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Wijksteunpunt
Nadat de succesvolle ‘Politiehuiskamer’ op de hoek van de Hommelseweg
en de Maarten van Rossemstraat noodgedwongen fuseerde met handhaving van de
gemeente én verhuisde naar schuin aan de
overkant, kwam er eerder al eens sluiting
ter sprake. Sommige bewoners en politici
maken zich hard voor het behoud van deze
post. Maar er is ook wat onrust.
Britt verdween als dagelijks gezicht
vanwege bezuinigingen, Brandy die we
kennen van de vroegere wijkwinkel heeft
de post enkele maanden bemenst maar is
ook al weer weg. De post was een periode alleen maar open als de wijkagenten
hun spreekuur hielden. Momenteel is het
wijksteunpunt weer wél dagelijks geopend,
echter binnen een bepaalde tijdspanne.

Wijkgericht Werken - Van Wijken Weten
Door Zefanja Hoogers
Wendy Beukhof was de afgelopen jaren
de wijkregisseur van Arnhem Noord
West. Gebiedsregisseur was een betere
naam geweest: het betrof zes verschillende wijken waar zij met bewoners en
beroepskrachten samenwerkte voor een
veilige en prettige woonomgeving. Maar de
wijkregisseurs zijn gestopt te bestaan: hun
expertise wordt ingezet op de Wijkteams
Leefomgeving.
Deze grote verandering van het succesvolle ‘Wijkgericht werken 2.0’ van de
gemeente Arnhem, heeft alles te maken
met de perspectiefnota van 2015 met het
programmaonderdeel ‘Van Wijken Weten’, we schreven er al eerder over. Daar is
nogal wat om te doen; niet alleen verandert
de volledige werkwijze van de ambtenaren
in de stad, ook de opbouwwerkers van Rijnstad zullen in 2020 niet meer bestaan.
Taken die nu nog door professionals van
Rijnstad worden verricht wil het college deels onderbrengen bij de Wijkteams
Leefomgeving en deels weglaten. Over dit
specifieke onderwerp was door de oppositie een zogenaamde ‘consultatie’ tijdens
de politieke maandag van begin oktober
georganiseerd. Bewoners mochten uitleggen waarom het onverstandig is om het
opbouwwerk te saneren. Conclusie van
deze avond was dat er wordt gehandeld
zonder enige visie op de toekomst en dat
de bezuiniging van participatie- en opbouwwerk leidt tot het verlies van de leefkwaliteit
in de wijken en daarmee achteruitgang.
“Arnhem gaat weer 25 jaar terug in de tijd”,
aldus een bewoner uit de stad. Wethouder Haga (Christen Unie, met wijkzaken

Wendy bij haar afscheidreceptie
in haar portefeuille) bleef volhouden met
haar eigen verhaal en sloeg het verzoek
van de Arnhemse wijken om de bezuinigingen terug te draaien volledig in de wind.
Bewoners verlieten nogal teleurgesteld het
stadhuis (bron: o.a. Arnhem Direct).
Over de toekomst van het opbouwwerk is
het laatste woord nog niet gesproken. Maar
de Wijkteams Leefomgeving zijn ondertussen al wel aan het werk in diezelfde
gebieden, zij stellen zich hier onder aan
iedereen voor. Wendy nam eind september
afscheid met een bescheiden receptie waar
alle actieve bewoners voor waren uitgenodigd waar zij de afgelopen vier jaren in haar
gebied Noord West mee heeft gewerkt. Dat
gebeurde in het MFC Klarendal met een

hapje en een drankje. Maar ook met een
toespraak waarin er wat werd verteld over
haar precieze en accurate werkwijze, met
zowel de bewoners als de wethouders waar
ze mee te maken heeft in haar werk.
Wendy is ondertussen gestationeerd in het
Wijkteam Leefomgeving van Presikhaaf.
Maar eigenlijk vond ze dat ze nog niet klaar
was in (o.a.) Klarendal. Een toespraak deed
ze liever niet, ze kan er al zo slecht tegen:
afscheid nemen…
Cadeautjes? Veel babycadeautjes, zoals een
knuffel van de Sonsbeeksingel (June Interiors) als ook een rompertje met het Klarendal logo er op. Wendy is namelijk zwanger!
Wij wensen Wendy veel geluk, met zowel
werk als het nieuwe leven wat komt!

