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en nog veel meer...
Wijken voor Kunst
zondag 25 september
en een beetje op zaterdag de 24e
Wijken voor
Kunst organiseert drie
projecten
samen met
bewoners,
kunstenaars
en organisaties. De
workshops
zijn gedaan, en op zondag zijn de resultaten te beleven op het Kazerneplein,
bij Molen de Kroon en in de Nieuwe
Hommel in Sint Marten.
Daarnaast zijn er weer meer dan twintig
huiskamers, ateliers, winkels en andere
openbare ruimtes open, gevuld met
muziek, beeldende kunst en andere verrassingen.
Volg de Facebook pagina
@wijkenvoorkunst! Iedereen welkom!

De afbouw van opbouwwerk
Door Zefanja Hoogers
Sinds decennia lang bestaan er opbouwwerkers, welzijnswerkers die zich richten
op het verbeteren van de woon- en leefomstandigheden van buurt- en wijkbewoners
én die een brug slaan tussen bewoners en
de gemeente. Binnen enkele jaren zal dit
beroep niet meer bestaan.
In opdracht van de gemeente Arnhem werkt
het opbouwwerk van Rijnstad (welzijn
en maatschappelijke dienstverlening) in de
wijken. Arnhem ging prat op zijn ‘wijkgericht werken’: na de successen in de
Vogelaarwijken Malburgen en Klarendal
(opbouwwerk werkte nauw samen met de
voormalige wijkplatforms wat tot goede
resultaten leidde) strooide de gemeente die
aanpak enkele jaren geleden over de hele
stad heen. Iedere wijk een bewonersoverleg, een wijkactieplan en opbouwwerkers.
De samenwerking met de wijkregisseur
werd intensiever en het team opbouwwerkers onderzocht wat de kwetsbaarheden en
behoeftes van de individuele wijken waren.
Nu echter is een jaar geleden in de vorige
perspectiefnota van de gemeente het programma ‘Van Wijken Weten’ gelanceerd:
ambtenaren gaan in de wijken werken en
niet meer op het stadhuis. Een bezuinigingsmaatregel waarbij er van onderop
opgepakt wordt wat goedkoper en efficiënter
moet zijn dan van bovenaf uitstrooien.
“Niet zenden, maar op gaan halen”, aldus
een gemeentesecretaris. Momenteel
draaien er pilots en in 2017 moet deze reorganisatie doorgevoerd zijn: de ‘Wijkteams
Leefomgeving’ functioneren dan naast
de ‘Sociale Wijkteams’. Wijkregisseur
Wendy Beukhof neemt eind september afscheid, alle wijkregisseurs gaan per
oktober in een wijkteam elders in de stad
werken en de functie houdt op te bestaan.
Maar voor de zomervakantie kondigde de
gemeente aan sowieso te stoppen met

Omslagfoto van Rijnstad op Facebook, fotografie van auteur
Wijkgericht Werken. Het zou achterhaald
zijn. Met de inzet op zelfstandigheid en
burgerparticipatie zijn er naar hun mening
ook geen opbouwwerkers en participatiewerkers meer nodig. Het Wijkteam Leefomgeving kan deze rol overnemen, wordt
aangegeven, tenzij een wijk vindt dat daar
budget voor apart gezet moet worden en
zij dus een opbouw- of participatiewerker
willen inkopen. Per 1 januari 2017 zullen
al vier formatieplaatsen moeten worden
ingeleverd. Dit wordt de komende jaren
verder afgebouwd tot nul. Dit bericht sloeg
in als een bom.
Rijnstad had vanwege de aankondiging
van de Wijkteams Leefomgeving in theorie
wel een verandering verwacht binnen het
opbouwwerk, maar dat de tak volledig zou
verdwijnen leverde grote verbazing op.
Vooral betreffende het participatiewerk;
hoe wil de gemeente dat burgers actief
meedoen zonder begeleiding van participatiewerk? Ook de politiek (PvdA en Groen
Links) vroeg zich af waar de opgebouwde
expertise dan blijft en hoe de medezeggen-

schap van de burgers vorm gaat krijgen.
Niemand weet namelijk precies hoe die
nieuwe Wijkteams gaan functioneren.
De motie ‘Neem de tijd voor implementatie Van Wijken Weten’ tijdens de
laatste politieke maandag voor het zomerreces van de PvdA is aangenomen.
Ondertussen is het september en is er niet
heel veel meer concreet geworden. Stef
Visser (manager opbouw- & participatiewerk van Rijnstad) licht toe: “Het is duidelijk
dat er flink gesneden gaat worden, voor
het aankomende jaar lijkt de bezuiniging in
ieder geval vast te staan Maar de gesprekken met de gemeente verlopen goed. We
willen ervoor zorgen dat we de vrijwilligersinitiatieven in de wijken zo goed mogelijk
kunnen blijven ondersteunen.”
Het is nog niet volledig helder in welke
gebieden de gemeente het eerst wil afbouwen, ook is nog niet duidelijk hoe en
wanneer de overdracht aan de Wijkteams
Leefomgeving zal plaatsvinden.
Wordt vervolgd…

Speeltoestellen op het wijkplein
Sinds begin 2014 is de wijk een MFC met
wijkplein rijker, het Kazerneplein. Het
plein is groot en groen en multifunctioneel
(met moestuin). Wat écht mistte, waren
speeltoestellen voor de kinderen van
Basisschool Kunstrijk en voor de
kinderen uit de buurt.
Er waren veel bezwaren: de (landschaps) architect had er niet op gerekend, omdat het
een openbaar plein is moest het onbewaakt
ook veilig zijn en niet alleen voor schoolgaande kinderen, de financiën moesten
geregeld worden, het ontwerp moest bij
zowel het plein als de gebouwen passen…
Na drie jaar wikken, wegen en overleggen was het dan zo ver: het Kazerneplein
is voorzien van een aantal speeltoestellen
ontworpen in industriële stijl, open en passend bij het terrein. Er staan geen hekken
omheen, want ook na school kunnen alle
kinderen er aan hangen en mee spelen.
Juf Martiene van basisschool Kunstrijk
(samen met een aantal fanatieke moeders!)
heeft zich er alle jaren hard voor gemaakt
en is constant in gesprek geweest met het
bewonersoverleg, de gemeente Arnhem, alle gebruikers van het plein en alle
relevante partners. De financiën zijn rond

gekomen van Deltascholen, het Bewonersoverleg en Jantje Beton, dienst Stadsbeheer zorgt voor het onderhoud.
Op de eerste woensdag van het schooljaar
was het ’s ochtends feest op het Kazerneplein: er werd muziek gemaakt en gedanst

door theater Klaren Taal, er waren
hapjes van Villa Klarendal, Vitesse
was op bezoek om de kinderen te animeren én wethouder Ine van Burgsteden
knipte het lintje door. “Samenwerking heeft
tot dit mooie resultaat geleid voor de wijk!”
aldus de wethouder. Spelen maar!

