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Door Zefanja Hoogers

In de gloriedagen van de Postbank werkten 
zo’n 3400 mensen uit Arnhem en omgeving 
in het opmerkelijke pand aan de Velperweg. 
Eind juni verlieten de laatste ING medewer-
kers na bijna 60 jaar nu echt deze werkplek 
en na de zomer wordt het pand leeggeruimd.

‘Wanneer u de city Arnhem verlaat en de 
Velperweg volgt richting Velp, ziet u aan de 
linkerzijde het nieuwe gebouw van de Post-
giro boven het oostelijke stadsdeel oprijzen. 
Sterk symbool van onze tijd, voortreffelijk 
staaltje moderne bouwkunst’, zo pronkt 
het bedrijf met zijn nieuwe gebouw ergens 
in de jaren ’60 van de vorige eeuw. ‘Lelijk, 
maar wel spectaculair’ kopte de Gelderlan-
der afgelopen juni. Het gebouw is ontwor-
pen door het bureau Broek en Bakema, een 
bureau wat naam maakte in de naoorlogse 
architectuur van ons land. Het zogenaamde 
‘kruisgebouw’ van dertien lagen is in 1957 
opgeleverd, de rest van de gebouwen kwa-
men in 1968 af. 

De Postcheque & Girodienst werd de 
Nederlandse Middenstandsbank, toen 
de Postgiro waarop de Postbank volgde, 
daarna kennen we het gebouw als ING. In 
1918 werd al bedacht hoe burgers kunnen 
betalen met gesloten beurs, in 2016 betalen 
we contactloos. En alles daar tussenin 
kwam met speciale antwoordenveloppen 
naar Arnhem; ‘De Postgiro helpt met al 
uw geldzaken’ of dat nou ponskaarten of 
betaalkaarten waren. 

Maar de nieuwe eigenaar Borghese gaat 
er iets heel anders van maken. Het lage 
gebouw op de kruising met de Hoflaan 

wordt afgebroken waardoor het kruisge-
bouw meer adem krijgt. De rest van de 
panden worden gefaceerd aangepakt, met 
als doel om er een bijzonder woonproduct 
van te maken. De omgeving leent zich om 
omgetoverd te worden tot een park-achtige 
setting waardoor de uitstraling vriendelijker 
wordt. Tevens zullen er energiezuinige ma-
terialen worden gebruikt. Ook zijn er moge-
lijkheden voor commerciële activiteiten op 
de begane grond waar nu de parkeergarage 
is. Hun stip op de horizon: over tweeënhalf 
jaar het kruisgebouw waarvan de zuidelijke 
vleugel trapsgewijs verlaagd wordt en over-
al balkons komen, in een groene setting.

Heren van Borghese kwamen tijdens een 
bewonersoverleg in Klarendal hun eerste 
plannen toelichten, maar de artist impressi-
ons waren toen nog niet openbaar. Onder-
tussen waren alle omwonenden en geïnte-
resseerden uitgenodigd om woensdag 16 
juni naar een informatieavond te komen en 
stonden de eerste artist impressions al in 
de Gelderlander. 

Uit hun bericht: 
Ontwikkelaar Borghese Real Estate en 
architect Powerhouse Company geloven in 
de kwaliteit van het in de jaren ’60 en ’70 
gebouwde complex. Eind 4e kwartaal 2016 
starten we om het gebouw een tweede 
leven te geven als woongebied. “Wij zijn 
ervan overtuigd dat door een gedeelte van 
het complex te slopen, het geheel te reno-
veren en nieuwe delen toe te voegen er een 
uniek, stoer en zeer duurzaam nieuwe loca-
tie kan ontstaan. Op deze manier bouwen 
we niet alleen voort op de geschiedenis, 
zoals deze zich op deze plek heeft gevormd, 
maar laten we de nalatenschap van grote 
Nederlandse bedrijfsgebouwen niet voor-
goed verdwijnen. Wij brengen met ons plan 
het gebouw naar de 21ste eeuw.” 

Medio 2016 wordt er een omgevingsver-
gunning bouwen aangevraagd. Zodoende 
verwacht Borghese dat er eind 2016 gestart 
kan worden met de sloopwerkzaamheden 
voor de eerste fase, waarna begin 2017 kan 
worden gestart met (ver)bouwen.

KINdErwErK rIjNstAd

KIcK-off KlArENdAl
Tot aan de zomer vakantie is er iedere 
woensdag een leuk evenement op De 
Leuke Linde. De laatste is 
op woensdag 20 juli, dan 
is het tijd voor de Kick-
off Klarendal! We vieren 
dan dat het bijna zomer-
vakantie is! Voor alle 
kinderen, van 13.30 uur 
tot 15.30 uur. Zorg dat je 
er bij bent!

KINdErwErK hEEft ooK 
EVEN VAKANtIE
In de zomervakantie gaan alle 
wekelijkse club niet door, de leiding 
heeft ook even vakantie.
De laatste 2 weken van de vakan-
tie is er natuurlijk weer sPEEldorP 
KlArENdAl! Verderop in deze wijkkrant 
vind je het uitgebreide programma van 
Speeldorp.
Eind september starten de clubs van het 
Kinderwerk weer. Let op de flyers en 
posters voor de data. Of volg Joyce op 
Facebook. Fijne vakantie allemaal!!!

lEIdING BEdANKt!
Aan het einde van een seizoen, als het 
bijna zomervakantie is, sluiten we ook 
verschillende clubs af. We hebben dan 
leuke en bijzondere activiteiten, maar 
we staan ook even stil bij de begelei-
ding. Stagiaires nemen afscheid na 
een mooi stagejaar en hoe bijzonder 
is het dat onze vrijwilligers ieder jaar 
weer voor ons klaar staan!? Daarom 
ook nog even in deze wijkkrant: LEIDING 
BEDANKT!!!! Zonder jullie zouden er 
geen clubs voor de kinderen kunnen zijn! 

Wijken voor Kunst 2016 

In het weekend van 24 EN 25 sEPtEMBEr 
2016 vindt voor de twaalfde keer de kunst- 
en cultuurmanifestatie wIjKEN Voor 
KUNst plaats. de organisatie pakt het dit 
keer iets anders aan dan voorheen. het 
zwaartepunt ligt op de zondag, op zaterdag 
zijn er enkele kleine voorproefjes. Naast 
vrije deelname door creatieve wijkbewo-
ners en ondernemers uit Klarendal, sint 
Marten, spoorhoek en sonsbeekkwartier, 
zullen drie bewonerskunstprojecten wor-
den georganiseerd. 

Creatieve wijkbewoners kunnen meedoen 
met een open atelier of huiskamer, straat-
expositie of ander idee. Omdat er geen 
expositieruimte meer beschikbaar is voor 
groepstentoonstellingen, moeten deelne-
mers nu zelf een ruimte regelen. Ook een 
podium voor muziek wordt niet meer
vanuit de organisatie aangeboden. 
Iedereen die mee wil doen, kan dat bij de 
organisatie melden en een rode Wijken 
voor Kunst-vlag krijgen om de locatie te 
markeren. 

Mail naar info@wijkenvoorkunst.nl 
o.v.v. naam, kunstactiviteit en locatie-adres. 
Houd voor de laatste nieuwtjes onze Face-

bookpagina in de gaten!

De uitkomsten van de drie bewonersprojec-
ten zullen te zien zijn in de Nieuwe Hom-
mel, het Kazerneplein en bij de Klarendalse 
molen. 

oProEP BEwoNErsProjEct KlArEN-
dAlsE MolEN
In dit bewonerskunstproject willen we kin-
deren koppelen aan kunststudenten en deze 
samen oudere bewoners uit de wijk laten 
interviewen over ‘verdwenen beroepen’ 
en ‘verdwenen kleine ondernemers’ uit de 
wijk. De kolenboer, scharensliep, molenaar, 
schillenboer, beroepsinbreker, voddenboer, 
kruidenier, melkboer, kaashandel of het 
snoepwinkeltje….

