
Door Zefanja Hoogers 

Het lapje grond wat op de hoek van de 
AgnietenstrAAt en de HemonylAAn 
al jaren braak ligt, heeft ondertussen een 
interessante geschiedenis. We weten 
dat het ooit onderdeel van de stedelijke 
begraafplaats was (geruimd in de jaren 
’50), we weten dat er het imelda kinderter-
huis heeft gestaan na haar vertrek van de 
sonsbeeksingel en daarna zit er een gat in 
onze kennis. 

In het begin van de jaren 2000 stonden 
daar in ieder geval noodgebouwen. We ko-
men er niet achter waarom die daar waren 
neer gezet, maar in die jaren had Volks-
huisvesting Arnhem er de ambitie om een 
woonzorgzone te gaan maken; aangepaste 
woningen voor oudere Klarendallers zodat 
zij in hun wijk konden blijven wonen. Maar 
eerst maakte Rijnstad dankbaar gebruik 
van één van de noodgebouwen; er was 
veel vraag naar een jongerencentrum en 
in 2003 opende de Mix daar haar deuren. 
Zodra zij vertrokken naar hun permanente 
plek (Kazerneplein sinds 2012) gingen de 
noodgebouwen plat en kijken we naar een 
braakliggend terrein.

Het plan om er woningen voor ouderen te 
realiseren, was ondertussen overgeheveld 
naar De Drie Gasthuizen groep; sinds hun 
beleidsaanpassingen (terug naar de basis, 
‘ouden van dagen die hun levensavond in 
het gasthuis doorbrachten’) was het juist 
hun taak om gastvrije woonzorgcentra en 
zorgvriendelijke appartementen te realise-
ren. Ze zetten een architect aan het werk, 
organiseerden een informatieavond voor 
bewoners en het plan was dus al in een 
gevorderd stadium.
Maar in 2013 zagen ze toch van hun plan af, 
omdat het te dure appartementen zouden 
worden voor de doelgroep. De Ayiasofia 
moskee, nu gevestigd aan de Sonsbeek-
singel en al jaren op zoek naar een nieuwe 
locatie, toonde interesse. Maar de Drie 
Gasthuizen Groep was op zoek naar een 
koper die alsnog die ouderenwoningen 
wilde bouwen. 

Het bestemmingsplan voor deze locatie 
bleek echter flexibel, dus deze wens heeft 

niet in vervulling kunnen gaan. Het stuk 
grond is aangekocht door KloK Wonen die 
er tWintig moderne stAdsWoningen 
gaat realiseren. Ze gaven dit project de 
naam ‘Achter de Linden’ omdat ze omringd 
zijn door monumentale (linde) bomen. 

ArcHitect egbert vAn dijK (Duiven) 
keek naar zijn voorgangers; de architecten 
De Roos en Overeijnder uit Rotterdam 
ontwierpen in 1918 het complex ‘Onder de 
Linden’ waarvan de Hemonylaan grenst 
aan dit nieuwe wijkje. Dezelfde architecten 
rondden in 1931 ‘de Kapelwijk’ af waarvan 
de Agnietenstraat eveneens grenst aan 
dit nieuwe complex. Los van het feit dat 
van Dijk naar de groene omgeving heeft 
gekeken (tuintjes zijn bewust ontworpen 
aan de parkkant van het project) zijn de ver-
schillende karakters van de aangrenzende 
bebouwing meegenomen in zijn nieuwe 
ontwerp. Zo zijn de woningen aan de kant 
van de Hemonylaan twee lagen en met een 
schuin dak, net als de bebouwing uit 1918. 
Die straat straalt dus in de toekomst een 
eenheid uit. Ook de Agnietenstraat-kant 
is net als de overkant ontworpen met een 
hogere gevel aan de straatzijde. Bovendien 
heeft van Dijk gekeken naar het grafische 

spelletje wat er in de jaren ’30 is gespeeld 
met kleine vierkante raampjes onder de 
goot. “Serieus! Dat was een inspiratie en 
heb ik meegenomen naar de overkant”, 
aldus van Dijk.

De gemeente keek mee in het ontwerp-
proces. “Een architect moet in zijn ontwerp 
voldoen aan de parkeernorm, dat was vroe-
ger anders. Bewoners kunnen dus parkeren 
op een binnenterrein. Aanvankelijk was ook 
de entree naar de wijk aan de Hemonylaan 
bedacht. Maar dat vond de gemeente ver-
keerstechnisch niet handig omdat die straat 
(eenrichtingsverkeer) dan snel overbelast 
raakt.” De entree van Achter de Linden zal 
dus aan de Agnietenstraat zijn. 

de verkoop van de 20 ruime rij- en hoekwo-
ningen start in het eerste kwartaal van 2016 
en de bouw gaat van start als 70% van de 
nog te bouwen woningen zijn aangekocht. 
Koopsommen zijn vanaf ca. €225.000,-
WWW.WonenAcHterdelinden.nl 
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Burenhulp Klarendal en Sint Marten: de ‘vrijwillige ogen voor de wijk’
Door: Jos Peters

Wat moet je doen wanneer je plotseling 
ziek wordt, maar je hebt wel een hondje 
dat uit gelaten moet worden? of wanneer 
er iets gebeurt onverwachts, en je geen 
boodschappen kunt halen. voor veel men-
sen is het antwoord duidelijk; je vraagt aan 
één van je buren of zij dit willen doen. veel 
oudere mensen, mensen met een beper-
king, of eenzame mensen vinden het vaak 
moeilijk om hulp te vragen aan anderen 
en vaak weten ze niet bij wie zij kunnen 
aankloppen. 

Met deze gedachten werd laagdrempelige 
burenhulp één van de speerpunten van het 
laatste WijK Actie PlAn en werd het idee 
geboren om een aantal vrijwilligersinitia-
tieven in beide wijken (WijKWerKPAlet, 
vitAle verbindingen, Het inlooPHuis 
vAn de eusebiusPArocHie) met elkaar 
te verbinden. Het werkt als volgt: er komt 
een telefoonnummer dat mensen, die een 
probleem hebben wat snel moet worden 

opgelost, kunnen bellen (op werkdagen, 
maandag tot en met vrijdag). Zij krijgen dan 
één van de bemiddelaars aan de lijn, die 
vervolgens kijkt welke ‘goede buur’ er tijd 
heeft om bij de persoon langs te gaan om 
de vraag of het probleem op te lossen. Na-
dat de buurman of -vrouw bij de persoon is 
langs geweest (en het probleem wel of niet 
is opgelost), geeft hij of zij een kort verslag 
hierover aan de bemiddelaar. 

cArlA diePerinK, een wijkbewoonster die 
al haar hele leven in Klarendal woonachtig 
is en bij diverse vrijwilligersinitiatieven en 
overleggen betrokken, is zelf één van de 
bemiddelaars. Carla: “Het is belangrijk dat 
de mensen begrijpen dat de hulp, die wij 
geven, er echt alleen is voor onvoorziene 
omstandigheden. We geven dus geen 
thuiszorg, of langdurige hulp bij zaken. 
Omdat we wel met de hulpvragende per-
soon in contact komen, kunnen we mensen 
eventueel verwijzen naar bijvoorbeeld de 
wijkteams van de gemeente, wanneer er 
een vermoeden is van een langdurende, 

structurele zorgvraag. We zijn eigenlijk een 
soort van ogen voor de wijk.” 

De stand van zaken omtrent ‘burenHulP’ 
is, zo midden januari, nog in de voorberei-
dende fase. De bemiddelaars zijn nu eerst 
op zoek naar bewoners die bereid zijn om, 
als het nodig is, een andere bewoner te hel-
pen. Het gaat dus niet om vrijwilligerswerk! 
Mensen kunnen hun adres en telefoonnum-
mer op een soort ‘bellijst' laten plaatsen 
en worden alleen gebeld bij een probleem 
van een buurtgenoot dat eenvoudig en snel 
kan worden opgelost en dat door omstan-
digheden op dat moment echt niet door de 
persoon zelf kan worden gedaan. 