Van de redactie & Nieuws & Mededelingen
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~ Redactioneel ~
Na al die regen hebben we dan eindelijk een beetje een zomergevoel kunnen
krijgen wat eind augustus zijn entree
deed. Gelukkig maar voor de kinderen
en alle andere mensen die weer twee
weken lang op het Speeldorp rond
liepen! Toch nog een beetje zomervakantie. Verder is ie weer snel voorbij
gevlogen. Daar waar we nog maar net
bekomen waren van de mededeling
dat opbouwwerk ophoudt te bestaan,
moesten anderen gewoon door en de
zomer zien te overbruggen met het
organiseren van Wijken voor Kunst –
bijvoorbeeld. Er verandert veel, maar
we gaan ook gewoon door. Nieuwe
bedrijfjes openen, nieuwe speeltoestellen, nieuwe evenementen: weer een
krant vol met leuke en minder leuke
weetjes.

Golden Oldies festival
Op 5 november a.s. vindt het Golden
Oldies festival plaats in het huis van Puck
(achter het MFC).
Dit festival wordt georganiseerd voor 60+
die wonen in Klarendal en Sint Marten.
Heeft u wel zin in een feestje of wilt u
graag andere wijkbewoners leren kennen,
of kent u een 60+ die wel in het zonnetje
gezet mag worden...................... geeft u zich
dan op!!
Het festival start om 13.30 uur en duurt tot
19.00 uur.
U levert een recept in van uw lievelingsgerecht en deze wordt dan gemaakt door een
mede wijkbewoner om deze maaltijd vervolgens samen op 5 november op te eten.
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schilderen van stillevens van 13.30-15.00
uur.
28 september t/m 26 oktober: haken en
breien van 10.45- 12.15 uur.
Al deze workshops vinden plaats
in het Inloophuis Sint Marten: van
Slichtenhorststraat 34.
Mocht vervoer een probleem zijn dan
wordt er in overleg naar een oplossing
gekeken.
U kunt zich aanmelden bij:
Astrid Aries: 06 386 25 410
astridaries@outlook.com
Wij hebben een facebookpagina met de
naam Golden Oldies
@goldenoldiesklarendalst.marten, like deze
en volg alle ontwikkelingen.

Tevens zullen er optredens plaatsvinden
en wordt u verwend met lekkere hapjes en
drankjes.

Veel leesplezier!

Inleveren van kopy
Uiterlijk kopij woensdag 19 okt.
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.

Voor het festival bieden we u ook diverse
workshops aan:
7 september t/m 2 november: samen zingen in een koor van 13.30-15.00 uur (later
aansluiten is mogelijk)
26 september t/m 24 oktober: tekenen en



Een cc gje op Klarendal

Verspreiding van de krant na don. 3 nov.

~ Colofon ~

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 4 was Helder
Eetcafé op de hoek van de Verlengde
Hoflaan en de Rosendaalstestraat.
De winnaar is Zeynep Öztep van de
Sumatrastraat.
Gefeliciteerd!
Uw oplossing moet uiterlijk maandag 17
oktober in ons bezit zijn.

doe mee en win een prijs!

is een uitgave
van het Bewonersoverleg

wijkkrant klarendal

redactie-

Gerard Mulder, Shay Karniel, Zefanja

leden

Hoogers, Christel Olijslager, Sabine

Welke plek zie je op de tekening?

Roelofs, Marije van den Bos, Marije
Ringersma.
bezorgers

Naam:

Suze Swensen, Bert Pas, Ben Strik
KRANT NIET ONTVANGEN?
Bel 0614689701 en hij wordt zo snel

Adres:

mogelijk bezorgd.
Wilt u écht geen wijkkrant? Mail ons
uw adres en we slaan uw huis over.

Telefoon:

Facebook.com/klarendal
@klarendal2022
e-mail

wijkkrant@klarendal.nl

internet

www.klarendal.nl

Lever deze bon bij bij MFC Klarendal –
Kazerneplein 2 voor maandag 17 okt.

Pizzeria - Grillroom - Cafetaria

€2,00

KORTING

OP ELKE SCHOTEL

•
•
•
•
•
•

Alfabetisering
Nederlands leren
Nederlands verbeteren
Inburgeren
Staatsexamen I
Staatsexamen I

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

DINSDAG & DONDERDAG

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

€6,00

ELKE PIZZA
OF PASTA

WOENSDAG SCHOTELDAG

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

Aanmelden kan via
www.verloskundigenarnhem.nl
of op 026 - 442 26 22

Van Lawick van
Pabststraat 71a
6814 HB Arnhem
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‘Het gaat niet om mensen met een beperking, maar om de talenten’
Theater Klare Taal, een gezelschap voor podiumkunsten in de wijk
Door Zefanja Hoogers
Sinds drie jaar komen Sylvia
Theunissen en Caro Wicher twee
dagen in de week naar de kazerne om er
samen te werken en te repeteren met het
Klare Taal gezelschap; Sylvia vanuit
Driestroom als projectleider en Caro
vanuit ArteZ voor de artistieke begeleiding. Theater Klare Taal is een gezelschap
met mensen met een beperking die podiumkunsten vorm geven. Zij komen het
gezelschap binnen door mond-op-mond
reclame, via speciaal onderwijs óf vanuit
dagbesteding van Driestroom.
Theater, dans en muziek worden samen
gebracht, ondersteund door vaste en
gastdocenten en zowel de makers als de
spelers ontwikkelen zich op alle gebieden.
Als gezelschap willen ze graag een wijktheater zijn. Hun thuisbasis is het Huis