Deze verhalen zijn inspiratiebronnen voor 
een kunstwerk, lied of toneelscène. Voor dit 
project zoeken we:
• kinderen uit de wijk die willen intervie-

wen en daarna mee kunst willen maken.
• oudere bewoners die kunnen vertellen 

over hoe het vroeger was.
• kunststudenten die mede verantwoor-

delijk willen zijn voor dit project en het 
artistieke eindproduct

Meedoen? Neem dan contact op met Ma-
thilde Maas. mathilde@wijkenvoorkunst.nl 

www.wijkenvoorkunst.nl
www.facebook.com/wijkenvoorkunst

Luchtfoto in opdracht van Oog voor Klarendal 2001 © Jan Wamelink (1953-2009)



  

Jos Peters, Gerard Mulder, Shay 

Karniel, Zefanja Hoogers, Paula 

Hubbers, Christel Olijslager, Sabine 

Roelofs, Marije van den Bos. 

Suze Swensen, Bert Pas, Ben Strik

KRANT NIET ONTVANGEN? 

Bel 0614689701 en hij wordt zo snel 

mogelijk bezorgd.

Wilt u écht geen wijkkrant? Mail ons 

uw adres en we slaan uw huis over. 

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 ~

De zomervakantie staat voor de deur. 
Velen zullen daar ook wel aan toe zijn. 
Het was druk in de wijk, met de Nacht 
van de Mode en met vlak daarna ook 
de Stockdagen waar ondernemers van 
het Modekwartier aan mee deden. En 
denk er om dat daar weer enorm veel 
energie – om niet – in heeft gezeten 
en we wel een beetje aan rust toe zijn. 
Komkommertijd! 

Ook wij van de redactie gaan er weer 
even tussenuit. Pas in september zijn 
we er weer en we gaan even genieten 
van die rust in de tent. Maar genoeg te 
doen tijdens de zomervakantie! Vergeet 
Sonsbeek niet! Zoveel moois en inte-
ressants te zien, en natuurlijk is er voor 
de kids weer speeldorp tijdens de laat-
ste weken van de vakantie. 

Anderen zijn dan ook al weer aan het 
werk, aan bijvoorbeeld Wijken voor 
Kunst – altijd vlak na de zomervakantie 
en altijd met goed weer. En dat mag 
ook wel; het voorjaar liet maar op zich 
wachten, dus dat belooft een mooi 
najaar.

Voor nu veel leesplezier en een fijne 
tijd!

~ Redactioneel ~

Uiterlijk kopij woensdag 7 september.
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 don. 22 sep.

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

Pizzeria   -   Grillroom   -   Cafetaria 

DINSDAG & DONDERDAG

A:A: Klarendalseweg 188 | 6822 GJ Arnhem | 

DINSDAG & DONDERDAG

WOENSDAG SCHOTELDAG
€2,00 
KORTING 
OP ELKE SCHOTEL

€6,00 
ELKE PIZZA
OF PASTA

  We verwelkomen je 
graag in onze praktijk               
       om je te 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

Burenhulp Klarendal.
St.Marten 
Door Carla Dieperink

Eindelijk was het dan zover dat in april 
burenhulp Klarendal St.Marten van start 
kon gaan. Blij met het resultaat dat 46 
goede buren klaar willen staan voor de 
medemens.

De dienstverlening die de burenhulp kan 
verlenen bestaat uit een ad-hoc vraag. 
De hulpvraag kan bestaan uit: een bood-
schap doen, een hond uitlaten omdat door 
omstandigheden de eigenaar dit zelf niet 
kan doen, of als u slecht ter been bent en 
toch even een boodschap wilt doen, maar 
dan graag onderbegeleiding ,is mogelijk.
Er zijn op dit moment al diverse ad-hoc 
hulp vragen van bewoners door burenhulp 
afgehandeld.

Het eerste contact die burenhulp binnen 
kreeg, was een voice-mail. Burenhulp 
belt dan terug voor wat de hulp vraag is. 
Mevrouw had de voice-mail helemaal vol 
gesproken, en toen ik, als bemiddelaar 
belde wist ze nergens van, en hoe ik aan 
haar adres kwam, want ze kende mij niet.
Zo tussen de regels door kwam toch haar 

vraag naar boven. Mevrouw heeft een 
hond, en deze krijgt blikvoer. Nu wil het 
volgende dat zij dat blik niet open kon 
krijgen, want dat deed haar buurman voor 
haar, maar deze was op vakantie. Ze had 
het zelf al opgelost, dan maar twee snee-
tjes bruin brood.

Het werd toch nog een heel leuk gesprek 
over alles en nog wat. Kijk, en dan is het 
toch wel fijn dat er Burenhulp is. 

heeft u een hulp vraag , bel ons telefoon-
nummer en als het mogelijk is lossen wij 
uw probleempje op. of kunnen u doorver-
wijzen. Burenhulp Klarendal st.Marten is 
op werkdagen te bereiken van 10.00 – 16.00 
uur voor ad-hoc hulp vragen/ of aanmel-
ding Burenhulp bel 06 - 442 486 87

•	Alfabetisering
•	Nederlands leren
•	Nederlands verbeteren
•	Inburgeren
•	staatsexamen I
•	staatsexamen I

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

rijnijssel.nl/maatwerk

 

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 winkelcentrum 
van Klarendal. Daarvoor moet u de bon 
invullen en afgeven bij MFC Klarendal – 
Kazerneplein 2. 
De oplossing van krant 3 was een 
GErENoVEErd flAtGEBoUw AAN 
dE wIllEMstrAAt. De winnaar is 
rosEANNA VAN BEEK, daar woonach-
tig. Ze had Gerard een kopje thee aan-
geboden terwijl hij aan het werk was. 
GEfElIcItEErd! 
Uw oplossing moet uiterlijk maandag 5 
september 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 5 sep.

•	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

•	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
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Door jos Peters

In het hart van het modekwartier op Kla-
rendalseweg163, heeft dANIEllE VErBEE-
tEN haar atelier. oorspronkelijk afkomstig 
uit Nijmegen, woont zij inmiddels al vele 
jaren in Arnhem. Eerst in Klarendal op het 
Noordpad, nu in heijenoord. Ze werkt al bij-
na 20 jaar vanuit haar atelier/winkel op de 
Klarendalseweg. “Klarendal is een fantas-
tische wijk om in te wonen en te werken”, 
zegt zij, “ik werk hier met veel plezier.” 

Naast atelier is de plek ook haar winkel, 
dANIEllE orIGAMI lAMPEN, waar bij 
binnenkomst je oog valt op de vele vormen 
en kleuren van de aanwezige lampen. Van 
kleine lampjes voor bij je bed tot aan een 
grote plafonnière, die zeer tot zijn recht zal 
komen in een mooie en grote ruimte. Daar-
achter staan haar werktafels. 

Danielle: “Ik ben ongeveer acht jaar gele-
den begonnen met origami. Het is een van 
oorsprong Japanse kunstvorm, waarbij je 
papier alleen maar mag vouwen om een 
vorm te maken; er mag niet in geknipt of 
geplakt worden. Ik vind het ‘transformele 
kunst’, omdat je niets toevoegt of weghaalt, 
zoals bijvoorbeeld met beeldhouwen. Het 
papier blijft het papier. 

In origami heb je simpele vormen, zoals ‘de 
kraanvogel’, maar ook complexere ontwer-
pen.” Ze laat een klein paard zien, wat erg 
gedetailleerd is en zeer natuurgetrouw. 
“Daarnaast zijn er geometrische vormen, 
waarmee ik de afgelopen tweeënhalf jaar 
bezig ben voor mijn lampen. Voor het 
maken van een lamp ben ik een hele dag 
bezig, met het inkerven en het vouwen van 

het papier. Ik gebruik papier wat ook ge-
bruikt wordt voor het inbinden van boeken, 
wat door het licht van de lamp transparant 
wordt en zo een mooi schijnsel geeft.” 