Uitvalsbasis voor de Burenhulp wordt de 
‘WAsPlAAts’ aan de KlArendAlseWeg 
439. 

Carla, tenslotte: “We hopen dat deze vorm 
van hulpverlening veel mensen doet beslui-
ten om aan de bel te trekken, wanneer zij 
een moeilijkheid of probleem hebben.”

bewoners die zich willen aanmelden als 
‘goede buur’ kunnen bellen met burenhulp 
Klarendal en sint marten: telefoonnummer: 
06 - 442 48 687 (maandag t/m vrijdag). 

Achter de Linden
Twintig nieuwe koopwoningen

De verschillende karakters van de 
aangrenzende bebouwing zijn mee-
genomen in zijn nieuwe ontwerp

De bemiddelaars zijn nu eerst op 
zoek naar bewoners die bereid zijn 
om, als het nodig is een andere 
bewoner te helpen
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wijkkrant klarendal is een uitgave 
van het Bewonersoverleg

~ Colofon ~

Het nieuwe jaar is begonnen. Vlak 
na de jaarwisseling ging de redactie 
alweer aan de gang met deze krant. En 
het wordt een spannend jaar… Zoals 
iedereen weet en alom wordt gevoeld; 
er komen bezuinigingen aan. Zo ook 
voor de wijkkrant. Zoals we op de Klare 
Taal pagina kunnen lezen, mogen we 
toch concluderen dat de wijkkrant erg 
goed wordt gelezen. Wat gebeurt er als 
we de begroting niet meer dicht kun-
nen krijgen?? De redactie is begonnen 
na te denken over inkomstenbeleid. 
Om te beginnen met adverteerders. 
Sommigen zijn dit jaar afgevallen en 
in deze eerste krant hebben we ook al 
weer wat nieuwe gevonden. We zijn op 
zoek naar nog meer nieuwe adverteer-
ders die met een kleine advertentie ter 
grootte van een visitekaartje bij willen 
dragen aan het voortbestaan van de 
wijkkrant. Waar gaan die inkomsten 
naar toe? Naar bijvoorbeeld de vrijwil-
ligersvergoedingen van de bezorgers 
en de redactieleden. Zonder hen geen 
wijkkrant op de mat. Interesse? Maak 
contact met wijkkrant@klarendal.nl 

Maar geniet vooral eerst van deze 
krant!

~ Redactioneel ~

uiterlijk kopij woensdag 2 maart.
Kopij ontvangen we het liefst per e-mail 
(wijkkrant@klarendal.nl).
Ingeleverde teksten moeten in Word 
worden aangeleverd, digitale foto’s in 
een zo hoog mogelijke resolutie. 
verspreiding van de krant na 17 maart.

Inleveren van kopy 
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Maaltijden met vluchtelingen
in Inloophuis Sint Marten

Op 30 december jl. was de eerste Maaltijd 
met Vluchtelingen in Inloopcentrum St. 
Marten. Vijftien vluchtelingen uit de Koepel 
en elf wijkbewoners en parochianen van de 
rk. Eusebiusparochie namen daaraan deel. 
Onder het genot van een heerlijke maaltijd 
werden er heel wat verhalen verteld over 
het leven in Irak of Syrië en het leven nu 
in de Koepel. Er werden foto's getoond 
van de vlucht en van familie die achterge-
bleven is en er werden ook heel wat foto's 
gemaakt. 

Dit was voor herhaling vatbaar en dat gaan 
we dan ook doen. Elke laatste woensdag 

van de maand om 18.00 uur. De volgende 
keren (na 27 januari)  zijn dus op 24 febru-
ari en 30 maart. Wil je mee-eten? Laat het 
even weten. Een maaltijd kost € 3,50, maar 
er kunnen altijd een paar mensen, met een 
kleine beurs, gratis mee-eten.

Neem een kijkje in de Kla-
rendalse museumwoningen

De  Arnhemse museumwoningen zijn 
regelmatig open voor publiek: in principe 
iedere laatste zondag van de maand van 12 
tot 16 uur. De toegang is gratis. Twee van 
de woningen staan in Klarendal: Vijverlaan 
73 en Borgardijnstraat 3.

De woningen zijn in oorspronkelijke stijl 

bewaard of teruggebracht. De huidige 
bewoners leiden u graag rond en vertellen 
hoe het is om ‘in vroeger tijden’ te leven.
Meer informatie op: 
www.museumwoningenarnhem.nl

data 2016
28 februari
20 maart (i.p.v. 27 maart, dan is het Pasen)
24 april (laatste dag nationale museum-
week)
29 mei
26 juni
11 september (open monumentweekend)
30 oktober (einde herfstvakantie)
27 november
In juli, augustus en december geen open-
stelling.

Foto’s Rob Kater Photography

 

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 7 van vorig jaar 
was het tAlmAPlein. De winnaar is 
ricHArd KruitHof, woonachtig op 
de Verlengde Hoflaan. gefeliciteerd! 
Uw oplossing moet uiterlijk maandag 29 
februari 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 29 feb.

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•	Alfbetisering

•	inburgeringstraject
•	staatsexamen i
•	staatsexamen i
•	niveauverhoging nt2
•	taal op het werk
•	nederlands en digitale 

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

vaardigheden op maat
•	rekenen en digitale vaar-

digheden op maat
•	oudertrainingen i.s.m  

peuterspeelzalen en 
basisscholen

rijnijssel.nl/arnhem

  We verwelkomen je 
graag in onze praktijk               
       om je te begelei-
       den tijdens de  
     zwangerschap, 
de bevalling en de 
periode daarna. 
Met de grootste zorg 
voor jou, je partner 
én jullie kindje.

Van Lawick van 
Pabststraat 71a 
6814 HB Arnhem

Aanmelden kan via 
www.verloskundigenarnhem.nl

of op 026 - 442 26 22
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Ook Klarendal start met Omgekeerd Inzamelen

Kluscursus voor vrouwen weer van start
mevrouW sPijKer, een sociale onder-
neming van en door vrouwelijke klussers, 
start vanaf donderdag 24 maart 2016 in 
Arnhem weer beginnerscursussen Klussen 
voor vrouwen.  

De start van Mevrouw Spijker in septem-
ber 2013 ligt bij Vrouwen voor Elkaar; een 
groep alleenstaande vrouwen en moeders 
uit Klarendal die regelmatig samenkomen 
en (beter) wilden leren klussen. De begin-
nerscursus ‘Niet klussen in je hoofd maar 
in je huis’ werd gegeven in het voormalig 
Wijkcentrum Klarendal en later in het Multi 
Functioneel Centrum aan het Kazerneplein.

Klussen: makkelijker dan je denkt
Veel voorkomende klussen in huis zijn een 
lamp of schilderij ophangen, schilderen en 
behangen, een lekkende kraan repareren, 
vochtplekken verwijderen. Maar hoe pak je 
dat aan en welk materiaal heb je eigenlijk 
nodig?
Bij Mevrouw Spijker leer je dit zelfstandig 
en veilig zelf te doen, onder leiding van een 
ervaren docente. Bijvoorbeeld omdat je 
niet afhankelijk wilt zijn door anderen in je 
omgeving om hulp te vragen. 

bij de basis beginnen
De cursussen worden gegeven in een 

professionele werkplaats, net buiten 
Klarendal, en zijn alleen voor vrouwen. In 
kleine groepen, zodat er alle ruimte is voor 
persoonlijke aandacht, instructie en om al 
jouw vragen te beantwoorden. Daarnaast is 
het gezellig. 
De beginnerscursus omvat vijf dagdelen en 
zijn een combinatie van theorie en vooral 
praktijk. Door te doen leer je immers het 
meest. In deze lessen maken we een werk-
stuk waarbij je basistechnieken leert als tim-
meren, zagen, boren, plamuren en elektra 
aanleggen. 
Ook gaan we uitgebreid in op hoe je dit in 
je eigen huis kunt toepassen, het gebruik 
van gereedschap en uiteraard veiligheid. 

