Gaandeweg lukt dat. De kerstboom sterkt aan. Langzaam maar zeker kan hij worden opgetuigd.

Voor de kinderen van de bovenbouw (groep 5 tot en met 8) is er een optre-
den van de Lichthard band. Een gelegenheidsband met ouders van de Jan 
Ligthartschool. Iedere klas dient een aantal verzoeknummers in die na het kerst-
diner door de band ten gehore worden gebracht. 

En de ouders kunnen bij de vuurkorven, onder het genot van een glaasje glühwein 
of warme chocomelk, alvast de kerstgedachte met elkaar delen of samen ver-
zuchten dat het gelukkig bijna vakantie is na deze drukke decemberweken.

Laatste Instuif/ Kidsclub van 2015
Op woensdag 16 december staat de laatste 

Instuif/ Kidsclub van dit jaar natuurlijk in het 

teken van de kerst. Kom jij ook? Dan maken 

we er samen een gezellige middag van!

Voor wie: kinderen van 4 t/m 12 jaar

Tijd: inloop 12.30 -13.30 uur 
Hoofdactiviteiten 13.30 – 15.30 uur

Kosten: € 0,50 per kind

Kosten worden ietsje hoger
Vanaf 6 januari zal de Instuif/ Kidsclub niet 

meer € 0,50 per kind kosten maar € 1,- per 

kind.
hiervoor heb je natuurlijk wel 2 hele leuke uren! 

Kerstvakantie
Ook het Kinderwerk heeft in de kerstvakantie even vrij. We zijn er 

weer vanaf woensdag 6 januari met de Instuif/ Kidsclub en vanaf 

donderdag 7 januari met de meidenclubs en jongensclubs. Alle 

andere activiteiten starten daarna langzaam weer, dus hou de fly-

ers en posters in de gaten of volg Joyce op facebook! 

Fijne feestdagen!
Alle vrijwilligers en stagiaires van het Kinderwerk Klarendal wen-

sen jullie een hele fijne vakantie, een gezellige kerst en een veilig 

oud&nieuw!!! Tot volgend jaar!

Interreligieuze ontmoetingen basisscholen
Interreligieuze ontmoetingen basisscholen

Kinderen van groep 7/8 van basisschool Kunstrijk zijn op bezoek in een synagoge in het kader van het project Abra-

ham – Ibrahim, zie daarvoor ook de Klare Taal pagina. “De religies hebben allemaal een heilig boek en symbolen. In de 

synagoge was het bijzonder dat we de Thora mochten aanraken.”

Net als groep 7/8 van basisschool Ibn-i Sina doen zij mee aan dit project van Lava, bureau voor jeugdwerk, opvoeding en 

onderwijs. 
De kinderen hebben zich in de klas een aantal weken lang verdiept in verhalen uit de Bijbel en Koran over Abraham en 

Ibrahim. Daarnaast hebben ze verschillende gebedshuizen in de buurt bezocht: een kerk, een synagoge en een moskee. 

Wat zijn verschillen en overeenkomsten? Wat is betekenisvol in de 

verschillende religies? Wat vertellen ze in de verschillende religies 

over Abraham of Ibrahim? 

Enkele opmerkingen van kinderen over de bezoeken:

‘Er zijn nog maar heel weinig joden in Arnhem ten opzichte van 

vroeger.’
‘We werden heel gastvrij ontvangen.’

‘We hebben allemaal een heilig boek en symbolen.’

‘Wat goed dat christenen ook een kinderversie van de Bijbel hebben.’

‘Waarom moet je in de kerk zo stil zijn?’

‘We mochten de Thora aanraken!’

de leKKerste OlIe-
bOllen Van arnhem

en deze kan je bij bOuWsPeelPlaats de leuKe 
lInde bestellen.

de oliebollen worden door de vrijwilligers gebak-
ken en de opbrengst is natuurlijk voor de kinderen. 

de oliebollen worden op donderdag 31 december 
op de leuke linde gebakken. en kunnen hier ook 
opgehaald worden tussen 13:00 en 14:00 uur.

Voor mensen die slecht ter been zijn kunnen de 
oliebollen thuis bezorgd worden.

de oliebollen zijn € 0,50 cent per stuk. 

maar bedenk wel het zijn echt de lekkerste olie-
bollen van arnhem en omstreken.

naam:

adres:

telefoonnr: 

Ik wil ……… Oliebollen x € 0,50 = totaal: €

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

bon uiterlijk 29 december inleveren bij de leuke 
linde! 