Danielle vertelt dat er op het internet veel 
origami modellen te vinden zijn en zij via 
het net ook veel van haar lampen verkoopt, 
en haar lampen op deze manier de hele 
wereld over gaan. Soms gebruikt zij oude 
lampenarmaturen om daar nieuwe lampen 
van te maken. “Dan loop ik rommelmarkten 
af om ze te vinden, maar mensen kunnen 
zelf ook een oude lamp brengen en mij de 
opdracht geven om er een nieuwe lampen-
kap voor te maken. Dat noem ik ‘De Nieuwe 
Lichting’.” 

De openingstijden van haar winkel zijn van 
maandag tot en met zaterdag en wanneer 
bij haar de gordijnen open zijn. “Ik werk 
alleen, en soms komen mensen uit de buurt 
langs om even te praten. Dat is vaak even 
een fijne onderbreking van het werk en 
iedereen is welkom.”

danielle origami lampen, 
Klarendalseweg 163, 
telefoon: 06 - 557 67 921. 

danielle heeft ook een website: 
www.dANIEllEorIGAMIlAMPEN.Nl die 
zeker het bezoeken waard is.

“Voor het maken van een lamp ben 
ik een hele dag bezig, met het inker-
ven en het vouwen van het papier”

Wie ben jij nou? Wie ben jij nou? 
Wie ben jij nou? Danielle Verbeeten

Samen zonnepanelen in Arnhemse buurten. Meedoen? 

Door Anne Marie voskamp

“Eindelijk ook zonnestroom voor ons”, 
was de reactie van een huurster tijdens 
een van de twee speciale infoavonden 
voor huurders van Volkshuisvesting in 
Mfc Klarendal afgelopen juni. daar was 
de eerste kennismaking met BuurtZon 
Arnhem. de bedoeling is dat er in heel 
Arnhem totaal 40.000 panelen wor-
den gelegd op geschikte daken van 
Volkshuisvesting. Alle Arnhemmers kun-
nen deelnemen. hoe zit dat in elkaar? 

Twee burgers namen het initiatief toen 
zij de kans zagen om met zo veel moge-
lijk Arnhemmers een zo laag mogelijke 
energierekening te krijgen. En dat op een 
groene manier. Na bijna twee jaar voor-
bereiding is het zover: iedereen kan lid 
worden van BuurtZon Arnhem. Rasechte 
Arnhemmer Ed Velthuis, een van de ini-
tiatiefnemers: “Duurzaam opwekken en 
woonlasten verlagen: in Arnhem doen we 
dat met z’n allen. Het is toch prachtig dat 
we zo allemaal besparen én het grootste 
stedelijke zonne-energieproject neerzet-
ten?”

oUd PVdA-wEthoUdEr hoEffNAGEls 
Als VoorZIttEr
Voorzitter van de vereniging (in oprich-

ting) is oud-PvdA-wethouder Willem 
Hoeffnagel. “Ik ben erg blij dat ook huur-
ders mee kunnen doen, en dat dit initiatief 
is genomen door burgers. Een woningcor-
poratie kan dat zelf niet vanwege de regels. 
Nu kunnen ook mensen met een smallere 
beurs hun rekening verlagen én meewer-
ken aan verduurzaming. Twee vliegen in 
één klap.” 

BUUrtZoN ArNhEM IN hEt Kort:
•	 Opgewekte stroom gaat niet de huizen in 

maar naar het elektriciteitsnet.
•	 Er geldt een stevige belastingkorting 

waarmee de panelen betaald worden.
•	 Uit 17 leveranciers kwam Budget Energie 

als goedkoopste en beste partij naar 
voren.

•	 De meeste huishoudens besparen elk 
jaar tussen €130,- en €250,-.

•	 De zon levert zo’n €60,- per lid extra op.
•	 Iedereen kan meedoen en de leden zijn 

samen de baas van de vereniging.
•	 Geen inleg of contributie, en geen risico 

voor de leden. Elk moment boetevrij 
opzegbaar.

tE MooI oM wAAr tE ZIjN?
Huurders van Volkshuisvesting kregen een 
kleine voorsprong om in te schrijven. Nu 
kunnen ook andere Arnhemmers zich aan-
melden, zowel huurders als kopers. 

Willem Hoeffnagel: “Het lijkt bijna te mooi 
om waar te zijn, maar het klopt. BuurtZon 
maakt gewoon heel slim gebruik van een 
nieuwe regeling waarbij je binnen je buurt 
op een duurzame manier grote voordelen 
hebt. Het is dus goed voor het milieu, de 
buurt en de eigen portemonnee.”

Meer info: www.BuurtZonArnhem.nl of 
info@buurtzonarnhem.nl

Voorzitter Willem Hoeffnagel in gesprek met 
Volkshuisvesting huurders in Klarendal

Goed voor 
uw portemonnee

 

Goed voor 
het milieu

Goed voor 
de buurt

Gratis zonnepanelen voor huurders

een  coöp e r a t i eve  ve r en ig i n g  U .A .  

www.BuurtZonArnhem.nl

Jongeren coachen jongeren
2GEtthErE is in Arnhem, rheden en ren-
kum al een bekende naam. Maar wat doet 
2getthere nu eigenlijk, en voor wie is het? 
2Getthere is een peer-to-peer project. 
dit houdt in dat jongeren door jongeren 
worden gecoacht. jongeren leren van een 
coach die dichtbij staat, maar net iets 
verder is. je leert van elkaar. de jongeren-
coaches zijn geen hulpverleners! Zij staan 
naast je, zonder oordeel. 

2GetThere is er voor jongeren tussen de 
14 en 30 jaar. Coaching en begeleiding 
kost niets. De coaches coachen jongeren 
naar werk of helpen om de juiste studie 
te vinden. Ze zetten jongeren weer in hun 
kracht. We werken ook preventief, om uitval 
in school en werk te voorkomen. 2GetThere 
werkt samen met verschillende partners, 
onder andere het team Voortijdig School-
verlaters en de wijkteams. 

Per wijk is er een aanspreek-
punt vanuit 2getthere. 
In de wijk Klarendal 
zijn dat sUZANNE 
lAdEstEIN (‘Je kan 
alles, als je maar in 
jezelf gelooft’) en 
cIhAN sAKAllI (‘Ik 
begeleid je, maar jij 
bent degene die het 
uitvoert! Grote doe-
len bereik je samen’). 
De coaches spreken af 
waar de jongere zich het 
prettigst voelt; dit kan thuis zijn 
maar ook in de bibliotheek of zelfs in het 
park. 

wil je meer weten over 2Getthere? 
Kijk dan op onze website:
www.2gettherecoaching.nl 

of volg ons op facebook en twitter! 
suzanne is bereikbaar via:
suzanne@2gettherecoaching.nl
06 - 22 59 00 68 
en cihan op cihan@2gettherecoaching.nl 
06 - 23 53 47 22
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24 uur per dag bereikbaar op 
026 - 84 83 148. Ook als u niet of 

elders verzekerd bent. 

Kijk ook op 
www.monutajurgentheunissen.nl

Financieel Café breekt taboe 
op administratieve vragen

Nuray Dasdemir, projectleider Financieel Café

Proef de Iftar
Door sabine roelofs

het begint eigenlijk al met de vraag ‘wat 
is de Iftar?’. Ik wist het niet. de Iftar is 
de maaltijd die centraal staat gedurende 
de vastenmaand ramadan. het is de 
maaltijd die genuttigd wordt door mos-
lims na zonsondergang. En deze maal-
tijd nuttigde ik samen met vele andere 
Klarendallers op dinsdag 31 mei vlak 
voordat de ramadan écht begon, op het 
Kazerneplein voor het Mfc. 

Ik leerde de islamitische cultuur een beet-
je kennen. Ik leerde andere Klarendallers 
kennen. Want dat was de gemeenschap-
pelijke deler van alle deelnemers deze 
dinsdagavond. Dat wijkbewoners van ver-
schillende culturele achtergronden elkaar 
beter leren kennen. En hoe gaat dat beter 
dan samen te eten! 