Zo bereik je ons
Er starten vanaf maart drie beginnerscur-
sussen: 24 maart en 19 mei (beide op don-
derdagavond van 19.30 – 22.00 uur) en 25 
maart (vrijdagochtend van 9.00 – 11.30 uur). 
Kijk voor meer informatie, onze andere 
korte cursussen en  kosten op de website. 
Met een GelrePas krijg je 50% korting. 
Voorkennis of ervaring is niet nodig en in 
de schoolvakanties zijn er geen lessen. 

Aanmelden kan via onze website  
WWW.mevrouWsPijKer.nl of als je 
eerst meer informatie wilt: 06 – 4086 5333.

Door Freek de Haan, Radboud Universiteit 
Nijmegen 

WAt beteKent dAt, PAnden ‘terug AAn 
de buurt geven’?

Onze steden en hun buurten hebben het 
sinds de oorlog te verduren gehad. Veel 
mensen wilden er niet meer wonen en 
vertrokken als men kon naar de rustigere 
en ruimtelijkere buitenwijken. De huidige 
herwaardering van het stedelijke wonen 
zou ons bijna laten vergeten dat in de jaren 
‘70 tot ‘90 de hogere inkomens weinig oog 
hadden voor een stad die zij vooral als te 
druk, rommelig en onveilig zagen. Vandaag 
de dag daarentegen, is er met de overgang 
naar een kenniseconomie een zogenaamde 
‘creatieve klasse’ ontstaan die nieuwe 
woonvoorkeuren heeft: minder eenvormig, 
historisch kenmerkend en dicht bij culturele 
voorzieningen als theater en café. Tegelij-
kertijd zijn er vele panden in de stad sterk 
in waarde gedaald, zodat zij praktisch voor 
het oprapen liggen voor kleine en grote 
investeerders die het aandurven. 

Aan de grens van Klarendal (officieel Sint 
Marten), aan de HommelseWeg, hebben 
veel van zulke investeringen plaatsgevon-
den. Zo is er bijvoorbeeld het rijtje panden 
waar in plaats van krakers jonge, kluslus-
tige gezinnen zijn gaan wonen (‘de Klus-

Wonigen’). Een wat grotere investering 
komt van vastgoedondernemer  tHeo de 
rijK, die even verderop aan de KoP vAn 
de leuKe linde panden is gaan renove-
ren. Hij doet dat met historisch oog voor de-
tail; duikt met passie de Arnhemse archie-
ven in om te achterhalen welke kleur geel 
die zogenaamde ‘speklagen’ nou eigenlijk 
waren. Theo vertelt mij dat hij de panden 
graag wil ‘teruggeven aan de buurt’, waarbij 
hij terugverwijst naar hoe ze er bij stonden 
rond 1900, wanneer de burgerlijke panden 
gebouwd werden. 

Tja, waar in de geschiedenis begint dat 
‘echte’ Klarendal eigenlijk, waar je dan iets 
aan teruggeeft? Vóór de oorlog, toen die 
welgestelde burgers er nog woonden? Of 
erna, toen Klarendal net als vele andere 
stadsbuurten even vergeten was door de 
gegoede burgerij? Het zijn vragen waar 
Klarendallers verschillend op zullen ant-
woorden. Sommigen zullen het (opnieuw) 
verburgerlijken van de buurt betreuren, 
terwijl anderen de opgeknapte en nette 
omgeving waarderen. 
Hoe dan ook, zolang er genoeg woningen 
voor mensen met een kleine beurs in de 
wijk aanwezig blijven, kan een rij van verval 
geredde huizen de buurt alleen maar leef-
baarder maken. Het resultaat, in vergelij-
king met vóór de renovatie, mag er in ieder 
geval wel wezen.

Klarendal onderzoekswijk 

Door gemeente Arnhem

sinds begin dit jaar doet Klarendal mee 
met omgekeerd inzamelen. fijn dat u 
meedoet. vast wel even wennen. 
Het doel van omgekeerd inzamelen is dat 
u meer afval gaat scheiden. gescheiden 
afval kunnen we hergebruiken. Hoe meer 
afval we scheiden, hoe minder afval we 
hoeven te verbranden. dat scheelt in de 
kosten en zo zorgen we ook voor een 
schoner milieu.

WAt is er verAnderd? 
Woont u in een laagbouwwoning, dan 
heeft u 3 minicontainers (kliko's):
1. een groene minicontainer voor groen-

te-, fruit- en tuinafval (GFT);
2. een blauwe minicontainer voor oud 

papier en karton (OPK);
3. de grijze minicontainer die eerder voor 

restafval was, is nu voor plastic, meta-
len blikjes en drankkartons (PMD);

4. uw restafval brengt u naar een onder-
grondse container bij u in de buurt. 

 Woont u in een hoogbouwwoning, dan 
heeft u geen minicontainers, maar brengt 
u uw papier, plastic, metalen verpakkin-
gen en drankkartons (PMD) en restafval 
naar ondergrondse containers. De con-
tainer voor restafval is met uw afvalpas 
zeven dagen per week en 24 uur per dag 
te openen. U heeft met uw pasje toegang 
tot álle ondergrondse containers voor rest-

restafval in Arnhem. De containers voor 
papier en plastic afval zijn zonder de afval-
pas te openen.
Plastic, metalen blikjes en drankkartons
Sinds oktober vorig jaar mag u bij het 
plastic afval ook metalen blikjes en drank-
kartons doen. Drankkartons zijn bijvoor-
beeld lege pakken melk en sap. Op de 
nieuwe zakken staan de regels uitgelegd. 
U vindt deze zakken bij het MFC aan het 
Kazerneplein en bij De Groene Vos aan de 
Hommelseweg 41. Op www.arnhem.nl/ 
plastic staat een uitgebreide lijst wat u wel 
en wat u niet bij het plastic afval mag doen. 

AfvAlWijZer
Alle ophaaldagen voor uw adres kunt u 
vinden in de digitale afvalwijzer op  
www.arnhem.nl/afvalwijzer. Voor afval dat 
in een ondergrondse container hoort, staat 
op de afvalwijzer geen ophaaldag aange-
geven. U kunt dat kwijt op het moment dat 
het u uitkomt.

AfvAlcoAcHes
Een viertal afvalcoaches gaan het 
Omgekeerd Inzamelen in uw wijk begelei-
den. Zij geven voorlichting over de nieuwe 
afvalregels. De afvalcoaches zijn 
er vooral voor u als bewoner. U kunt ze 
aanspreken met uw vragen en opmerkin-
gen. Andersom kunnen zij u ook aanspre-
ken over de manier waarop u uw afval 
aanbiedt. U kunt de afvalcoaches ook 's 
avonds en in het weekend tegenkomen. 