van Puck en ze hebben zich al meerdere
malen laten zien met voorstellingen in
de zaal van Puck en dans en muziek tijdens wijk evenementen. Leerlingen van
Kunstrijk komen altijd naar de generale
repetities kijken en andere samenwerkingsverbanden worden telkens opgezocht. Maar
Theater Klare Taal heeft afgelopen zomer
met een voorstelling ook op Sonsbeek
Theater Avenue gestaan.
Voor de spelers is het een eigen keus om
bij het gezelschap te komen. Er wordt van
ze verlangd dat ze problemen oplossen,
weten wat ze willen laten zien en in de
zaal hun grenzen op zoeken. Hard werken
dus! Met als gevolg dat er werkelijk talenten worden ontdekt. Eén van de spelers
beschreef dat hij een nieuwe taal heeft
geleerd, een andere deelnemer die voorheen niet veel meer dan ‘ja’ en ‘nee’ communiceerde, zingt en musiceert nu voor

een heel publiek. Sylvia kent niemand die
niet is gegroeid.
Zij en Caro zitten erg op één lijn qua
enthousiasme over hun werk. Voor Caro
was het een uitdaging toe zij drie jaar geleden begon, voor Sylvia is het bevrijdend
nieuw werk. Nu zij een goede modus hebben gevonden, roepen ze voor iedereen
nog wel 35 jaar door willen gaan met
Theater Klare Taal. Zij zien dat de groep
zoveel kracht in zich heeft en zoveel mogelijkheden, dat het bijna noodzaak is om uit
te breiden met bijvoorbeeld een extra dag
samenkomen en repeteren.
Maar daarvoor zou dan toch weer meer
hulp geboden zijn. Bijvoorbeeld hulp bij
koken en vervoer bij voorstellingen is welkom. In de PR kan Theater Klare Taal ook
ondersteuning gebruiken; er is tijdgebrek
voor het actueel houden van de website,

de Facebook pagina en de nieuwsbrieven.
En er is momenteel zó veel gefotografeerd en gefilmd, dat een degelijke archivering heel handig zou zijn. Op artistiek
gebied zijn vrijwillig muzikanten altijd
welkom om het theater te ondersteunen.
Of gastdocenten in bijvoorbeeld beeldende kunst? Er is altijd ergens aansluiting te
vinden waardoor spelers zich kunnen uitdrukken en de groep in zijn kracht komt.
Wil je hier meer over weten?
Maak contact via
sylviatheunissen@driestroom.nl,
06 46 71 35 47.
Of loop de kazerne eens binnen op dinsdag of donderdag en ontmoet de gezichten van Theater Klare Taal!
www.theaterklaretaal.nl
Facebook @theaterklaretaal
Foto’s: Sylvia Theunissen

Doe je mee met Buurttuin MFC ?
Misschien heb je de buurttuin al gezien
op het terrein van het MFC Klarendal? Er
is ruimte voor meer deelnemers. Dus vind
je het leuk om te tuinieren, of vind je het
leuk om iets te organiseren voor de buurt,
dan ben je van harte welkom. We zijn bezig
met het maken van plannen om deze tuin
nog meer aan de wijk en de mensen die er
wonen te verbinden.

worden. Vervolgens hebben we de bakken
opgebouwd uit oude stoeptegels. Het zijn
zogenaamde ‘sluitelgattuinen’ met in het
midden een cirkel waar we tuinafval in kunnen doen zodat de bak zichzelf composteert.

Wij, Ellen, Marnette en Annie zijn de
vaste kern van de moestuin op het MFC
terrein aan de kant van de Klarendalseweg.
Vele wijkbewoners hebben bij het voorbijgaan al een praatje gemaakt.

Regelmatig hebben we hulp van Roxanne,
Alexander, Richard en zijn zoontje.
We zijn op zoek naar nog meer enthousiaste mensen die 1x per week gezamenlijk
in de moestuin willen werken. Wij spreken
meestal op woensdag- of donderdagavond
om ca. half 7 af. Af en toe vinden we het
leuk om gezellig samen te eten van de
oogst. Als je geïnteresseerd bent, kom
gerust een keertje langs.

Nadat er toestemming van de gemeente
Arnhem was, konden we aan het opbouwende werk beginnen. Allereerst moest
het stuk gras ‘moestuinklaar’ gemaakt

De zomer kenmerkt zich door water geven,
zaaien, planten, oogsten en de tuin zo goed
mogelijk bijhouden.

ELKE DAG EEN BELEVENIS
24 uur per dag bereikbaar op
026 - 84 83 148. Ook als u niet of
elders verzekerd bent.
Kijk ook op
www.monutajurgentheunissen.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
dagopvang
opvang

buitenschoolse
0 tot 12 jaar

uitdagende binnen- en buitenruimten
afwisselende activiteiten
professionele medewerkers
0900 - 235 75 27

skar.nl

En mocht iemand nog tips hebben:
-we willen graag een vast waterpunt, bij
voorkeur met grond- of hemelwater.
-tevens hebben we voor het hoge gras een
grastrimmer nodig die op een accu werkt.

Voor al het bovenstaande kun je langskomen op genoemde avonden of contact
opnemen met één van ons:
Ellen 06-50900602, Marnette 06-39669976
Annie 06-10662594.
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“Ik wil heel graag mensen inspireren met
lekker eten!” Estée Strooker over Slaatje Bla
Door Marije van den Bos
Sinds kort prijkt op de Klarendalseweg
een nieuwe onderneming: Slaatje Bla.
Slaatje Bla is een saladebar met pure
en creatieve salades. Klassiekers die net
even in een ander jasje gestoken worden.
Maar ook verrassende smaken. Veelal met
biologische producten.
Estée Strooker, 25 jaar, is de eigenares van Slaatje Bla. Daarnaast is zij al vijf
jaar trotse eigenaar van restaurant
’t Amusement in Arnhem. “Ik wil heel
graag mensen inspireren met lekker eten.
Weer laten zien hoe belangrijk puur en
goed eten is en hoe gelukkig je daarvan
kunt worden. Bij Slaatje-Bla wil ik mensen
de mogelijkheid bieden niet zelf te koken
maar toch wat lekkers en gezonds te eten
voor een goede prijs. We wisselen de
kaart ieder seizoen. In de winter serveren we ook drie stamppotten. Daarnaast
hebben we om de twee weken een
nieuwe weeksalade. Houd daarvoor onze
Facebook goed in de gaten.”
“Het idee voor Slaatje Bla bestaat eigenlijk al heel lang. Om precies te zijn is het
idee zo’n 10 jaar geleden ontstaan toen ik
voor het eerst met mijn moeder in New
York was. Daar aten wij in een saladebar