Het zonnetje was ons gunstig gestemd. 
Het Kazerneplein stond vol met tafels en 
stoelen. Zelfs te weinig zo bleek. Zo veel 
Klarendallers wilden andere wijkbewo-
ners ontmoeten, met elkaar in gesprek 
gaan. rEsto VAN hArtE verzorgde 
samen met de lANdENKooKGroEP 
KlArENdAl het heerlijke maal. Een waar 
drie gangen maal, zo bleek. De linzen-
soep, een Turkse en een Syrische variant, 
geurde heerlijk. Nog even geduld. AlloN 
chENG, de Restomanager van rEsto 
VAN hArtE ArNhEM, nam nog even 
het woord. Hoewel even? Zijn enthousi-
asme werkte aanstekelijk. We moesten 
vooral met elkaar in gesprek gaan, was 
zijn boodschap. Oh, en het heerlijke eten 
proeven. “Dus eet lekker”, sloot hij zijn 
toespraak af. En dat deed ik dan ook. Ik 
proefde beide varianten van de soep. 
Nam Turks brood om mee in de soep 
te dopen. En tussendoor praatte ik met 
mijn tafelgenoten. En dat deed iedereen. 
Kinderen renden in het rond. Vrouwen 

en mannen zaten op de betonnen bielzen 
aan de rand van het plein. En zo aten we 
gezamenlijk tot 20.30 uur. Nee, niet totdat 
de zon was ondergegaan. Het was dan 
ook een Proef de Iftar-maaltijd. Als we 
daarop moesten wachten, dan zou het 
wel erg laat worden. Alhoewel voor de 
moslims was het tussen 6 juni en 5 juli 
normaal om na zonsondergang hun Iftar 
te eten. Misschien voor de ultieme bele-
ving, volgend jaar toch ook een Proef de 
Iftar-maaltijd na zonsondergang? 

Turkse vrouwengroep MFC Klarendal 
hielp ons aan een heerlijk recept: 

lINZENsoEP (6-8 PErsoNEN)

Ingrediënten:
- 1 glas rode linzen (eerst wassen)
- 1 ui (snipperen)
- 1 kippenbouillon
- 1 eetlepel tomatenpuree
- 1 theelepel gedroogde mint
- 50 gram echte boter
- zwarte peper
- rode peper
- kruiden naar wens
- 5 glazen water

Kookwijze:
Doe dit alles in een pan. Laat het 10-15 
minuten doorkoken. Met een staafmixer 
het geheel pureren.

eet sMAkelijk! Afiyet olsun!

Door sabine roelofs, eerder gepubliceerd 
in de Arnhemse koerier

“Vorige week kwam een dame bij het 
fINANcIEEl cAfé. Ze had haar inboe-
delverzekering opgezegd maar bleef 
acceptgiro’s ontvangen. Ze had geen idee 
meer hoe het zat. wij hebben, namens de 
vrouw, met de verzekeringsmaatschap-
pij gebeld. Er bleek steeds onvoldoende 
saldo te zijn op de betreffende rekening 
om te kunnen incasseren. hier had ze 
geen weet van, nu wel”, geeft NUrAy 
dAsdEMIr, projectleider financieel café 
namens het swoA, als voorbeeld. 

Heel herkenbaar. Want iedereen ontvangt 
wel eens een brief van een instantie waar-
van je denkt: ‘Hoe zit het?’. En iedereen 
zit wel eens voor een formulier en denkt: 
‘Wat vragen ze nou?’. Hulp vragen is dan 
de beste oplossing. Hulp van je buren, 
familie of vrienden. Maar wat als zij het 
ook niet weten of als je geen beroep kunt 
doen op anderen. Bij het Financieel café 
kun je terecht voor hulp. “Iedereen is wel-
kom bij het Financieel café. Gescheiden 
vrouwen waar de partner altijd de admini-
stratie deed, een man waar de vrouw van 
overleden is, anderstaligen die bijna geen 
Nederlands praten maar ook mensen op 
leeftijd. Vergeet niet, dat niet iedereen een 
netwerk van mensen om zich heen heb-
ben die hen kunnen helpen.” 
Vrijwilligers helpen mensen bij het 
Financieel café met het lezen van brieven 
en het invullen van formulieren van diver-
se instanties zoals zorgverzekeraars, 

de belastingdienst maar ook de gemeen-
te. “We sturen erg op zelfredzaamheid. 
Zelf contact opnemen met de instantie 
voor verduidelijking. Als dit echt niet gaat 
nemen wij dit uit handen.”

Het Financieel Café is een samenwer-
kingsproject van Humanitas, SWOA, 
EVS EcoVrede en Diaconie Arnhem. 
Sinds januari kunnen Arnhemmers op 
twee plekken terecht voor vragen over 
hun (financiële) administratie. Begin dit 
jaar is het eerste café in het Bruishuis 
(Malburgen) geopend en het tweede 
café is medio april geopend in het MFC 
Klarendal. Later dit jaar openen er nog 
eens twee cafés.

Financiële problemen komen steeds meer 
voor. Mensen raken het overzicht op hun 
financiën kwijt. Bijna één op de vijf huis-
houdens heeft te maken met problema-
tische schulden. “We hopen een preven-
tieve werking te hebben. Te kunnen voor-
komen dat mensen in de schuldverlening 
terecht komen doordat ze correspondentie 
niet snappen en niet weten wat te doen”, 
legt Nuray uit. “Dus”, vervolgt ze, ”twijfel 
niet en kom langs bij het Financieel café. 
Als je vragen hebt maar ook als je geen 
vragen hebt. Drink een bakje koffie en 
vertel je verhaal. Wellicht kunnen we je 
helpen!”
 
fINANcIEEl cAfé
het financieel café is iedere maandag van 
12.00 uur tot 14.00 uur te bezoeken in 
Mfc Klarendal, Kazerneplein 2. 

Allon cheng en zijn medewerkers, BBQ en meer  
lekkers op het Kazerneplein tijdens de Proef de Iftar



soNsBEEK’16: trANsActIoN Door PAulA HuBBers, MArije vAn Der Bos en  ZefAnjA Hoogers

de terugkerende internationale beeldententoonstelling sonsbeek, heeft vanaf 1949 
meerdere invullingen gekregen. deze elfde editie vind tot 19 september niet alleen in 
het park plaats, maar op meerdere plekken in de stad.  het kunstenaarscollectief ruan-
rupa uit jakarta is al een jaar in Arnhem actief om te kijken wat hier leeft.  Bottom-up: 
eerst de stad leren kennen, dan pas kunstenaars selecteren. Zodoende hebben zij ook 
Arnhemse kunstenaars laten deelnemen aan deze hedendaagse kunsttentoonstelling. 
Niet alleen Arnhems, zelfs in Klarendal woonachtige kunstenaars! werk van rob Voer-
man en Alphons ter Avest vinden we in het park, wij spraken hen. 

thE EXchANGE

EEN BANK, EEN BUItENZItjE, EEN BEtAAlMIddEl, of GEwooN BIjZoNdEr MooI?

om de grote waterval in ons mooie park sonsbeek is een kunstwerk gebouwd. dit 
kunstwerk is van roB VoErMAN, al 18 jaar woonachtig in Klarendal. Bovenaan zijn 
werk prijkt in grote letters 'thE EXchANGE'. de link waarom dit werk in de expositie 
genaamd 'trANsActIE' past, is om die reden al wel te leggen, maar wat betekent het 
werk? om hierachter te komen sprak ik af met 'onze eigen' wereldberoemde kunstenaar. 

"Het werk dat ik gebouwd heb is een bank. Maar in plaats van dat er in de kluis goud-
staven liggen, vinden we daar de waterval", vertelt Rob Voerman gewichtig. Deze 'kluis' 
is gebouwd van aluminium, met daarin mooie vensters van gekleurd glas. Het lijkt 
daardoor zelfs een beetje op een gezellige woonkamer, met knusse zitjes en schapjes! 
Naast deze aluminium kluis is een houten beschutte zitplek gebouwd. Maar waar dit 
kunstwerk werkelijk om draait is de valuta van deze bank. Rob vertelt: "Toen ik gevraagd 
werd om een kunstwerk voor deze expositie te maken, werd ik meteen enthousiast. Van 
jongs af aan ben ik betrokken met de natuur. Al op mijn 15e stuurde ik een brief naar de 
VN met de vraag, wanneer zij eens iets tegen de verwoesting van het regenwoud wilden 
doen. Helaas is er nog niet veel veranderd. Dat komt grotendeels omdat geld altijd wint. 
Daarom besloot ik zelf maar iets te bedenken om economie en ecologie met elkaar kan 
verbinden." 