Het Team Leefomgeving Noord-West stelt zich voor!
Op 3 oktober streek ons Team Leefomgeving neer in deze prachtige wijken.
Wij zijn: Lisette Heij, Els van Outvorst, Fred de Bruijn, Heidi Geertsen
en Silvia Groosman.
Het gebied Noord West omvat de wijken
Klarendal, Sint Marten, Sonsbeekkwartier,
Burgemeesterswijk, Hoogkamp, Klingelbeek, Heijnoord en Lombok. Vanuit een plek
in de wijk gaan wij ons bezighouden met
zaken als veiligheid, onderwijs, openbare
ruimte, eigenlijk met alles wat speelt in de

wijk. Uitzondering is Zorg & Welzijn, want
daar houdt het Sociale Wijkteam zich voornamelijk mee bezig.
De komende maanden zullen wij kennismaken met u en horen wat er speelt in de wijk.
Wij ontmoeten u graag, bij een bewonersoverleg of ergens in uw buurt in de wijk.
Mocht u ons willen bereiken, dan kan dit
per telefoon of e-mail;
Silvia Groosman
silvia.groosman@arnhem.nl

tel. 06 - 534 26 901
Heidi Geertsen heidi.geertsen@arnhem.nl
tel. 06 - 440 28 087
Lisette Heij lisette.heij@arnhem.nl
026 - 377 38 60
Els van Outvorst
els.van.outvorst@arnhem.nl
tel. 026 - 377 34 40
Fred de Bruijn fred.de.bruijn@arnhem.nl
tel. 026 - 377 50 97
Hartelijk Groet,
Team Leefomgeving Noord-West

De komende maanden wordt nog eens
kritische gekeken naar nut en noodzaak van
het wijksteunpunt, daarover is de gemeente in overleg met de politie en de wethouder. Zodra er meer nieuws is, berichten wij
daarover.

VLNR Silvia Groosman, Heidi Geertsen, Lisette Heij, Els van Outvorst, Fred de Bruijn.

Van de redactie & Nieuws & Mededelingen
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~ Redactioneel ~
Wat een nazomer hadden we! Zomerse
temperaturen met tot diep in september korte broeken weer! Tijdens Wijken
voor Kunst zaten de terrassen nog vol.
Ondertussen is het iets meer herfst. Wel
een herfst zonder wijkregisseur, die zijn
er vanaf oktober niet meer; er staat een
boel te veranderen waar we op de voorpagina over schrijven. Maar het leven
gaat ook zonder wijkregisseur verder.
Het is namelijk ook een herfst met een
aantal jubilea: Willem Evers wast al 50
jaar Klarendalse glazen en Rudi Loesink
repareert al veertig jaar Klarendalse
auto’s. En een herfst met veel intercultureels: Moskeegangers bezoeken synagogen, Christenen bezoeken moskeeën,
zowel binnen Arnhem als er buiten. Het
parochiale werk zoekt de verbinding
op, snuffelt nieuwsgierig aan het onbekende. Wij als redactie blijven ook altijd
zoeken naar het onbekende. Of dat deze
krant is gelukt, daar komen jullie al
lezend achter.

Inleveren van kopy
Uiterlijk kopij woensdag 30 november

Iedere maand bingo

Ga je mee op reis?

2

In de koude maand november gaan wijkbewoners op stap naar de warmte van drie
godshuizen van de Islam, het Jodendom en
Christendom. We gaan samen op zoek naar
overeenkomsten en verschillen. De datums
van deze bezoeken zijn:

1

Voor alle wijkbewoners van
Klarendal en omgeving een Bingo,
iedereen is welkom.

3 november: Martinuskerk (Steenstraat 7,
waarschijnlijk nét te laat voor deze krant)
10 november: Joodse synagoge
(Pastoorstraat 17 a)
17 november: Türkiyem Moskee (Eemslaan 6)
De tijd is telkens tussen 19:30-21:30 uur.

Doe mee en maak kans op een
leuke prijs!
Locatie: MFC Klarendal, begane
grond.
Tel 026 - 377 20 50
Data: 25 november,9 december.
Aanvang: 13.30 uur
Eigen bijdrage €2,50 per plankje
incl. koffie of thee.
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Gelijktijdig met deze bezoeken start het
project Abraham-Ibrahiem, waar de groepen 7/8 van de basisscholen KunstRijk en
Ibn-I-Sina aan mee gaan doen. In dit project gaan de kinderen op een open manier
ervaren dat er overeenkomsten en verschillen zijn tussen het Jodendom, de Islam en
het Christendom. Net als de volwassenen
zullen de kinderen samen met de leerkracht
een moskee, een synagoge en een kerk
bezoeken.
Het project is een gezamenlijke activiteit
van de basisscholen KunstRijk en Ibn-ISina, Villa Klarendal en de Turkse vrouwengroep van Rijnstad, ondersteund door Lava
Jeugdwerk.