waar je zelf je eten kon samenstellen.
Heerlijk en super vers! Ondertussen
bestaan er in Nederland al een aantal
salade barren, maar er bestond er nog
geen in Arnhem. Het leek mij leuk om in
de hippe en meest creatieve, vooruitstrevende wijk in Arnhem- namelijk Klarendal
en het modekwartier - dit zaakje te beginnen. Eigenlijk was ik nog helemaal niet
zo bekend met Klarendal. Maar nu ik er
ruim een maand zit geniet ik er echt van.
De gemêleerdheid van de mensen en de
cultuurverschillen maken Klarendal uniek
en bijzonder. Er valt altijd wat te zien en
te beleven. Heel echt, heel eigen! En dat
wil ik ook zijn.”
En wil Estée de Klarendallers nog wat
meegeven? “Jazeker. Hoe druk je ook
bent, hoe veel dingen er nog op je agenda staan. Probeer altijd even een gaatje
vrij te maken om (samen) te genieten van
eten. En durf daar ook wat tijd voor vrij
te maken. Eten is de meest ingeburgerde
manier van meditatie. Even helemaal
niks. Alleen maar je zintuigen gebruiken
om te kijken wat je ruikt, ziet en proeft.
Een moment van rust. Maak daar dus
even de tijd voor!”
Klarendalseweg 34,
www.slaatje-bla.nl 026 213 1246

Jubileum bouwspeelplaats de Leuke Linde
Midden in de zomervakantie vierde alle
betrokkenen van de Leuke Linde feest in
café Sint Petersburg: de bouwspeelplaats
bestond precies veertig jaar en daar is
op geproost.
Het terrein tussen de Agnietenstraat, de
Hommelseweg, Onder de Linden en de
Hemonylaan waren vanaf het midden van
de 19e eeuw de begraafplaatsen van heel
Arnhem, zowel een katholieke als een
protestante en een algemene. Maar die
verplaatsten zich langzaam naar Moscowa
en in 1930 kwam er een plekje vrij voor
een speeltuin in de buurt aan de kant van
de Agnietenstraat waar het eerder nog
Katholieke begraafplaats was. Een aantal
voorwerpen uit de voormalige speeltuin
Monnikenhuizen werd overgedragen aan
de speeltuinvereniging ‘Kindervreugd’.
Hoe meer graven er geruimd werden, hoe
groter de speeltuin kon worden.
In 1976 werd de speeltuin naar Deens
voorbeeld, veranderd tot bouwspeelplaats
'De Leuke Linde'. In nauwe samenwerking
tussen de gemeente en betrokken vrijwilligers uit de buurt werd de traditionele
speeltuin uitgebreid met dieren en een
plaats om hutten te bouwen. Bovendien
werd het terrein avontuurlijker en uitdagender gemaakt voor kinderen. Er kon
ook een bouwspeelplaatsleider aangesteld worden. Terwijl de Leuke Linde
uitgroeide tot een begrip, was in de jaren
’90 de bouwspeelplaats al weer toe aan
een herinrichtingsplan en in 1997 werd de
bouwspeelplaats met een gedaantewisseling heropend (al was de speelplaats
natuurlijk geen dag dicht geweest). Maar
in die periode kwam het wegens veranderde visies van de gemeente wel vaak
tot botsing tussen de bouwspeelplaatscommissie en de gemeentelijke dienst.
Op haar 25e verjaardag besloot de
bouwspeelplaatscommissie en de vrijwilligers op de bouwspeelplaats tot het
oprichten van een stichting, waarin
gestreefd word naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid. De samenwerkingsverbanden met de gemeente bleven, want de
bouwspeelplaats heeft twee beheerders
en een sport- en spel medewerker én

natuurlijk veel vrijwilligers die dagelijks
aan het werk zijn op de Leuke Linde.
Speeldorp? Dat jubileerde al eerder en
bestaat dus al langer dan de Leuke Linde.
Het eerste Speeldorp werd in 1973 op de
speeltuin ‘Kindervreugd’ georganiseerd.
Tijdens Speeldorp werd er op de Leuke
Linde dag stil gestaan bij het 40 jarig
jubileum. Er werd een herdenkingssteen
onthuld met namen van mensen die veel
hebben betekend voor de Speeltuin en ’s
avonds werd er een mooi feest gehouden.
Wij hopen dat Bouwspeelplaats de Leuke
Linde nog héél veel mooie jaren meegaat
samen met alle vrijwilligers, wijkbewoners en kinderen uit Klarendal.
Voor het jubileum is er ook een speciale krant gemaakt, gedrukt in een heel
beperkte oplage. Daarin waren bezoekers
en vrijwilligers geïnterviewd.
MARIAN (VRIJWILLIGER): "Super. Toen
mijn jongens klein waren kwam ik er al,
en nu zijn mijn jongens zelf vrijwilliger en
komen hun kinderen hier. De speeltuin is
voor alle generaties."
EMIR (8): “Ik vind het heel knap dat jullie
al zo lang bestaan.”
WIM EN MELISSA SIMMERS
(BEZOEKERS): ”Super tof. Goed georganiseerd. Het enige evenement op Klarendal
wat echt belangrijk is. Wij komen elke dag
met onze kinderen, ze komen hier liever
dan dat ze gaan zwemmen. De vrijwilligers zijn erg leuk. Vriendelijk en creatief,
op naar de volgende 40 jaar want dit is
hard nodig in onze wijk.”
JOYCE (KINDERWERKER): “In de 40 jaar
dat De Leuke Linde nu bestaat, hebben
veel mensen zich met hart en ziel ingezet
voor deze mooie speeltuin. Van bestuurlijke functies, meehelpen in het onderhoud
en het verzorgen van de dieren, tot het
begeleiden van activiteiten voor de kinderen. We zijn dankbaar voor de betrokkenheid bij de speeltuin en het Speeldorp, we
hopen dit nog jaren voort te zetten en dat
de jongere generatie in de toekomst het
stokje overneemt.”
Fotocollectie Gerth van Roden, Gelders
Archief - Speeldorp 1977

Estée Strooker voor haar Slaatje bla
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Tekst Sabine Roelofs Fotografie Marije van den Bos

Een bijzonder gesprek, mooie tekenkunst, ingewikkelde creaties of gewoon stiekem
gluren bij de buren. Het is er allemaal tijdens de twaalfde editie van Wijken voor
Kunst op zaterdag 24 en zondag 25 september. Creatieve wijkbewoners
en ondernemers uit Klarendal, Sint Marten, Spoorhoek en het Sonsbeekkwartier openen hun deuren om jou mee te laten genieten van de kunst die zij maken.