Rob besloot om een nieuw betaalmiddel uit te vinden: the Square. Hij liet bankbiljetten 
ontwerpen door Sarah Käsmayr van Werkplaats Typografie, eveneens gevestigd in Kla-
rendal. Elk bankbiljet heeft een waarde van 1 tot 100. De waarde is afhankelijk van welke 
vierkante meter op de wereld correspondeert met het biljet. Via een QR-code kun je er-
achter komen welke vierkante meter dat is en welke waarde jouw biljet daardoor draagt. 
Hoe gezonder het stukje grond, hoe hoger de waarde van jouw biljet. Klinkt goed! Mijn 
gescande biljet staat voor een mooi blauw stukje oceaan, ter waarde van maar liefst 
82,50! Ik realiseer me direct dat ik met deze valuta helemaal niks zou kopen. Ik wil mijn 
mooie stukje oceaan houden!

Rob hoopt dat het daadwerkelijk opgepikt wordt. "Ik ben al in gesprek met een filosoof 
en wil binnenkort een symposium over dit idee organiseren. Ik hoop dan ook weten-
schappers en economen te bereiken met dit plan. Dit is slechts de eerste stap." 
Is het wel ecologisch verantwoord is om een kunstwerk om een waterval te bouwen? 
Rob stelt me gerust: “Je loopt altijd tegen milieuaspecten aan. Maar het hout van mijn 
bank is sloophout en de kluis is gemaakt van recyclebaar aluminium." 
Mooi zo.

het kunstwerk van rob heeft al vele positieve reacties gekregen. 
Zowel op de vormgeving als op het idee achter de nieuwe va-
luta. heb jij het nog niet gezien? Breng dan op tijd een bezoekje 
aan sonsbeek. dan ga ik misschien nog wel een bezoekje probe-
ren te brengen aan 'mijn' stukje oceaan..!
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“Toen ik gevraagd werd om een kunstwerk voor deze expositie te 
maken, werd ik meteen enthousiast. Sonsbeek is zo'n mooi park”

BAKKErshUIs

Aan de Zijpendaalseweg – tussen Molenplaats en het watermuseum – vind je het BAK-
KErshUIs. Een kunstwerk gemaakt door AlPhoNs tEr AVEst en deze kunstenaar 
woont dus ‘gewoon’ in Klarendal.

Het gaat om een houten huisje dat bestaat uit vele latjes en plankjes die samen een pa-
troon vormen. De patronen komen uit verschillende culturen: sterren die verwijzen naar 
Arabische culturen, bloemen die symbool staan voor Aziatische levenswijzen en vanuit 
onze West-Eurpese cultuur vormen die zijn afgeleid uit de natuur.
Aan de ene kant heeft elke cultuur dus zijn eigen versiersels, maar tegelijkertijd zie je dat 
de patronen erg op elkaar lijken. Dat culturen op elkaar lijken zie je ook als je kijkt naar 
de gebruiken en de noodzakelijkheden van iedere dag. 

Zo eten mensen overal ter wereld brood: thuis, onderweg, op school, op het werk en in 
een gebedshuis. Brood deel je met elkaar, voor de gezelligheid of als de ander honger 
heeft. Daarmee staat brood symbool voor ‘delen en geven’, zorgen voor de ander. Dat 
symbool komt in veel godsdiensten terug.
Binnen in het huisje staat daarom een steenoven. Bakkers uit Arnhem van verschil-
lende culturele achtergronden - Hollands, Turks, Marokkaans, Italiaans, Syrisch, Joods, 
Chinees, Pakistaans - zijn uitgenodigd om op zaterdagmiddag in deze 
oven brood te komen bakken. Op zondag is het de beurt aan de 
bewoners van Arnhem: je mag je eigen brood meenemen en dat 
wordt dan op deze speciale plek voor je gebakken. Het moeten 
wel platte broden zijn en er mogen ook pizza’s worden gebracht. 
Je kunt het brood weer mee naar huis nemen, maar je mag het 
ook delen en lekker opeten in het park.

De oven wordt gestookt met het hout van het huis. Zo wordt het 
Bakkershuis latje voor latje langzaam opgestookt. Aan het einde van de tentoonstelling, 
in september, is er als het goed is weinig meer van het huisjes over.
Alphons studeerde op de kunstacademie in Arnhem. Sindsdien woont hij ook in Arn-
hem. Klarendal is een prima wijk om te wonen vindt hij: “Het is er alleen maar beter op 
geworden door onder andere de nieuwe bedrijvigheid van mode en andere kleinscha-
lige ondernemers”.

Al van jongs af aan wist Alphons dat hij graag zelf dingen maakte. Van kunst wist hij 
toen nog niks, dat kwam later pas. wat hem het meest boeit aan het maken van kunst 
is het uitzoeken hóe je iets kunt maken. En dan uitvinden of het ook anders kan. 
wil je in Arnhem op zoek naar nog meer kunstwerken van Alphons? dat kan!
In het Nederlands openlucht Museum staat de jubileum Boombank. Alphons maakte 
ook de aluminium hekwerken aan de schuttersweg in Geitenkamp. En op de spijker-
straat kan je een balkonnetje van gevouwen cortenstaal vinden.

Tijdens een van de eerste weekenden stond bakker Tom van 
Otterloo (Hommelseweg) in het werk van Alphons te bakken

GAlErIE dE VIjf rAMEN

Zoals gezegd, de tentoonstelling is door de hele stad. Aan de soNsBEEKsINGEl op de 
hoek met de Paulstraat is een raamgalerie onderdeel van soNsBEEK’16: GAlErIE dE 
VIjf rAMEN. Er is een expositie te zien van 'MIXrIcE', een KUNstENAArsGroEP UIt 
ZUId-KorEA. 

Mixrice heeft van 10 mei tot 10 juni gelogeerd in de wijk en sprak en werkte met verschil-
lende wijkbewoners. Zo zijn er bezoeken aan volkstuinen geweest en is een hele woens-
dagmiddag met een grote groep Klarendalse kinderen in het parkje bij de Tedingstraat 
gewerkt aan het verzinnen van nieuwe soorten fruit. Van deze bezoeken, interviews en 
workshops zijn foto’s en werkstukken in de raamgalerie te zien. 
De kunstenaars van Mixrice werken al een paar jaar aan in grote steden van verschil-
lende landen met vluchtelingen en arbeidsmigranten. De reis van het eten - vooral 
fruit- dat met de migranten meekomt naar hun nieuwe land, is het onderwerp dat op 
verschillende manieren wordt besproken. Er worden herinneringen opgehaald aan fruit 
en groenten uit het land van herkomst, hoe smaakte of rook het fruit uit je jeugd? Hoe 
neem je die herinneringen mee? Wat groeit hier ook of kun je hier kopen? En smaakt het 
dan zoals vroeger?
Voor de Koreaanse kunstenaars was het leven en werken in onze wijk een eyeopener. 
Hen viel op dat de verschillende bevolkingsgroepen in Klarendal veel meer mengen en 
samenleven dan op andere plekken waar zij hebben gewerkt en dat de groepen in onze 
wijk meer voor elkaar open lijken te staan. 
Er zijn veel foto's te zien op de Facebookpagina van Galerie de Vijf Ramen.

sIlENt sKy ProjEct#

Ook bewoner van Klarendal is kunstenaar roB swEErE, die sinds 2004 bezig is met het 
Silent Sky Project#. Dit project bestaat uit een serie van kleine evenementen op verschil-
lende locaties, met verschillende culturen en in verschillende omgevingen in de wereld. 
Het is een wereldwijd project dat 71 keer heeft plaatsgevonden in 28 verschillende 
landen op vijf continenten. In het project is het publiek zelf onderdeel van het kunstwerk. 
Op zaterdag 9 juli om 16.30 kun jij onderdeel worden van zijn kunstwerk bij het werk van 
EKo PrAwoto (het bamboe gebouw naast de Sonsbeekvilla).  Via www.sonsBeek.
org >> ProgrAMMA, moet je je wel even aanmelden.