Het is nu nog even wennen. Maar de 
gemeente gaat in de toekomst streng con-
troleren op verkeerd aangeboden afval en 
zal zo nodig boetes uitdelen.

grofvuil
Grofvuil kunt u zes keer per jaar gratis bij 
het afvalbrengstation brengen tot 1 kubieke 
meter per keer. Vergeet niet uw afval-
pas en legitimatiebewijs mee te nemen. 
Gelrepashouders kunnen twee keer per 
jaar het grofvuil gratis laten ophalen Wilt 
u uw grofvuil aan huis laten ophalen, dan 
betaalt u 36 euro per kubieke meter.  
Op www.arnhem.nl/afval leest u meer 
hierover.

groente-, fruit- en tuinAfvAl
Er zijn geen ondergrondse containers voor 
het aanbieden van GFT-afval. Als u in een 

hoogbouwwoning woont, en u wilt uw 

GFT-afval scheiden, dan kunt u uw GFT 
aanbieden in een citybin. Een citybin is 
een groene afsluitbare emmer van 40 
liter. Een voorwaarde is wel dat u langs 
een bestaande ophaalroute voor GFT-afval 
woont. De citybin wordt één keer in de 
twee weken geleegd. Alleen in de winter-
maanden gebeurt dat één keer per vier 
weken. Een citybin kunt u aanvragen bij 
SITA, tel. 026 446 04 90. 

meer informatie over omgekeerd 
inzamelen kunt u vinden op:  
www.arnhem.nl/omgekeerdinzamelen en 
alle informatie over afval op:
www.arnhem.nl/afval. voor het ruilen van 
minicontainers belt u met sitA,  
tel. 026 446 04 90. Heeft u nog vragen?  
tel. 0900 - 1809. 

Foto: Bureau Beeld

Afvalcoaches aan het werk

Freek de Haan bij het betreffende blok  
woningen tegenover de Leuke Linde
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Uitgaven wijkbudget 2015
Door Rob Klingen

in dit artikel willen wij u inzicht geven in 
welke uitgaven er in het kader van het 
wijkbudget in 2015 gedaan zijn. omdat 
Klarendal tot 2012 één van de 40 vogelaar-
wijken was er in 2015 nog een restbudget 
van beschikbaar. in het bewonersoverleg 
is er voor gekozen om van de beschikbare 
budgetten een aantal uitgaven voor meer-
dere jaren vast te leggen. dit zijn uigaven 
die naar mening van het bewonersoverleg 
de leefbaarheid van de wijk bevorderen. 

Het gaat hierbij dan om de WijKmediA 
(de wijkkrant en de wijkwebsite); de HAn-
ging bAsKets aan de Sonsbeeksingel 
en de Klarendalseweg (de plantenbakken 
die in deze straten aan de lantaarnpalen 
hangen); de “WijKAuto” (de witte Volks-
wagen pick-up) die per 1 januari 2015 aan 

Bouwspeelplaats de Leuke Linde verkocht 
is en nu twee dagen in de week gehuurd 
wordt om allerlei praktische problemen 
op te lossen; de ondersteuning van de 
leuKe linde voor het speeldorp en andere 
activiteiten; stichting WijKen voor Kunst 
die o.a. jaarlijks in september een weekend 
vol activiteiten organiseert in Klarendal 
(en Sint Marten); het greenteAm wat 
er met behulp van de wijkauto voor zorgt 
dat de plantenbakken water krijgen, er 
nieuwe plantjes in de bakken komen in het 
voor- en najaar, soms afval weghalen bij 
ondergrondse containers en de ontwikke-
ling rondom de boomspiegels in de gaten 
houden.

Het bedrag dat overbleef, is besteed aan 
het mede mogelijk maken van activiteiten 
en projecten aangevraagd door bewoners 
en instanties werkzaam in de wijk. De pro-

jecten en activiteiten waar het in 2015 om 
ging, waren de volgende:
•	 In eerste instantie de volKsoPerA 

KlArendAl. Helaas heeft de organisatie  
de activiteit af moeten blazen vanwege 
het niet rond krijgen van de begroting. 
Het geld is dan ook niet uitgegeven.

•	 Een bijdrage aan het jubileumboek van 
toneelgroeP cActus. Er worden 
door cactus allerlei voorstellingen 
gespeeld met jongeren waarin zowel de 
speler als de toeschouwer meer inzicht 
krijgen in de goed gespeelde situaties.

•	 Een bijdrage aan het project muZieK bij 
de buren.

•	 Het onder begeleiding van een bewoner 
samen met andere bewoners maken van 
kerststukjes en aan een door en voor be-
woners georganiseerde KerstbruncH.

•	 Een sPeeltoestel op het wijkplein 
aangevraagd door basisschool Kunstrijk. 

•	 Het symbool van Klarendal; de molen 
voor de verlichting en het midwinter

 
feest.

•	 Een Kerstdiner voor eenzame bewo-
ners van de wijk in de molen. 

•	 Een moestuin opgezet door bewo-
ners aan de rand van het wijkplein.

•	 de WAsPlAAts, een nieuwe initi-
atief vanuit de wijk ontstaan onder 
de koepel van het wijkwerkpalet. In 
de Wasplaats kun je als bewoner en 
bedrijf je was brengen maar ook een 
kop koffie drinken en andere bewoners 
ontmoeten. Het elkaar kunnen ontmoe-
ten is ook een belangrijk punt in het 
wijkactieplan 2015-2017. 

Wij hopen hiermee meer inzicht gege-
ven te hebben aan de besteding van het 
wijkbudget. Als u meer details wil weten, 
neemt u dan contact op met opbouwwer-
ker rob Klingen. de opbouwwerker is 
telefonisch te bereiken onder nummer:   
06 - 55 32 16 64 of via de mail: 
r.klingen@rijnstad.nl

Zuspact - Verdacht verrassend!
Door Paula Hubbers

de naam 'Zuspact' roept al enige spanning 
op. Zuspact.. suspect... verdachte bedoelin-
gen..? en laten we al helemaal niet begin-
nen over de locatie! een stiekem, verstopt 
huisje, achterom bij Pangkarra.. met lichte 
angst spreek ik af met de tweelingzus-
sen diAne en bArbArA mArinus om er 
achter te komen wat Zuspact nou eigenlijk 
doet.
 
Vanaf de Klarendalseweg moet je heel even 
de Atjehstraat in om vervolgens een hoekje 
linksom te gaan. Daar ligt een tuinpaadje 
dat leidt naar een deur waar duidelijk 
'Zuspact' op staat. Ah, dit geeft vertrouwen. 
Nadat de deur voor me geopend wordt, 
word ik via een duister gangetje verder 
geleid. Ai...
Maar dan.. Oh, de opluchting! Ik beland 
plots in een schattig binnentuintje, omringd 
door volle struiken aan Klavertjes Vier! Een 
heel fijn begin.

Nog twee deurtjes door en je belandt in het 
'open atelier' van de zussen. Hier verkopen 
ze vanaf begin februari hun creaties en 
kun je bekijken wat het duo zoal maakt. De 
diversiteit is groot: shirts en rompertjes met 
mooie zeefdruk illustraties, transparante 
ballen met 'miniwereldjes' erin, figuren uit 
hout, linodruk op steigerhout, ansichtkaar-
ten, en ga maar door!
Hoe is Zuspact dan eigenlijk te beschrijven? 
Wat maakt Zuspact? "We maken gewoon-
weg waar we blij van worden!", verklaart 
Diane. "Als we iets bedenken, gaan we het 
maken. Dat vinden we het leukste om te 
doen. Ideeën vanuit ons hoofd in werkelijk-
heid brengen", vult Barbara aan.

Eerst deden de zussen dit vanuit huis, maar 

dat werd toch wat krapjes. Om die reden 
gingen ze te rade bij Volkshuisvesting of zij 
misschien een leuk ateliertje wisten. Helaas; 
of het was te klein, te duur, of het was al 
weggekaapt door andere geïnteresseerden. 
Maar toen wees mede Klarendalse onder-
neemster José (van JEP) de zussen op het 
minihuisje achter Pangkarra. Tot hun grote 
vreugd bleek dat pandje óók van Volks-
huisvesting te zijn! In no time was de deal 
rond. Op de benedenverdieping vindt nu 
het open atelier voor publiek; de boven-
verdieping is het daadwerkelijke atelier 
geworden.

Beneden is er een modern keukenblokje 
en er zit een toilet in het pand. “Waar-
schijnlijk was dit vroeger een woonhuis”, 
denkt Barbara. “Maar opvallend: er zit 
geen doucheruimte in dit pand! Dus hier is 
vermoedelijk voor het laatst gewoond toen 
het nog normaal was dat men zich waste in 
een teil!” Dat maakt het mooie project van 
Zuspact nog net wat romantischer.. 