In misschien wel het meest moderne gebouw van onze wijk, het MFC, ontmoetten we
Anissa Amraoui. Waarom zit zij op deze mooie zonnige dag hier binnen te wachten? “Onze taalschool Sipi, uit Amsterdam, opent in oktober in het MFC een vestiging.
We gaan hier inburgeringlessen geven, NT2, en dat gaan we vandaag verder bespreken.”

Bijzonder dit jaar zijn drie bewonerskunstprojecten in Molen de Kroon,
buurtcentrum de Nieuwe Hommel en op het Kazerneplein.

Hoe staat Anissa tegenover kunst? “Zelfs wat een kind maakt is kunst. Het is maar wat je
erin ziet. Elk werk heeft een verhaal en door goed na te denken, ernaar te kijken kun je
het verhaal ontdekken. Maar soms blijft de vraag wat het verhaal precies is. Als ik kunstenaar zou zijn dan zou ik schilderen op basis van emotie. Soms met donkere kleuren in
een sombere bui maar ook vrolijk met felle kleuren. Het ligt heel erg aan de emotie.”

Vanwege al die kunstzinnige activiteiten gingen wij de straat op met de vraag: ‘

Waar denk jij aan als wij ‘kunst’ zeggen?’.

“Zelfs wat een kind maakt is kunst. Het is maar wat je erin ziet”
“Als er mensen, muziek en gezelligheid is dan ga ik er wel op af”

“Ik heb echt helemaal niets met kunst.” Mirta Botterman reageert stellig op
überhaupt het woord ‘kunst’. En dat terwijl ze er niet heel erg doorsnee uit ziet, misschien wel een beetje kunstig, al denkt ze er zelf anders over. ”Mijn begrip van kunst is
ook vrij bekrompen denk ik. Zeg jij kunst dan denk ik aan schilderijen en gebouwen en
daar heb ik echt niets mee. Kunst is voor mij terug naar vroeger en dat wil ik helemaal
niet. Rome vond ik leuk om te zien. Maar dat ik zeg, ik moet terug om nog meer te zien?
Nee, ik ben er geweest en dat is goed zo.”
Wijken voor Kunst is ook een feestje, gezelligheid en elkaar ontmoeten. Heeft Mirta daar
wat mee? “Ja, als er mensen, muziek en gezelligheid is dan ga ik er wel op af. Al is het
dan alleen daarvoor en niet voor de kunst. Geef maar kinderen, eten en sporten, daar
houd ik van!”

Wijken voor Kunst in Klarendal op zondag
25 september
Zomaar een greep uit het programma. Bij Bas Bugter, Agnietenstrat 287, is het vanaf
12.30 uur gezellig. Dat is misschien al een kunst op zich. Ook kun je een expositie over
muziek bewonderen. De blues verwante muziek van rond 1969 staat bij Nico van Putten,
Verlengde Hoflaan 89, om 14.00 uur en 17.00 uur centraal. Geniet van de bijzondere
keukentafel jamsessies van Nico en zijn vrienden. La Tash opent de deuren van haar Art
& Ink Gallery aan Koolstraat 21 in Plint 17. Bekijk het werk van een echte tattoo artist!
Ook onze eigen Gerard Mulder opent zijn huis, aan de Klarendalseweg 197, gevuld met
schilderijen, etsen en beelden.
Het hele programma is terug te lezen op www.wijkenvoorkunst.nl en
www.facebook.com/wijkenvoorkunst

“Het is een manier om te communiceren met anderen”

Luminous Dark, het is de artiestennaam van Daniel Marchena. Een
kunstzinnige artiestennaam. En dat is niet voor niets. Daniel heeft een duidelijke mening
over kunst. “Kunst op straat, maar ook op de muren, daar denk ik aan. Graffiti ja! Er is
veel straatkunst en dat geeft mij een urban gevoel in de organised maatschappij waarin
we leven. Vooral als er een bedoeling achter het werk zit, dat vind ik mooi. Dat geldt
ook voor graffiti. Alleen maar je naam neerzitten, dat is geen kunst. Kunst heeft ook te
maken met wat iemand ermee wil vertellen. Het is een manier om te communiceren met
anderen. Ik speel zelf gitaar. Als ik een liedje schrijf en ik voel er een bepaalde emotie bij
dan wil ik dat, als jij dit liedje luistert, jij dit ook voelt. Het gaat om het uitwisselen van
het perspectief.”

Wijkkrant Klarendal - september 2016
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wijkwijzer
wijzer ☞
☞ wijk
MFC Klarendal

Bewonersoverleg 14 september 2016

Nuttige nummers in de wijk

Voor bijna alle vroegere diensten van de Wijkwinkel,
kunt u nu naar MFC Klarendal, Kazerneplein 2, 6822ET
Arnhem. Telefoon 026 – 377 20 50

De eerste vergadering van het bewonersoverleg na de
zomervakantie is op 14 september geweest. Er staan
een drietal punten op de agenda die van belang zijn
voor het wonen en leven in de wijk de komende jaren.

Wijksteunpunt: Hommelseweg 56, di. t/m do. 09.30u tot
16.30u. Tel. 026 - 443 34 35

U kunt er een kopje koffie drinken en u vindt daar hondenpoepzakjes, 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 website: www.arnhem.nl > stad & wijken > mijn wijk

Het eerste punt is de bespreking van de stand van
zaken rondom de aanpak van de omgeving van
het Velperpoortstation. De projectleider doet hiervan verslag.
Het tweede punt is de stand van zaken rondom het
beleid “van wijken weten.” De wijkregisseur geeft
o.a. informatie over de start van het wijkteam leefomgeving in het gebied Noord west waar Klarendal onder
valt. Er wordt door het opbouwwerk informatie gegeven over de bezuinigingen op het opbouwwerk
en participatiewerk vanaf 2017.
Door de komst van het wijkteam leefomgeving en de
bezuinigingen op het opbouwwerk zal het werken in de
wijk zeker veranderen.