Bekijk verder de website. Als je dan niet op vakantie gaat: tijdens deze onvoorspelbare
tentoonstelling is er genoeg te doen op sonsbeek transActIoN!
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Bewonersoverleg 

Het laatste bewonersoverleg voor de zomervakantie 
was op 8 juni. Twee uitgelichte onderwerpen: 
De NIEUwE wIjKwEthoUdEr bezocht voor het eerst 
het overleg. ANjA hAGA komt uit Friesland en is sinds 
30 november 2015 de vervanger van Henk Kok. In haar 
pakket zit o.a. zorg en welzijn. Het gesprek ging over 
het tot stand komen van het wIjKActIEPlAN 2016-
2017 met deelname van veel verschillende bewoners. 
Een ander gespreksonderwerp was het vragen van 
aandacht voor schArrEloNdErNEMErschAP. Dit is 
mensen in een uitkeringssituatie ruimte geven hun pro-
ducten te laten zien en te verkopen.

In oktober 2015 is BoUNZ geopend in de oude sport-
hal een de Neerlandstuinstraat. Je kunt daar, zowel 
jong als oud veilig trAMPolINEsPrINGEN. Het is een 
coMMErcIEEl BEdrIjf MEt MAAtschAPPElIjKE 
BEtroKKENhEId. De eerste werknemer die is aange-
nomen komt uit Klarendal. Om het voor meer bewo-
ners betaalbaar te houden, wordt gesproken over de 
inzet van de Gelrepas.

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 > stad & wijken > mijn 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 dinsdag van 18.00u tot 19.00u.

rechtswinkel Arnhem: iedere dinsdag tussen 19.00u en 
20.00u in MFC Klarendal
Grofvuil ophalen: tel. 026 - 446 04 90 (SITA)
oud Papier/Plastic: www.arnhem.nl/afvalwijzer
Klachten openbare ruimte: tel. 0900 1809 
Volkshuisvesting: tel. (026) 3 712 712
jongerencentrum de Mix: tel. 026 - 445 86 21
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. 
Burenhulp tel. 06 - 442 48 687 (maandag t/m vrijdag) 

W I J K W I J z E RW I J K W I J z E R

Uw UItVAArtVErZEKErING Is GEld 
wAArd BIj MEMorArIUM GEldEr-
lANd
5 miljoen Nederlanders hebben een na-
tura uitvaartverzekering en denken dat ze 
daarmee gebonden zijn aan een bepaalde 
uitvaartonderneming. Memorarium Gel-
derland bewijst het tegendeel! Tijdens de 
reguliere openingstijden laten wij u graag 
zien, dat wij een betaalbaar afscheid op 
maat, zonder tijdsdruk en op een bijzon-
dere locatie, kunnen bieden, waar u ook 
verzekerd bent. 

Memorarium Gelderland heeft diverse 
uitvaartpakketten samengesteld. Op de 
totaalprijs van de drie basispakketten 
ontvangt u nog eens 20% extra korting. 
Vergeet niet de polis van uw naturaverze-
kering mee te nemen, want deze is geld 
waard.

Memorarium Gelderland laat zich voor 
wat betreft de uitvaartverzorging verte-
genwoordigen door Johan Verhofstadt 
van Johan Uitvaartzorg 
www.johANUItVAArtZorG.Nl. Van-
zelfsprekend is hij ook aanwezig en zal hij 
u kosteloos adviseren over alle moge-
lijkheden die Memorarium Gelderland te 
bieden heeft.

MEMorArIUM GEldErlANd, dE PArEl 
VAN ArNhEM!
In 2011 sloot de Sint Jan de Doperkerk  
in Klarendal zijn deuren en werd uit de 
eredienst onttrokken. Na een grondige 
restauratie in 2012 – begin 2013 en ver- 
volgens in voorjaar 2015 kunnen we  
met recht zeggen dat dit monumentale 

gebouw is geworden tot een van de 
mooiste rouw- en trouwlocaties van 
Arnhem. Het Memorarium Gelderland 
heeft als hoofdfunctie rouwcentrum met 
een 24 uurskamer en familiekamer. In het 
gebouw vindt u een binnen columbarium 
(urnenmuren) maar biedt tevens een 
gescheiden ruimte voor urnenbijzetting 
voor veteranen. Daarnaast is het Me-
morarium Gelderland te gebruiken voor 
uitvaartdiensten, huwelijksplechtigheden 
en passende evenementen zoals optre-
dens van bijvoorbeeld zangkoren, solisten 
en musici, tentoonstellingen en sprekers. 
Maar u kunt ook in de Mariakapel een 
kaarsje voor uw dierbare opsteken tijdens 
de openingstijden.

Memorarium Gelderland ligt aan de Ver-
lengde Hoflaan 74 te Arnhem.   
www.MEMorArIUM.Nl Reguliere 
openingstijden (wekelijks): woensdag, 
donderdag, vrijdag en zondag van 13.00 
uur tot 16.30 uur

Memorarium Gelderland

advertorial

Een dierbare verliezen is vreselijk moeilijk. 
Mogen wij u helpen bij het nadenken over 
het afscheid?

Ook als u 
elders bent 
verzekerd

24 uur
bereikbaar

Verlengde Hoflaan 74  |  6822 ED Arnhem   |   T. 026 3617700   |   www.memorarium.nl

Klarendal onderzoekswijk 
Door freek de Haan, radbouduniversiteit 
nijmegen

hEt ModEKwArtIEr EN hEt PrEstIGE 
VAN dE oNdErNEMENdE stAd
Het Modekwartier heeft Klarendal de 
afgelopen jaren een beetje overvallen en 
de meningen zijn er over verdeeld. Maar 
waar komt het idee eigenlijk vandaan? 
Sinds een jaar of twintig zijn Nederlandse 
gemeenten en andere overheidsinstel-
lingen in de ban geraakt van onderlinge 
competitie. Die uit zich bijvoorbeeld in de 
uitreiking van een Gouden Piramide of in 
de onder ambtenaren verwoed circuleren-
de ‘Atlas van Gemeenten’. Daarin worden 
alle gemeenten in scorelijstjes gerang-
schikt op hun aantrekkelijkheid, leefbaar-
heid, aantal arme mensen enzovoort. 
En elke zichzelf respecterende ‘onderne-
mende stad’ wil erin als beste uit de bus 
komen. Maar hoe?

We denken vaak over beleid als iets dat 
bedacht wordt op het stadhuis en in de 
bestuurskamers van de woningcorpora-
ties. De mensen aldaar, echter, halen hun 
ideeën ook van elders. Er wordt daarom 
ook wel gesproken van ‘reizend beleid’: in 
de competitie tussen steden zijn bestuur-
ders hard op zoek naar nieuwe ideeën 
en spieken daarom graag bij anderen die 
het goed lijken te doen. In de afgelopen 
vijftien jaar heeft zich zo ook de gedachte 
verspreid dat de voorwaarde voor een 

welvarende, aantrekkelijke stad is dat zij 
een grote ‘creatieve klasse’ heeft. Om deze 
zwengel van de nieuwe kenniseconomie 
zich te laten nestelen worden waar het 
ook kan creatieve clusters en artistieke 
broedplaatsen (‘incubators’) uitgerold. 
Klarendal is geen uitzondering gebleken. 
In het geval van het Modekwartier is ook 
eerst onderzoek gedaan naar hoe op an-
dere plekken als Antwerpen en Rotterdam 
creatievelingen een plek werd gegeven. 
Ook is een club ambtenaren en planners 
letterlijk afgereisd naar Birmingham om 
te kijken hoe het zogenaamde Diamond 
Quarter daar vorm heeft gekregen (dat 
noemt men dan ‘beleidstoerisme’). Met 
woord en daad worden zo beleidsideeën 
geïmporteerd die vervolgens lokaal een 
grote impact kunnen hebben, zoals ook in 
Klarendal.