Mijn lichte angst is veranderd in ware 
bewondering. Doen waar je gelukkig van 
wordt en dan tegelijkertijd de wereld ver-
blijden met mooie spulletjes! Momenteel 
werken Barbara en Diana aan een hoop 
nieuwe creaties. Eind vorig jaar waren ze 
nog drukbezet met het creëren van Kerst-
pakketten, waardoor er weinig tijd over 
bleef om aan nieuwe producten voor de 
winkel te werken. Eén van de nieuwe cre-
aties waar, ten tijde van dit schrijven, nog 
aan gewerkt wordt, is een houten badkuip-
douchekop-lamp. Hm, waar zou die inspira-
tie nou toch vandaan komen?! ;-)

Openingstijden: 
donderdag, 
vrijdag, zaterdag, 
van 12.00 uur tot 
17.00 uur.

Adres: Klarendalseweg 371A 
www.zuspact.nl
info@zuspact.nl

De zusters Marinus

ADVERTENTIE 1/4
96.5 x 140 mm

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

elders verzekerd bent. 

Kijk ook op 
www.monutajurgentheunissen.nl

voorbeeld: de Leuke Linde

voorbeeld: Wijken voor Kunst



mevrouW A.m. ruijter

“Ik vind de wijkkrant heel belangrijk om iedereen betrokken te houden bij de wijk. Je 
leest er toch dingen in die je niet wist. Bijvoorbeeld over destijds de jeugdsportdag. Goh, 
dacht ik toen, schrijven ze daar ook over. Sowieso is het belangrijk dat er aandacht is 
voor de jeugd. Zij zijn onze toekomst.” Over de vraag ‘wat zou u meer willen lezen in de 
wijkkrant’ hoeft ze niet lang na te denken. “De dieren in Klarendal mogen meer aandacht 
krijgen. De dieren uit de kinderboerderij maar ook de bewoners en zijn huisdieren.” Wij 
voelen een nieuwe rubriek aankomen. 

WAt vind jij vAn WijKKrAnt KlArendAl? teKst: sABiNe RoeLoFs Foto's: MARiJe vAN DeN Bos

elke editie bepaalt de redactie gezamenlijk hoe de krant eruit komt te zien. maar slaat 
dit aan bij de jullie, onze lezer? voor deze Klare taal stelden wij ons als redactie kwets-
baar op. We gingen de straat op met de vraag ‘ik vind Wijkkrant Klarendal…’.

mAArten Prins 

“Ik vind de wijkkrant onmisbaar. Helaas ontvang ik de wijkkrant nu niet meer. Ik mis hem 
erg. Gelukkig ligt ie ook bij Tabakszaak Simone en sinds kort ben ik erachter gekomen dat 
ie er ook digitaal is. Maar liever zou ik hem fysiek ontvangen. Ik woon aan de Rosendaal-
sestraat, aan de overkant vanaf het winkelcentrum gezien. Er wordt gezegd dat dit het 
grensgebied is tussen twee wijken. Jammer want ik ben zo betrokken bij Klarendal.” 
Maarten mag zich al tien jaar trotse bewoner van onze wijk noemen. Hij woont er met 
veel plezier. De wijkkrant is voor hem een belangrijke informatiebron. “De verhalen van 
medebewoners zijn leuk om te lezen. Soms herken je ook mensen. Door zo’n verhaaltje 
in de krant leer je iemand toch een beetje kennen. Ook lees je veel over de ontwikkelin-
gen in de wijk. Zo hoop ik binnenkort te lezen dat er iets aan onze straat wordt gedaan.” 
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mAry sWeelssen

“Ik vind de wijkkrant een topkrant.” Samen met haar schoonmoeder runt Mary de twee-
dehandszaak De Mazzel bij het winkelcentrum. Daar krijgt en leest ze ook de Wijkkrant 
want zelf woont Mary in Arnhem-Zuid. “Het is een leuk ding. Maar soms is er voor een 
onderwerp te weinig of te laat aandacht. Bijvoorbeeld tijdens het winterevent hier op het 
plein. Mensen wisten het niet. Dat is jammer.” In Arnhem-Zuid is ook een wijkkrant. Als 
tip voor ons zegt ze:” In de wijkkrant in Arnhem-Zuid is een soort van uitagenda opgeno-
men. Zo zie je in één oogopslag wat er te doen is.” 

juditH nAber en ZeP

“Ik vind de wijkkrant leuk om te lezen. Als ik er aan toe kom lees ik de hele wijkkrant. Ik 
blader er doorheen en bekijk snel de koppen. Het meest interessante vind ik de stukjes 
over de ondernemers. Ik ben zelf ook ondernemer, ik heb een dansgroep. Het is leuk 
om te lezen hoe andere ondernemers het doen. Daar haal ik weer inspiratie uit. Door de 
wijkkrant weet ik wat er speelt in de wijk, wat er te doen is. En dat is er fijn!” 

“Soms is er voor een onderwerp  
te weinig of te laat aandacht”

“De verhalen van mede- 
bewoners zijn leuk om te lezen”

“De dieren in Klarendal mogen 
meer aandacht krijgen”

suZe sWensen  

“Ik vind de wijkkrant een hele leuke krant met al die verschillende verhaaltjes.” Ruim vijf-
tig jaar mag Suze zich al Klarendalse noemen, ze kent de wijk en zijn bewoners dan ook 
als geen ander. “Ik lees graag over het oude Klarendal en de oude Klarendallers. Ik mis 
vroeger ook. Zo waren er veel winkeltjes: een tv zaak, een drogist, lampenzaak, bakker, 
de groenteboer. Ik mis het maar om er nou meer over te gaan schrijven als wijkkrant, 
nee dat lost niets op.” Suze leest alle kranten van voor tot achter, geen artikeltje slaat ze 
over. Ze bewaart ook alle kranten. Suze is een trouwe lezer én een trouwe bezorger van 
onze wijkkrant. 

Wijkkrant Klarendal bestaat dit jaar 44 jaar. Sinds jaar en dag wordt de krant samenge-
steld door vrijwillig betrokken bewoners van de wijk en heeft afhankelijk van de financi-
ele situaties meerdere gedaantes gehad; zwart-wit, steunkleur blauw, meerdere steun-
kleuren, full colour op glossy papier en de laatste jaren heeft hij een werkelijk tabloid 
kranten formaat. De krant wordt 
huis-aan-huis bezorgd, óók bij 
de adressen waar een NEE-NEE 
sticker op de brievenbus zit. De 
wijkkrant van Klarendal wordt 
namelijk door gemeenschapsgeld 
bekostigd en dus komt hij die 
gemeenschap ook weer toe.
 
Wij vinden het leuk om zoveel 
positieve reacties op straat te 
hebben gekregen over de wijk-
krant, nemen de suggesties mee 
en hopen er nog heel veel voor 
jullie te kunnen maken!
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Het nieuwe jaar is weer begonnen. Als 
molenploeg (al jaren alleen vrijwilligers) 
zijn we weer enthousiast om eerder 
gemaakte plannen voor het aangelegde 
molenplein verder aan te kleden én voor 
de aangrenzende ruimte, ook wel de Paar-
denstal genoemd.

We hopen dat bij evenementen in de wijk 
de Molen nog meer een publiekstrekker 
gaat worden. Je kan bij ons ook terecht 
voor de verhuur van de ruimte voor kin-
derfeestjes, het vieren van de verjaardag 
met oma, vergaderen in een authentieke 
sfeer, presentaties van bedrijven, kook-
clubs etc. 
Kom eens kijken wat voor mogelijkheden 
er voor jou zijn.

Het mag duidelijk zijn dat hiervoor ook 
“handjes” nodig zijn. Het is ook de wens 
om vaker open te zijn dan alleen de vrij-
dagmiddag en zaterdagmorgen. 