Klarendal onderzoekswijk
Door Freek de Haan, Radbouduniversiteit
Nijmegen

Verdringing in Klarendal?
Gentrificatie gaat vaak gepaard met de
verdringing van oorspronkelijke, armere
bewoners en dat maakt het een belangrijke maatschappelijke kwestie. Verdringing bestaat echter in vele vormen. Een
belangrijk onderscheid dat gemaakt wordt
is tussen directe en indirecte verdringing.
Directe verdringing gaat bijvoorbeeld over
uitzetting omdat de huur niet meer te betalen is, maar ook de onmogelijkheid om
binnen de eigen wijk te verhuizen. Indirecte verdringing gaat meer om de beleving,
om het niet meer welkom of thuis voelen
in de eigen omgeving. Een belangrijke
vraag is nu of en hoe we deze vormen van
verdringing terug zien in Klarendal.
Directe uitzettingen als gevolg van explosief stijgende huren gebeuren bijna niet
in Nederland. Huren, zelfs die in de vrije
sector, zijn hier gereguleerd. Als er buiten
Klarendal verhuisd moet worden dan is
dat eerder een kwestie van toegankelijkheid. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat het
voor Klarendalse kinderen moeilijk kan
worden om op zichzelf te gaan wonen in
eigen wijk, dicht bij de ouders. Deels heeft
dit te maken met gelijke toewijzing;
niemand heeft vanwege familienaam of

eerdere woonplaats meer recht op een
woning dan een ander. Anderzijds neemt
in Klarendal wel degelijk het totaal aantal
sociale huurwoningen af. Willen we in
Klarendal het aantal betaalbare woningen
op peil houden en de directe verdringing
in bedwang houden, dan moeten we dat
(samen sterk) aan de politiek laten weten.
De aanwezigheid van indirecte verdringing laat zich veel moeilijker aflezen aan
de cijfers. Dit is een kwestie van observeren en naar mensen luisteren. In de
vele interviews die ik heb afneem, hoor
ik soms ook dat mensen zich minder op
hun gemak voelen in de wijk. Dan worden
er bijvoorbeeld vraagtekens gezet bij de
transformatie van de Klarendalseweg
en de komst van het Modekwartier: ‘dat
is toch niks voor ons?!’ Een mevrouw
woonachtig op Onder de Linden sprak
ook van een ‘onzichtbare muur’ tussen
huurders aan de ene kant en kopers aan
de andere kant van de straat. Vaak zijn de
gevoelens gebaseerd op hele menselijke
vooroordelen en worden ze van beide
kanten ervaren. Waar directe verdringing
een uitgesproken politieke zaak is, daar
is indirecte, beleefde verdringing vooral
een opdracht aan ons allen; de moeilijke
opdracht over onze vooroordelen heen te
stappen, gedag te zeggen, een praatje te
maken en met elkaar vertrouwd te raken.

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)

Wie ben jij nou? Wie ben jij nou?
Wie ben jij nou? Paula
Door Marije RIngersma
Een hele bijzondere ‘wie ben jou nou?’ dit
keer! Mag ik je voorstellen aan Paula!
Paula heeft jou jarenlang bediend als
redacteur van deze wijkkrant. Misschien
dat zij je weleens heeft geïnterviewd of heb
je haar eens gezien tijdens een belangrijke
gebeurtenis in de wijk als journalist. Misschien heb jij haar nog nooit gezien? Dat is
ook goed mogelijk want Paula ziet haar zelf
als een einzelgänger.
Maar wel een hele actieve einzelgänger,
want zij schreef de afgelopen 6 jaar voor
deze wijkkrant. Waarom zij daarmee begon?
Ze was 23 jaar en verliefd! Op een Arnhemmer. Ze verhuisde van Nijmegen naar
Arnhem en kwam via haar vriend terecht in
Klarendal. Ze wilde de wijk én de mensen in
de wijk snel leren kennen. Toen ze een oproep in de wijkkrant zag staan, heeft ze direct
gereageerd. En even later was ze redacteur.
Door de jaren heen heeft ze een voorkeur
gekregen voor het interviewen van de nieuwe restaurantjes en bakkerijtjes. Waarom?
“Omdat je dan altijd wat lekkers meekrijgt”
zegt ze lachend. Het redacteurschap heeft
haar veel gebracht: “Het was een grote stap
voor mij om me aan te sluiten bij een nieuwe groep mensen in een nieuwe omgeving.
Er was niemand die ik kende, dat maakte

het een beetje eng, maar het was goed dat
ik mezelf gelijk in het diepe heb gegooid”.
Via de interviews voor de wijkkrant heeft ze
ontdekt dat Klarendal een ontzettend leuke
wijk is, met veel ondernemende jonge mensen. Het leukste vindt ze het interviewen
van mensen en het schrijven van de artikelen. “Na zo’n interview kwam ik vol energie
weer thuis!”. Ze heeft de boeiendste dingen
meegemaakt: van het interviewen van de
Klarendalse Sinterklaas tot de verslaglegging van de opening van het Wereldrestaurant. Maar…. Aan al het goede komt een
einde, en zo ook aan het redactiewerk van
Paula. “Ondanks dat ik een hele mooie tijd
heb beleefd bij de wijkkrant, ben ik toe aan
iets nieuws”.
En zo is het gegaan. Voor mij. Want doordat
Paula weggaat, komt er een plekje vrij voor
mij. Jawel, ik ben een nieuw redactielid!
En dit was gelijk mijn eerste artikel in de
krant (Primeur!). Tijdens het interview met
Paula vroeg ik haar of ze me nog tips kon
geven: “Laat je verwonderen door de leuke
mensen in Klarendal!” zei ze vol enthousiasme. En dat ga ik doen! Dank Paula voor je
mooie artikelen de afgelopen jaren en het
ga je goed!
NB Mocht je interesse hebben in het
redacteurschap bij deze krant? U kunt zich
aanmelden bij wijkkrant@klarendal.nl

Freek de Haan: 'In de vele interviews die ik heb afneem,
hoor ik soms ook dat mensen zich minder op hun gemak voelen in de wijk'
Nieuw en oud redactrices Marije en Paula
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Memorarium Gelderland
Unieke samenwerking
De voormalige Sint-Jan de Doperkerk van
Klarendal is in de afgelopen jaren omgebouwd tot Memorarium Gelderland,
een multireligieuze rouw- en trouwlocatie
met een gescheiden ruimte voor urnen,
bestaande uit een columbarium voor
burgers en een speciaal veteranen-columbarium. In de bijgebouwen is een 24-uurs
kamer ingericht, waarin rouwenden dag
en nacht bij hun dierbare kunnen zijn om
afscheid te nemen. Verder is het gebouw
voorzien van een complete keuken, voor
het verzorgen van buffetten en maaltijden
tijdens plechtigheden en evenementen die
er plaats vinden. Dank zijn deze voorzieningen kan tegemoet gekomen worden
aan de persoonlijke wensen en ideeën
van alle gebruikers van dit historische
gebouw.
Sinds ruim een jaar werkt Memorarium Gelderland samen met Johan
Uitvaartzorg en hebben op deze
unieke locatie al meerdere uitvaarten
plaatsgevonden. Diverse families uit de
regio Arnhem hebben op bijzondere en
persoonlijke wijze afscheid kunnen nemen
van hun dierbaren in deze “Parel van Arnhem”. Meerdere urnen van overledenen
zijn bijgezet in het columbarium.