Maar in Nederland hoeven steden eigen-
lijk niet te concurreren, hun inkomsten ko-
men immers hoofdzakelijk van het Rijk (en 
niet van lokale belastingen bijvoorbeeld). 
Het importeren, aanpassen en uitvoeren 
van beleid is dan ook voor een aanzienlijk 
deel een platte prestigekwestie. Dat geldt 
ook voor het Modekwartier. 

dus nu het nieuwe er wat van af is en de 
jubelstemming en het prestige-oogsten 
langzaam overwaaien komt de echte 
grote uitdaging om de motivatie en voor-
uitgang die geboekt is vast te houden. 



‘het grote computermysterie’, dat is de 
titel van de eindmusical die leerlingen 
van groep 8 van de jan ligthartschool dit 
jaar op 20 juli opvoeren. ’s ochtends voor 
leerlingen van de school en ’s avonds voor 
alle ouders. Er doen 81 kinderen aan mee. 

cEcIlE EIKENAAr is een van de leer-
krachten van de groepen 7/8 en begeleidt, 
samen met haar collega’s en een heleboel 
ouders, de leerlingen bij de totstandko-
ming van de musical. Cecile: “De musi-
cal gaat over een spannende reis door 
de digitale wereld. Het leuke is dat we 
geen bestaand script hebben gekozen, 
maar de kinderen hebben zelf een thema 
bedacht en daarna verschillende verhalen 
geschreven. 

Uit die verhalen zijn zes scenes ontstaan, 
die nu verder uitgewerkt en ingeoefend 
worden. De kinderen worden begeleid 
door ouders die een keer per week komen 
om de scenes te oefenen.”

De leerlingen zijn erg enthousiast over de 
musical. roos zit in de Vloggersgroep 
en speelt ‘Ava van Fashionista’s’. Roos: 
“Ik vind het superleuk om mee te doen, 
want ik hou erg van toneelspelen.” Ook 
KAtINKA vindt toneelspelen erg leuk, 
want zij wil later actrice worden. “Ik zit 
in de YouTube groep en ben zanger in 
een liedje.” hABIBA zit ook in de YouTube 
groep en speelt een bestuurder die langs 
komt rijden bij een thrift shop, waarbij er 
geshopt kan worden in de kast van een 
ander. 

De vriendinnen zeggen het erg leuk te 
vinden dat ze dit nog samen kunnen doen, 
omdat ze straks alle drie naar een andere 
school gaan. “We zullen elkaar en onze 
vriendinnen erg gaan missen.” De school 
heeft nog een spetterende verrassing voor 
de achtstegroepers in petto. Maar dat 
houden de leerkrachten van de groepen 8 
nog even geheim.

Groep 8 Jan Ligthartschool schrijft eigen musical 

Onze  
mondzorg  
is gewoon  

gaaf!
Met plezier naar de tandarts?  

Kijk op www.mondzorgvoorkids.nl

ELKE DAG EEN BELEVENIS

 dagopvang  buitenschoolse

opvang  0 tot 12 jaar 

 uitdagende binnen- en buitenruimten 

 afwisselende activiteiten

 professionele medewerkers

 0900 - 235 75 27  skar.nl  

KDV De Linde en BSO Vulkaaneiland, 
Onder de Linde 6, Arnhem

KDV Driewieler en BSO Luchtballon,
 Plattenburgerweg 4, Arnhem

BSO Luchtkasteel, 
Beeldhouwerstraat 27, Arnhem

 skar.nl   skar.nl   skar.nl   skar.nl   skar.nl  
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Gaat Klarendal de hartstichting helpen 
bij haar missie om slachtoffers van een 
hartstilstand in heel Nederland binnen 
6 minuten te kunnen helpen? Elke dag 
sterven er in Nederland 35 mensen aan een 
hartstilstand buiten het ziekenhuis. reani-
matie en behandeling met een AEd binnen 
6 minuten vergroot de kans op overleving. 

Om levens te redden is snel handelen bij 
een hartstilstand van levensbelang: 112 
bellen, reanimeren en behandelen met 
een AED. De eerste 6 minuten zijn daarin 
cruciaal. In veel gevallen duurt het langer 
voordat professionele hulpverleners ter 
plaatse zijn. Daarom bouwt de Hartstichting 
aan een landelijk dekkend netwerk van 
burgerhulpverleners. 

Op het moment dat een buurtbewoner een 
hartstilstand krijgt en 112 is gebeld, ontvan-
gen zij een bericht op hun telefoon. In het 
bericht staat de locatie van het slachtoffer. 
De burgerhulpverleners krijgen de mede-
deling om direct naar de locatie te gaan of 
eerst een AED op een specifiek adres op te 
halen. Daardoor is de kans groot dat samen 
hulp wordt verleend aan het slachtoffer.

joErI hEftI, wijkbewoner van Klarendal: 
“Laten we van Klarendal óók een 6-mi-
nutenzone maken! Elkaar kunnen helpen, 
je buurman kunnen reanimeren is een 
mooie manier om een bijdrage te leveren 
aan onze buurt. Door je aan te melden als 
burgerhulpverlener kun je levens redden. 
Ik roep alle mensen die recent hebben 
leren reanimeren op zich te registreren als 
burgerhulpverlener.” 

Voor wIE?
Iedereen van 18 jaar en ouder met een 
geldig reanimatiecertificaat kan burgerhulp-
verlener worden. Er zijn echter ook AED's 
nodig op verschillende plaatsen in de wijk. 
Heeft uw bedrijf er een, laat die dan regi-
streren. Of wilt u doneren in de aanschaf 
ervan? Ook dat wordt enorm gewaardeerd. 
Lees er meer over op www.hartstichting.nl/
doe-mee/aed.

MEld U NU AAN
Meld u dan nu aan als burgerhulpverlener 
www.hartstichting.nl/burgerhulpverlener. 
Voor meer informatie kunt u ook contact 
opnemen met joeri hefti via email:  
jfg.hefti@gmail.com.

Reanimatie door buurtbewoner binnen 
6 minuten helpt levens redden

Monuta Jurgen Theunissen
BEwUst EEN UItVAArtoNdErNEMEr 
KIEZEN: oP ZoEK NAAr dE KlIK

Ietwat nerveus bel ik aan. Ik ben uitge-
nodigd om kennis te maken met familie 
Valbergen. Het vreemde aan deze kennis-
making is, dat ik niet zeker weet of ik de 
uitvaart ook daadwerkelijk ga verzorgen. 
Voetstappen komen dichterbij. Krakend 
gaat de oude houten deur open. “Goe-
demorgen meneer Theunissen, fijn dat u 
er bent. Ik ben de vader van Marieke.” Hij 
steekt zijn hand uit. Een warme, stevige 
handdruk van een vader die het goed wil 
regelen voor zijn dochter.

hEt EErstE GEsPrEK
“Gaat u maar zitten, wilt u een kopje kof-
fie?” De eettafel is druk bezet: vader, moe-

der, partner en kinderen kijken me met 
hun ogen indringend, maar vriendelijk aan. 
“U bent de vierde en laatste in de rij, dus 
we zijn benieuwd.” En anders ik wel, want 
deze vorm van een uitvaart regelen heb ik 
niet eerder meegemaakt. De familie nodigt 
een aantal uitvaartverzorgers uit om langs 
te komen. Daarna kiezen ze zelf wie de 
uitvaart gaat verzorgen.

dE tIjd VlIEGt
Ik stel mijzelf voor, vertel waar ik voor sta 
en wat ik te bieden heb. De familie stelt 
belangstellende vragen en kletst ronduit 
over de zieke jonge vrouw, die in de kamer 
ernaast ligt. Ze weten goed wat ze willen. 
De tijd vliegt en voor ik het weet zit ik weer 
in de auto op weg naar huis en denk nog 
eens na over deze bijzondere ontmoeting.