Wie hebben we nodig ?
•	 Aardige,	gastvrije	mensen	die	helpen	

bij de verkoop in de winkel

•	 Handige	Harry’s	die	helpen	om	een	
schuur te bouwen

•	 Vrijwilligers	die	evenementen	leuk	
vinden. Bij ons zijn dat de Nacht van 
de Mode, de Molendag, Wijken voor 
Kunst, Strikje en misschien ook nog 
wel activiteiten in relatie met de Giro-
wielertoer

•	 Voor	hen	die	graag	tuinieren:	we	
hebben een tuin om het terras en een 
kleine tuin achter de molen

•	 Gastvrouwen/heren	bij	de	verhuur	van	
de ruimte

De Klarendalse molen is beeldbepalend 
voor de wijk. Om die reden zouden wij het 
leuk vinden als we nog meer Klarendalse 
buren als vrijwilliger mogen verwelko-
men. Je hebt dan ook invloed. Mee doen 
is ook meepraten!!

ter afsluiting, we hopen dat de molen 
en een van de taken je aanspreekt! loop 
eens binnen bij de molen of neem contact 
op met john.holtackers@hotmail.com

Een jaar WERELDKEUKEN
WereldKeuKen ArnHem bestAAt dAn 
AlWeer 1 jAAr en is niet meer Weg 
te denKen uit de WijK KlArendAl. 

We voelen ons hier helemaal thuis, veilig 
en gezellig. omdat we ook erg benieuwd 
zijn wat de toekomst ons brengt, laten 
we ons deze op ZAterdAg 20 februAri 
voorspellen door echte WAArZeggers… 
niet zomaar waarzeggers: stelletje Waar-
zeggers! 

En iedereen uit de buurt die dat ook wilt 
kan bij ons tussen 16:00 uur en 19:00 uur 
hun eigen toekomst laten voorspellen bij 
Stelletje Waarzeggers! 

de WereldKeuKen
De Wereldkeuken is een kleurrijk restau-
rant voor iedereen. Het is een maatschap-
pelijke onderneming die kansen biedt aan 
inwoners uit Arnhem op het gebied van 
participatie en toeleiding naar werk. Er 
werken mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt, bijvoorbeeld langdurig wer-
kelozen en mensen met een verstandelijke

beperking. Deze mensen worden op weg 
geholpen om een vak te leren en verdere 
carrièrestappen te zetten of een invulling 
te geven in hun leven. 

Dit bijzonder kleurrijk restaurant ligt cen-
traal in de wijk op de KlArendAlseWeg 
477-1. Het is een ontmoetingsplek waar 
je lekker kan eten en in de zomer heerlijk 
kan genieten van de mooie tuin en op het 
terras. De moestuin wordt onderhouden 
door ons, samen met cliënten van Drie-
stroom en door omwonenden. 

muZieK!
Elke derde zaterdag van de maand 
organiseert de Wereldkeuken Muziek op 
Zaterdag. Een bandje of singer-songwriter 
speelt live in de Wereldkeuken, we maken 
er thema avonden van met een aangepast 
menu. 
Ook op 20 februAri hebben wij een 
bandje, geheel in het thema van de dag: 
Zigeuneravond! De band bAlKAnAri zal 
vanaf 20:00 uur de avond opluisteren met 
toffe muziek uit de Balkan. 

Door Marije van den Bos 

Grote kans dat u deze jonge dame wel 
eens heeft zien lopen in Klarendal. Ze heet 
RoxANNe. 

Maar wie is zij nu eigenlijk? 
“Ik ben een kind. Misschien ook al wel een 
beetje een volwassene. Ik word al bijna 16. 
Ik ben goed in voetbal. Voetbal is leuk. Maar 
vandaag ga ik niet voetballen, want het is 
glad. Ik ga niet mijn been breken hoor!”

“Veel mensen in Klarendal kennen mij, 
omdat ik ze op straat tegen kom. Ik vind het 
leuk als mensen met mij gaan praten. Dan 
heb ik wat te doen, serieus, anders heb ik 
niks te doen. Ja, ik kan mijn kamer schoon 
maken, maar daar heb ik geen zin in. Alleen 
als het regent vind ik het niet leuk om een 
praatje te maken.”

en waar heb je het dan over als je een 
praatje maakt?
“Over de liefde. Dat ik een vriendje heb. 
Dan vragen ze ‘is ie leuk’ en dan zeg ik ‘ja’. 
Hij is mijn schatje. Hij is best wel grappig 
hoor. Dan gaat hij me bijvoorbeeld napra-
ten die apekop! Zelf maak ik ook wel eens 
grapjes. Alleen als mensen het leuk vinden. 
Sommige mensen vinden het niet leuk, dan 
doe ik het niet, anders worden ze misschien 
boos en daar heb ik geen zin in.”
“Ik vind het leuk om in Klarendal te wonen. 
In mijn huis wonen mama, papa, mijn zus 
en soms haar vriend. En wij hebben tien 

katten, een schildpad en drie honden. Ik 
woon dichtbij de winkel. Voor mij is dat 
wel fijn. Dan hoef ik niet zo ver te lopen. Ik 
mag van de dokter geen energiedrank meer 
kopen. Dus nu koop ik cassis. Of koekjes.”

“Soms komt mijn moeder mijn kamer stof-
zuigen. Dan word ik wakker door dat prut-
telding. Terwijl ik nog zo lekker lig te slapen. 
Dan zeg ik dat ze dat niet moet doen. Maar 
dan zegt zij ‘dan moet je het zelf schoon 
maken’. Maar daar heb ik geen zin in, dus 
dan mag ze het toch doen. Maar eigenlijk 
wil ik niet dat ze in mijn kamer komt. Want 
daar liggen privédingen, liefdesbriefjes met 
een hartje van mijn vriendje bijvoorbeeld.”
“Op school ben ik nu goed bezig met lezen, 
met letters. Met de juf samen, anders raak 
ik te snel afgeleid en dan gaat het niet 
goed. Soms irriteren andere kinderen mij, 
dan vragen ze ‘Roxanne kan je me helpen?’ 
en dan zeg ik ‘nee’, anders raak ik afgeleid 
en dan kan ik weer helemaal opnieuw be-
ginnen bij de eerste bladzijde.”

Hoe komt het dat jij zo snel bent afgeleid?
”Omdat ik een beperking heb. Ik heb ADHD. 
Dat is heel erg. Als ik mijn pillen niet in-
neem een hele week, OE, dan loop ik de 
hele tijd door de klas, dan kan ik niet stil 
zitten.”

is het vervelend om ADHD te hebben?
“Nou, best wel. Dan mag je geen smarties 
eten, geen spekjes. Als ik dat wel eet, dan 
gaat het niet goed komen. Ik mag alleen 

maar kleurloze snoepjes.”
“Op maandag en dinsdag loop ik stage bij 
de Buitenplaats. Dan ga ik pallets slopen. 
Die moet ik uit elkaar halen. Wat niet meer 
goed is gaat in de kachel en wat nog heel is 
gebruiken we voor stoelen of voor kistjes. 
En ik schuur soms ook dingen, daar ben ik 
heel goed in.”
“Mijn oom is vermist. Heb je dat niet op 
Teletekst gelezen? Hij is weggelopen. Daar 
word ik soms wel verdrietig van, want hij 
is al heel lang weg. Het is niet leuk als je 
dat te horen krijgt. Op school blijven ze er 

steeds naar vragen. Dat vind ik niet leuk, 
want dan moet ik er steeds aan denken. De 
kok vraagt het maar 1x per week, dat vind 
ik niet erg. Maar ik vind het niet fijn als ze 
het elke dag vragen. Ik denk dat mijn oom 
wel terug komt.” 