Memorarium Gelderland wordt voor
steeds meer bezoekers een plek om te
gedenken en lotgenoten te ontmoeten.
Daarnaast zijn inmiddels diverse exposities, concerten en netwerkbijeenkomsten
georganiseerd en er staat al weer een
groot aantal evenementen op de agenda
voor het nieuwe seizoen. Waaronder Wijken voor Kunst op zondag 25 september
van 13.00 uur tot en met 17.00 uur, met
optreden van de band Crash Out. Daarnaast zijn te zien kunstwerken van Dolf
Oosterhoff, Johan Reinboud en Magriet
Bleijenberg. Onder het genot van een
drankje kunt u luisteren naar de muziek
van deze bijzondere muziekgroep, de
exposities bekijken en rondlopen in deze
prachtige voormalige parochiekerk van
de wijk Klarendal. De toegang is gratis
en tegen betaling kunt u genieten van
een goed glas wijn, een biertje of andere
consumptie.
Hartelijk welkom in de Parel van Arnhem!
Memorarium Gelderland is gevestigd aan de Verlengde Hoflaan 74 te
Arnhem. Voor info, agenda en openingstijden zie
www.memorarium.nl
en www.johanuitvaartzorg.nl.

Facelift voor een oud wief van 1870,
heeft dat nog zin??
Door voorzitter John Holtackers
Molen De Kroon is bezig met een ingrijpende face-lift. Geen botox, siliconen,
liposuctie of getatoeëerde wenkbrauwen
maar anders! Met hulp van de mannen
van de molen, Buurtservice, zijn de nodige
klussen ondernomen waar de eigen
vrijwilligers niet aan toe kwamen of niet
konden. Zelf ben ik blij met de coördinatie van Buurtservice door pastor Geert
Rozema die op persoonlijke wijze een
invulling geeft van eigentijdse diaconie.
Wat is er inmiddels weer gebeurd? Naast
het vorig jaar aangelegde terras is er nu
een fraai smeedijzeren hek, een aangelegde tuin en elektriciteitsaansluitingen.
Achter de molen is de “historische” schuur
bijna klaar waar ladders, biertafels en ander terrasmeubilair worden opgeborgen.
In de Paardenstal, het bijgebouw, zijn
verbeteringen en verfraaiingen aangebracht. In de molen zelf staan tafels met
op het tafelblad oude foto’s van Arnhem.
Je kan daar ook gezellig gaan zitten na
de aankoop van ons voortreffelijke meel.
Anderzijds ben je op vrijdagmiddag of
zaterdagmorgen ook “gewoon” welkom
om eens een kijkje te nemen. Ons winkeldames heten u van harte welkom.
Je kan de ruimtes ook huren, zie de
website www.molendekroon.nl. Voor
particulieren is het tarief 40 euro voor een
middag of avond. Bedrijven betalen 100
euro. Uiteraard kun je de molen ook voor
een hele dag huren.

Een dierbare verliezen is vreselijk moeilijk.
Mogen wij u helpen bij het nadenken over
het afscheid?
Ook als u
elders bent
24 uur
bereikbaar
verzekerd

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

Stichting Vrienden van de Klarendalse molen

Op een muur van onze gewaardeerde
buurman Roger Oostdam is door molenaar Thomaz van Os, kunstenaar, is een
fraaie schildering aangebracht van een
molenlandschap. “Kan dat nou zo maar?”
is een vanzelfsprekende vraag na het
bovenstaande nieuws. Nee, inderdaad ook
bij de molen gaat alleen voor niets de zon
op. De sponsorcommissie heeft een groot
aantal bedrijven en stichtingen benaderd
om ons te helpen. Goed Proeven, Advocaten kantoor Edwin Brands, Advocatenkantoor Ozkara, Drie Gasthuizengroep, RABO,

HAN en de Dullertstichting mogen in dit
kader genoemd worden. In de toekomst
kan het zijn dat een van ons komt binnen
wandelen met het verzoek om eens te
babbelen over sponsoring. Gooi dan niet
meteen de deur dicht! We zijn ook gek op
koffie of een praatje!
Met de Driegasthuizengroep hebben we
de afspraak gemaakt om zeer regelmatig
cliënten van hun vestigingen welkom te
heten en hen een pannenkoek maaltijd
voor te schotelen. Dit idee van de Drie
Gasthuizen paste ook bij onze doelstelling
om de ouderen een plaats te laten innemen. Wij zijn ook blij dat de Drie Gasthuizengroep zich nog steeds zeer verbonden
voelt met Klarendal!
Een andere doelstelling is om met name
meer te betekenen voor de jeugd. De
“opleuking” van de molen moet ook maken dat kinderen zich nog meer welkom
voelen, en kennismaken met een uniek
stuk geschiedenis midden in de stad. We
zien nu al een sterke toename van door
ouders/verzorgers georganiseerde verjaardagsfeestjes. Door een monitor aan de
wand en goede apparatuur is de molen nu
ook een ideale vergaderlocatie als je een
betaalbaar “hutje op de hei” zoekt. Voor
hen die overwegen te gaan trouwen, of de
trouwerij nog eens over willen doen, willen
we ook geschikt zijn als trouwlocatie. Er is
veel materiaal voorhanden alleen bemiddelen we niet in bruiden of bruidegoms!
Verder gaan we ook nog in gesprek met de
Raad van Bestuur van De Driestroom hoe
we met name de samenwerking tussen
Wereldkeuken en de Molen verder kunnen
vormgeven. Het zou mooi zijn als hierdoor
cliënten van de Driestroom een zinvolle
dagbesteding krijgen. Voordeel voor de
Molen en Klarendal is dat de molen daar
door ruimere openingstijden kan krijgen.
Vorige editie ontbrak de molen in het wijkblad. We waren te druk! Als je komt kijken
weet je waarom! Tot ziens!!
Op de foto: Aan het terras is een prachtig
molenlandschap verrezen op de achtermuur van Oostdam, gemaakt door
Thomaz van Os

advertorial

Coresse Massagetherapie – Laat je lichaam spreken!
•
•
•
•
•
•

Verlang je naar ontspanning?
Wil je even tot rust komen?
Zit je niet lekker in je vel?
Ben je nieuwsgierig of op zoek naar jezelf?
Ben je moe van al het denken?
Loopt het leven niet zoals je wilt?