''Ik weet zeker dat jij alle wensen van  
Marieke’s afscheid waar kunt maken''

MIjN VErMoEdEN wordt BEVEstIGd
De volgende morgen schijnt de lentezon al 
vroeg door mijn gordijnen. Genietend van 
een kop koffie check ik mijn mail. Terwijl 
ik een eerste slok neem, zie ik een nieuwe 
mail. Familie Valbergen: verstuurd om 4 uur 
’s nachts. Ik voel een naar gevoel opkomen 
en slik mijn koffie door. Ik klik het bericht 
open en mijn vermoeden wordt bevestigd. 
‘We hadden zo’n fijn gesprek gister. Ik weet 
zeker dat jij alle wensen van Marieke’s af-
scheid waar kunt maken. Helaas sneller dan 
gedacht, want ze is vannacht overleden’. Ik 

bel direct met meneer Valbergen, kleed me 
aan en stap in de auto onderweg naar dit 
gezin.

Ook als u verzekerd bent bij een andere 
verzekeraar of niet verzekerd bent, kunt 
u voor meer informatie contact opnemen 
via jurgentheunissen@monuta.nl

Voor het melden van een overlijden kunt u 
bellen; telefoonnummer 026 - 84 83 148

contactgegevens:
Monuta jurgen theunissen
website met videoportet en referenties 
van nabestaanden:
www.monutajurgentheunissen.nl

Joeri Hefti, burgerhulpverlener  voor  
de Hartstichting in Klarendal

advertorial
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dit is het 43ste jaar dat we vanuit Bouwspeelplaats de leuke linde en 
het Kinderwerk van Mfc Klarendal ´speeldorp Klarendal´ organiseren.
de activiteiten van speeldorp zijn bedoeld voor alle kinderen in de leef-
tijd van 4 tot en met 12 jaar. Verder is natuurlijk iedereen welkom.

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

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

Maandag 22 augustus: 
OPENINGSFEEST SPEELDORP 2016 !!!
Natuurlijk begint Speeldorp ook dit jaar weer met een geweldig openingsfeest. 
Er zijn er allerlei leuke en spectaculaire spellen en activiteiten, zoals bumperballen, 
springkussens, de mega speelrups, knutselen, koken en nog veel meer!! Een dag die je 
niet wil missen!

Dinsdag 23 augustus: 
ACTIEDAG
Vandaag willen we graag iets betekenen voor de wijk. We gaan mooie dingen maken, 
die we vervolgens gaan verkopen in een kraampje of tijdens de veiling, die in de mid-
dag plaats vind. We hopen daarmee een leuk bedrag bij elkaar te verzamelen voor de 
Kinderraad. Dit is een groepje kinderen dat zich bezig houdt met belangrijke dingen 
voor kinderen in de wijk. Na de zomervakantie zal er weer een Kinderraad van start 
gaan. Vandaag kun je je daarvoor al inschrijven! 

Woensdag 24 augustus: 
WATERDAG !!!
Geen Speeldorp zonder de bekende Waterdag. Wat moet je doen? 
Pak een tas, stop daar je handdoek, je zonnebrandcrème en droge kleding in. 
Trek je zwemkleding aan. Neem goede zin mee. En bestel zoveel mogelijk zonneschijn, 
want het wordt weer een kletsnatte dag!!! Zal de brandweer ook weer komen???

Donderdag 25 augustus: 
PIRATENDAG
Vandaag staan alle activiteiten in teken van rovers en piraten! 
In de ochtend gaan we in de wijk op zoek naar de grootste piratenschat ooit! Wil je 
mee doen? Lever dan het inschrijfbriefje in op Actiedag bij Noëlle of Joyce. Let op: er 
kunnen maximaal 120 kinderen mee!
In de middag zijn er allerlei piraten-activiteiten op de speeltuin. Ga je mee flessenpost 
vangen, je eigen piratenbootje maken of een echte schat opgraven?? Maar dan wel als 
een echte piraat, he? Aarghhhhh!!! 

Vrijdag 26 augustus: 
LEUKE LINDE DAG
Hiep hiep Hoera! Bouwspeelplaats de Leuke Linde bestaat 40 jaar! Daarom is het van-
daag extra feest!! De hele dag kun je mee doen met allerlei spellen en activiteiten van 
vroeger. Je papa en mama kennen de activiteiten vast nog van toen zij als klein kind 
naar de speeltuin kwamen. Jij bent er ook bij toch!?!

Maandag 29 augustus: 
SPORTDAG
Wij gaan nog even door met de Olympische Spelen en maken er een heerlijke fana-
tieke sportdag van! Tijdens deze sportdag kun je meedoen met heel veel verschillende 
sporten zoals: atletiek, balsporten, fietsen, schermen, skaten, sumoworstelen….noem 
maar op!! Ben jij sportief en vind je het leuk om nieuwe sporten uit te proberen? Kom 
dan naar de sportdag!

Dinsdag 30 augustus: 
BOUWDAG ‘‘gaat de lucht in!’’
DDe afgelopen dagen kon er al gebouwd worden in de bouwhoek, met als thema ‘in 
de lucht’. Vandaag gaan we de héle dag bouwen; We maken alles klaar in de bouw-
hoek, je kunt figuurzagen, kleien, timmeren, kleuren, lijmen, en nog veel meer bouw- 
en klusactiviteiten!
Vind je het leuk om hier aan mee te doen? Kom dan snel naar de Bouwdag tijdens 
Speeldorp!! Trek wel stevige, dichte schoenen aan, als je in de bouwhoek gaat helpen 
om …….een vliegtuig te bouwen! 

Woensdag 31 augustus: 
KLEUTERMIDDAG EN DAGJE UIT !!! 
Ook dit jaar gaan we weer een dagje uit. Maar.. Dit jaar is het anders dan andere jaren. 
Niet alle kinderen kunnen zo maar mee met het dagje uit. Speeldorp wil graag terug 
naar waar we oorspronkelijk voor bedoeld waren en dat gaan we vandaag doen; we 
nemen alleen kinderen mee die in Klarendal wonen én vooraf door ons al gevraagd 
zijn. Heb je dus geen inschrijfbrief gehad, dan kun je ook niet mee.
Speciaal voor de kleintjes t/m 6 jaar hebben wij een speciaal kleuterprogramma op de 
Leuke Linde. Van 14.00 uur tot 15.30 uur kunnen de kleuters meedoen met een super 
leuk programma in de tent.
Alle kinderen die niet mee gaan met het dagje uit of mee kunnen doen met het kleuter-
programma kunnen natuurlijk gewoon lekker spelen in de Speeltuin.

Donderdag 1 september: 
TALENTENDAG
In de ochtend is er een leuk verassingsprogramma buiten de speeltuin. Wil je mee? 
Schrijf je dan in! Je kan je inschrijfbriefje inleveren vanaf de sportdag, dus maandag 
29 augustus, bij Joyce of Noëlle. 
In de middag is het weer tijd voor de grote Speeldorp-Talentenshow!!! Natuurlijk weer 
in de circustent. Dit jaar is de Talentenshow voor klein én groot. Je mag samen met je 
vader, je moeder, je opa of je oma, je buurvrouw, je hele grote broer of zus optreden. 
Kunnen jullie samen zingen, dansen, playbacken, goochelen, rappen of iets anders? 
Geef je dan op voor de Talentenshow! Dus wel klein én groot samen!!!
Zou de leiding dit jaar ook weer willen optreden? 

Vrijdag 2 september: 
CIRCUS !!!
Dit mag je echt niet missen! Circus Harlekino is er weer bij om deze laatste dag van 
Speeldorp Klarendal spectaculair af te sluiten. Kaartjes kosten 1 euro. Het circus is 
alleen toegankelijk voor kinderen. Ouders wees gerust, de leiding zal goed op de kin-
deren passen.

speeldorp klarendal is voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. je kunt het speeldorp vin-
den op Bouwspeelplaats De leuke linde aan de Agnietenstraat. 
Alle activiteiten (behalve het circus) zijn gratis.
speeldorp klarendal is geopend van 10.00 uur – 12.00 uur en van 13.30 uur – 16.00 
uur. van 12.00 uur – 13.30 uur is de speeltuin gesloten voor bezoekers.
vragen? Bel met tel: 026 – 442 48 11
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