Als mensen jou straks herkennen uit de 
krant, mogen ze dan wat tegen je zeggen?
“Ja, dat vind ik leuk. Dan zeggen ze bijvoor-
beeld ‘o wat een leuke foto, ben jij dat?’ En 
dan zeg ik ‘ja, dat heb ik samen met Marije 
gedaan’. 

Vraag niet wat Klarendal voor jou kan doen, 
maar wat kan jij voor Klarendal doen!

“Wij hebben tien katten, een 
schildpad en drie honden”Wie ben jij nou? Wie ben jij nou? Wie ben jij nou? Roxanne

De openbare tuin achter de Wereldkeuken



veel mensen denken niet graag na over 
hun eigen uitvaart. Ze leggen er uiteinde-
lijk niets over vast en delen hun ideeën 
daarover maar zelden met hun naasten. 
Zo laten ze na hun overlijden de nabe-
staanden vaak achter met veel vragen. 
veel mensen blijken daarnaast maar wei-
nig te weten over de mogelijkheden die 
er tegenwoordig zijn om van een uitvaart 
een echt persoonlijk afscheid te maken.

joHAn uitvAArtZorg gaat hierover 
graag met u in gesprek. Naar aanleiding 
van dit gesprek kunt u uw eigen ideeën en 
gedachten over uw uitvaart vastleggen in 
het hedendaagse uitvaartwensenboekje. 
Dit boekje geeft voor uw nabestaanden 
antwoorden op alle vragen over uw 
wensen met betrekking tot uw eigen 
uitvaart en schept rust en duidelijkheid in 
een periode die vaak beheerst wordt door  
verdriet. Door er nu eenmalig tijd aan te 
besteden, kunt u daarna vooral doorgaan 
met genieten van het leven, in de weten-
schap dat u straks niemand met onbeant-
woorde vragen achterlaat.

Wanneer u geïnteresseerd bent om de 
wensen voor uw uitvaart te bespreken, 
dan kunt u daarover kosteloos advies 

ontvangen van Johan Uitvaartzorg. U kunt 
hiervoor geheel vrijblijvend binnen lopen 
tijdens openingstijden van het memorA-
rium gelderlAnd, aan de verlengde 
HoflAAn 74 te ArnHem. joHAn 
verHofstAdt, van Johan Uitvaartzorg, 
is altijd aanwezig voor een rondleiding of 
indien gewenst een persoonlijk gesprek. 
Laat u dit gesprek liever bij u thuis plaats-
vinden, dan kunt u contact opnemen via 
het telefoonnummer 06 - 101 222 05.

Het Memorarium Gelderland is gevestigd 
in de voormalige Sint-Jan de Doperkerk in 
Klarendal. Dit bijzondere en monumentale 
gebouw is na een grondige restauratie 
heropend als eerste en enige columba-
rium van Nederland en daarnaast als 
rouwcentrum voor een complete verzorg-
de uitvaartplechtigheid op locatie. Meer 
informatie en openingstijden vindt u op 
de website WWW.memorArium.nl.

Wilt u eerst de persoon achter johan 
uitvaartzorg leren kennen? bekijk dan de 
persoonlijke videoreportage op de web-
site WWW.joHAnuitvAArtZorg.nl.

joHAn uitvAArtZorg

Johan Uitvaartzorg: iedere uitvaart is maatwerk!

Bewonersoverleg 

bewonersoverleg Klarendal 16 december 2015 
In het laatste bewonersoverleg van 2015 was er een 
groot aantal financiële aanvragen. Een aantal voorbeel-
den: een bijdrage voor de inrichting van het project 
“de Wasplaats”, een bijdrage aan het kindercarnaval, 
een bijdrage aan het toernooi van de biljartclub en een 
bijdrage aan een kerstdiner voor alleenstaanden in de 
Molen.
Door het bedrijf Klok wonen uit Nijmegen is uit-
leg gegeven over nieuwbouw aan de Hemonylaan/
Agnietenstraat. De schetsen van hoe het er uit komt 
te zien, zijn nog op het kantoor van de opbouwwerker 
in het MFC te zien, maar ook in deze krant staat een 
artikel.
Door de projectleider van het wijkwerkpalet is verteld 
hoe verder gaat met de bezetting van de balie in het 
MFC, hoe het gaat met de “de Wasplaats” en de buren-
hulp. 
Het eerste overleg van 2016 is al weer achter de rug. de 
andere data zijn: 9 maart, 20 april, 8 juni, 14 september, 
26 oktober en 14 december. 

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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advertorial

•	opvoeden	en	opgroeien
•	werk	of	dagbesteding
•		geestelijke	(en	lichamelijke)	gezondheid
•		licht	verstandelijke	beperkingen
•		dagelijkse	dingen	in	huis
•		meedoen	en	sociale	contacten
•	wonen	(of	huisvesting?)
•	geldzaken

www.zodoenwehetinarnhem.nl
telefoon	088-2260000

Onze coaches denken met u 
mee. In de wijk, of bij u thuis.

Wijkteams Arnhem
Steun en advies dichtbij

… de 40 verbouwde appartementen aan 
de WillemstrAAt, rAPPArdstrAAt 
en scHutterstrAAt klaar zijn. Verbe-
tering van de woonomgeving rondom de 
flats staat voor 2016 op het programma.
… de 100 bovenwoningen, benedenwo-
ningen en portiekwoningen in diezelfde 
omgeving ook klaar zijn. 

… het onderhoud aan de woningen in de 
voorbroodstrAAt, de borgAdijn-
strAAt en de HemonylAAn af is. De 
woningen zijn geheel geïsoleerd, zowel 
het dak, de vloer als de gevels.

… in de vogelWijK de steigers nog 
staan voor het schilderwerk en het ver-
vangen van het glas.

… op sonsbeeKsingel 106 june 
interiors is gestart voor de kids! June 
verkoopt meubels, verlichting en acces-
soires voor een hippe kinderkamer en 
kan advies geven inrichting.

… een oude bekende dress me dutcH 
zich heeft gevestigd op het adres sons-
beeKsingel 112. Daar kunt u terecht 
voor 100% in Nederlands gemaakte mode!

… dAnsscHool yA sAlsA niet langer 
huist aan het pleintje Johannastraat, 
Tedingstraat. Voor Kizomba, Rueda en 
natuurlijk Salsa kunt u voortaan terecht 
op het KAZernePlein 10-1. In dit pand 
rechts voor de kazerne zijn zowel de 
dansschool als het jongerencentrum de 
mix ondergebracht.

Wist u dat?  
Nieuwtjes van Volks-
huisvesting Arnhem 



Op basisschool Kunstrijk in Arnhem is eind 2015 de honderdste leer-
ling gestart. Ouders en leerling werden verwelkomd met een bos bloe-
men. De overige leerlingen vormden deze mooie ‘100’ op het schoolplein. 

Basisschool Kunstrijk maakt deel uit van het multifunctionele 
centrum Klarendal, in het hart van de wijk, het is één van de kleinste 
reguliere basisscholen in Arnhem. Ze hopen nog wat te groeien de 
komende jaren, helemaal nu ze intensiever gaan samenwerken met de 
peuterspeelzaal en de kinderopvang binnen het MFC. Het wordt één van 
de drie kind centra in Arnhem. Eén speel-, werk- en leerplek met één 
pedagogische visie waar alle kinderen in de leeftijd van 0 t/m 13 jaar 
terecht kunnen. 
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JC de MIX ft. Buro Propz JC de MIX ft. Buro PropzJC de MIX ft. Buro Propz JC de MIX ft. Buro Propz

We zijn gestart met een frisse, nieuwe manier van jongerenwerk. Als jongere kun je nu meer dan ooit zelf bepalen wat jij wilt doen in jouw wijk. Buro Propz gaat samen met de MIX jongeren ondersteunen bij het organiseren van een mooi en divers programma. Dit doen wij elke woensdag middag van 15:30 uur tot 17:30 uur. Filmavonden, game- toer-nooien, sportactiviteiten, noem het maar op. 
Dus heb jij een leuk idee, kom dan bij ons langs en we werken en voeren het samen uit! (ouders zijn ook van harte welkom om een kijkje te nemen en vragen te stellen!)