Coresse massagetherapie biedt je de ruimte om
vanuit ontspanning en veiligheid te luisteren naar je
lichaam. Door rustige / langzame massages en therapeutische begeleiding, krijg je de mogelijkheid om te voelen
en te ervaren hoe het met je is.
Met behulp van massagetherapie kun je (weer) met jezelf
in contact komen. Wat vertelt je lichaam je, wat wil het je
duidelijk maken, wat wil er gehoord worden?
Een klacht wordt niet ‘weg gemasseerd’ maar beluisterd.
Wat heeft de druk op je schouders, de spanning in je buik,

de pijn in je hoofd je te vertellen? Als je de boodschappen
van je lichaam begrijpt, dan leidt dat tot bewustwording,
acceptatie en nieuwe inzichten. Zo kom je dichter bij
jezelf, sta je in je kracht.
Ben je nieuwsgierig geworden, neem dan contact op om
samen op onderzoek te gaan!
De meeste verzekeraars vergoeden massagetherapie (deels) vanuit de
aanvullende verzekering.
Sinds kort is Coresse ook te vinden op de Thomas á Kempislaan 96.
Voor een afspraak of meer informatie:
Ron Westerhof
Telefoon: 06 496 688 48
E-mail: info@coresse.nl
www.coresse.nl
Coresse is aangesloten bij de Vereniging
voor Natuurgeneeskundig Therapeuten en
de beroepsorganisatie van Holos.
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Crowdfunding voor nieuwe schoolpleinen Jan Ligthartschool
De huidige schoolpleinen van de Jan Ligthartschool gaan al zo'n 25
jaar mee. Een groep ouders, leerkrachten en leerlingen heeft het
afgelopen jaar wensen en ideeën verzameld om de schoolpleinen te
vernieuwen. Op basis hiervan zijn nieuwe ontwerpen gemaakt. De
vernieuwde schoolpleinen zullen semi-openbaar zijn voor de wijk. Om
extra geld in te zamelen is een crowdfundingsactie gestart.

Pagina 8

Speeldorp 2016
Vanaf woensdag 28 september start de Instuif/ Kidsclub weer.
t dat speeldorp 2016 weer voorbij is.
De zomervakantie zit er op, de scholen zijn weer begonnen en dat beteken
, leuke ouders en natuurlijk alle
kinderen
véél
héél
weer,
We hebben 10 fantastische dagen gehad. Met super mooi
succes was!! Begeleiders,
groot
een
weer
2016
rp
Speeldo
dat
gezorgd
geweldige vrijwilligers die er voor hebben
gegeven om de kinderen
100%
zich weer
keukenploeg, hand en spandienst, materialen en bewaking; iedereen heeft
voor!!
hier
uit Klarendal een fantastisch Speeldorp te geven. Hartelijk bedankt
Feest. Dinsdag was het Actiedag, met als
Speeldorp Klarendal is begonnen met de Openingsdag met het thema
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In totaal is er zo'n 75.000 euro nodig voor de nieuwe schoolpleinen.
De school verwacht 60.000 euro uit subsidies en fondsenwerving
te kunnen halen. De overige 15.000 euro moet ingezameld worden.
Hiervoor worden verschillende activiteiten georganiseerd, zoals een
crowdfundingsactie, een sponsorloop en een wijkfeest.
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Tijdens zomerpicknick in juni – die jaarlijks wordt gehouden op de
Ronde Weide in Sonsbeek - is de crowdfunding gestart met de verkoop van ‘stukjes schoolplein’ voor 1 euro per stuk. Er is inmiddels al
een bedrag van 200 euro opgehaald. Een goed begin, maar nog lang
niet genoeg! Draagt u de school een warm hart toe? Doneer dan een
bedrag voor de nieuwe schoolpleinen via

www.dreamordonate.nl/6051-een-gaaf-nieuw-schoolplein
Ook worden te zijner tijd vrijwilligers gezocht voor de sloopwerkzaamheden en voor de organisatie van het wijkfeest. Wie interesse heeft
kan zich hiervoor opgeven bij de ouderraad,
via or@jan-ligthartschool.nl.
Plan van hoofdgebouw (klik op afbeelding voor een vergroting), met o.m.:
✪ Een palen-labyrinth
✪ Voetbaldoelen
✪ Een nieuwe schommel
✪ Nieuwe klimtoestellen
✪ Een waterstroompje
✪ Een moestuin
✪ Een wilgenhut
Plan van dependance (klik op afbeelding voor een vergroting), met o.m.:
✪ Een bouwbos hoekje
✪ Balanceerstammen
✪ Een picknicktafel
✪ Een sluippad
✪ Een podium en een erepodium
✪ Een duikelrek
✪ Een klimtoestel naar een glijbaan
Kijk voor meer informatie over de plannen op

http://nieuwe-pleinen-jls.strikingly.com
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Start kinderclubs MFC Klarendal
Vanaf woensdag 28 september start de Instuif/ Kidsclub weer.
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sporten, drama.
Als je wil sporten, moet je je sportschoenen meenemen!
. Neem dus
We hebben aparte kleutergroepen. De kleuters gaan knutselen en gymmen
sportschoenen mee!
Kosten zijn € 1,- per kind.
andere leuke
In de vakanties gaat de Instuif/ Kidsclub niet door, maar bieden we allerlei
vakantie-activiteiten!

Tijdens zomerpicknick op de Ronde Weide is de crowdfunding gestart

posters voor de data
In oktober gaan ook andere clubs weer van start. Let op de flyers en
en tijden. Of volg Joyce op Facebook! Tot snel allemaal!