Buro propz 
Wij houden ons bezig met het Ontwikkelen en Realiseren van Projecten 
en de Ontwikkeling, Participatie en Zelf-ontplooiing van jongeren uit 
Klarendal. Daarbij kun jij zelf actief meedoen aan deze activiteiten en 
kun je diverse cursussen en workshops volgen zoals dans, rap, beat 
creating, zang, houtbewerking, etc.

Programmering 
Dinsdag
18:00 tot 19:30 HIPHOP MIX dans les (als je tussen de 12 en 16 jaar bent) 
20:00 tot 21:30 (als je 16 jaar of ouder bent). 
(note: HIPHOP MIX is een bundeling van verschillende stijlen, hiphop fast, hiphop lyrical, streetdance, ladyhop, burlesque en ga zo maar door) 
Woensdag 
15:30 tot 17:30 Jongeren project groep. Ben je tussen de 12 en 21 jaar en vind je het leuk om te organiseren, kom langs en wordt vrijwilliger!
Donderdag 
16:00 tot 17:30 Dj Café. Leer onder begeleiding draaien als een DJ. (meedoen op inschrijving, kijken en luisteren mag)19:00 tot 22:00 Rap les (note: Privé les of studio tijd kan op afspraak. Voor meer info mail naar info@buropropz.nl)Vrijdag
16:00 tot 17:30 Koken (in het MFC aan de overkant, elke 2e, 3e en 4e vrijdag van de maand.
15:30 tot 18:00 Houtbewerking (in het MFC aan de overkant. Op inschrijving kosten 2 euro)
17:30 tot 19:00 Samen eten (op inschrijving, kost 2 euro)
19:30 tot 20:30 Serie kijken op mega scherm (beamer)
19:30 tot 22:00 Jongeren inloop. Vrije inloop voor jongeren in de Mix. (tafeltennis / Tafelvoetbal / gamen / dansen / film kijken / spelletjes / etc)

Kunstrijk nummer 100!
Kunstrijk nummer 100!

Kindercarnaval
Op zaterdag 6 februari is het weer zover, 

dan is er weer Kindercarnaval!!! Van 13.11 uur 

tot 15.11 uur in de zaal aan de Agnietenstraat 

88. De Kindercarnaval is voor alle kinderen 

van 0-12 jaar. Je moet wel je papa of mama 

meenemen of een andere volwassene. Het 

wordt weer een groot feest met natuurlijk 

de polonaise, een bezoek van ….. , schminken 

door Sally van Coole Koppies en nog veel meer!

Jij komt toch???
De Kindercarnaval wordt georganiseerd 

door Carnavalsvereniging De Patriotten en 

Kinderwerk Klarendal.

Voorjaarsvakantie
In de week van 8 februari is het voorjaarsvakantie. In die week 

gaan alle wekelijkse clubs van het Kinderwerk niet door. Maar er zijn 

natuurlijk wel vakantie-activiteiten!

‘Frozen’-middag (Met Elsa, Olaf en Anna!!!)

Woensdag 10 februari, 13.30 – 15.00 uur, De Leuke Linde

Voetbalmasters in Valkenhuizen
Woensdag 10 februari
Wil je mee doen met een team? Geef je dan zsm op bij Said.

Filmmiddag
Vrijdag 12 februari
13.30 - 15.30 uur, De Nieuwe Hommel

Kinderkamp
Van woensdag 4 mei t/m zaterdag 7 mei gaan wij weer op 

kinderkamp!
Het kamp is voor kinderen van 6-12 jaar en de kosten zijn € 35,- 

per kind + maximaal € 15,- zakgeld.

Vanaf woensdag 30 maart kun je je inschrijven. Na inschrijving 

neemt Joyce contact op met je ouders om alle belangrijke dingen 

te bespreken. Als je voor die tijd vragen hebt, kun je natuurlijk ook 

bij Joyce terecht.

kinderwerk kinderwerk kinderwerk kinderwerk
Kinderwerk kinderwerk kinderwerk kinderwerk

Inschrijving deelname Ome Joop's tour 2016 gestart
Inschrijving deelname Ome Joop's tour 2016 gestart

De 66e kinderfietstocht Ome Joop’s Tour volgt 

dit jaar een route door midden Nederland met een 

klein uitstapje naar Duitsland in de voorlaatste 

etappe. De tiendaagse Jeugdronde door Neder-

land wordt gereden van 24 juli tot en met 3 
augustus 2016 en fietst dit jaar naar de fiets-

vriendelijke provincies Gelderland en Brabant, maar 

het peloton en de volgwagens doen ook het Duitse 

Kalkar. 

Ome Joop’s Tour is een sinds 1950 terugkerend wie-

lerevenement waaraan uitsluitend kinderen tussen 

de 10 en de 12 jaar deelnemen. Ome Joop Legerstee 

begon in dat jaar samen met agent van Veldhoven 

het recreatieve en sportieve wielerfeest voor kinde-

ren uit gezinnen met weinig financiële middelen. Die doelstelling is ook nu nog even levend en actueel als in de jaren ’50. 

Inschrijfgeld kinderen met Gelrecard
Ouders(s) / Verzorger(s) van kinderen die in het bezit zijn van een Gelrepas betalen een eigen bijdrage van € 20,00 aan 

de stichting Ome Joops Tour. Ook kinderen die niet in het bezit zijn van een Gelrepas kunnen zich inschrijven voor de Ome 

Joops Tour, het inschrijfgeld is dan €120,00.

Meer informatie over de Tour?
Wilt u meer weten over de Ome Joop’s Tour? Kijk dan ook eens op de website: www.omejoopstour.nl of facebook 

pagina van omejoopstour. U kunt ons ook mailen: secretariaat@omejoopstour.nl 

Vitesse Betrokken, Vitesse  
Hattrick en de kids uit Klarendal 
Afgelopen april is Hattrick ontstaan uit een gezamenlijke wens van 
Sportbedrijf Arnhem (de wijkclubs), stichting Rijnstad en 
stichting Vitesse Betrokken om de sociaal-maatschappelijke 
sportactiviteiten in Arnhem nog meer met elkaar te verbinden. Het doel 

van Hattrick is om jeugd en jongeren zowel op sportief als maatschap-

pelijk vlak in beweging te brengen. Hattrick is dus meer dan voetbal al-

leen. De Hattrick activiteiten vinden in vijf Arnhemse wijken plaats (‘lage 

inkomensbuurten’) voor meerdere leeftijdsgroepen. 

Onder begeleiding van Orlando Anson van Sportbedrijf Arnhem 

bereiden de jongsten zich voor in de sporthal van MFC Klarendal. Ze 

speelden vijf toernooien met elkaar en de kinderen uit Klarendal scoor-

den jammer genoeg maar slecht. Ze kregen wel ‘blauwe kaarten’ tijdens 

de wedstrijden, omdat zij telkens respect voor de scheidsrechter en de 

tegenpartij lieten zien door bijvoorbeeld te begroeten en te bedanken. 

Helaas tijdens de finale afgelopen december in Papendal alleen geen 
winnaars beker. 
Wat ze wel kregen? De beker als fairplay-winnaar in hun leeftijdscate-
gorie! De prijswinnaars werden vervoerd in de officiële spelersbus van 
Oranje en bezochten met hun ouders de wedstrijd Vitesse vs Excelsior 

op zaterdag 30 januari!

“Mam! Wanneer gaat mijn wekker! Het lijkt wel of ik droom!!” aldus 
Sami Khalifa, één van de teamgenoten. De kids gilden en sprongen 

van blijdschap en riepen “De leukste prijs ooit!’. En terecht. Gefeliciteerd 

met deze mooiste prijs! 