Meer informatie en opgave bij:
Songul Gurses (Rijnstad),
s.gurses@rijnstad.nl 06 - 464 40 591 /
Rick Jansen (Villa Klarendal),
jansen.rick@gmail.com, 06 - 170 40 029

Een cc gje op Klarendal

Kopij ontvangen we graag per e-mail
op wijkkrant@klarendal.nl: platte teksten in een Word document en beelden
in een zo hoog mogelijke resolutie.
Verspreiding van de krant na don. 15 dec.

~ Colofon ~

Wijkteams Arnhem

Steun en advies dichtbij

is een uitgave
van het Bewonersoverleg

wijkkrant klarendal

redactie-

Gerard Mulder, Shay Karniel, Zefanja

leden

Hoogers, Christel Olijslager, Sabine
Roelofs, Marije van den Bos, Marije
Ringersma.

bezorgers

Suze Swensen, Bert Pas, Ben Strik

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 te vinden bij
het winkelcentrum van Klarendal.

KRANT NIET ONTVANGEN?
Bel 0614689701 en hij wordt zo snel
mogelijk bezorgd.
Wilt u écht geen wijkkrant? Mail ons

Daarvoor moet u de bon invullen en afgeven bij MFC Klarendal –
Kazerneplein 2 .

uw adres en we slaan uw huis over.
Facebook.com/klarendal
@klarendal2022
e-mail

wijkkrant@klarendal.nl

internet

www.klarendal.nl

doe mee en win een prijs!
Welke plek zie je op de tekening?

Adres:

De oplossing van krant 5 was de
Agnietenstraat met een mooi stukje
guerilla gardening! De winnaar is Lion
van nummer 113. Gefeliciteerd!!

Telefoon:

Uw oplossing moet uiterlijk maandag 28
november in ons bezit zijn.

Lever deze bon bij bij MFC Klarendal –
Kazerneplein 2 voor maandag 28 nov.

€2,00

KORTING

OP ELKE SCHOTEL

•
•
•
•
•
•

Alfabetisering
Nederlands leren
Nederlands verbeteren
Inburgeren
Staatsexamen I
Staatsexamen I

• 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

Naam:

Pizzeria - Grillroom - Cafetaria

rijnijssel.nl/maatwerk
Meer weten?
Bel of kom langs!
Rijn Ijssel Entree & Maatwerk
Utrechtsestraat 40/42, Arnhem 026-3129200

DINSDAG & DONDERDAG

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

www.zodoenwehetinarnhem.nl
telefoon 088-2260000

€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
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Glazenwasser Willem Evers
Door Sabine Roelofs
“Ik was blij toen ik eindelijk de ladder op
mocht!” Als veertienjarige jongen mocht
Willem Evers alleen maar het lage
werk doen, de ramen schoonmaken waar
hij geen ladder voor op moest. Zijn vader
wilde hem nog niet op de ladder hebben
én bovendien het mocht niet. Het was
een feestje, zijn achttienjarige verjaardag,
eindelijk omhoog.
Afgelopen september vierde Willem zijn
64ste verjaardag en daarmee zijn 50 jarige
jubileum als glazenwasser in Arnhem
maar ook zeker in Klarendal. “Vroeger
maakte ik alle ramen hier in Klarendal
schoon. Van de slagerij, de Jamin daar
verderop en ook de bakker”, vertelt
Willem. Ondertussen krijgen de ramen van
het Surinaamse eethuis Makan Swietie
een schoonmaakbeurt. Een vast adresje,
net als slagerij Ernste. “Daar was ik de
ramen al sinds ik een kleine jonge was.”
Het was niet vanzelfsprekend dat die kleine jonge in de voetsporen trad van zijn
vader. “Mijn vader wilde dat ik door-

“Ik ben vier keer gevallen. Eén
keer verloor ik mijn pink. Maar
gelukkig zit hij er weer aan”

leerde, dat ik naar school ging. Maar ik had
geen zin meer. Ja, dan moest ik mij maar
nuttig maken en hup, aan het werk. Zo
werd ik onderdeel van het bedrijf.”

moeten staan om hem tegen te houden.
Maar ja, ik was nog jong en onbevangen. En,”, Willem laat zijn bovenarm zien,
“ik heb hier 117 hechtingen gehad. In
Zutphen lapte ik op de vierde etage. Ik
deed iets wat eigenlijk niet mocht; ik liep
op een rand maar die hield op en zo viel
ik naar beneden. Omdat ik het zelf merkte
kon ik nog reageren en dus gooide ik
mijzelf bij de derde etage naar binnen.
Die man die daar zat was lijkbleek, enorm
geschrokken. Ik dacht dat ik niets mankeerde dus mijn reactie was: ‘Ik heb zin in
een bak koffie’”

Vijftig jaar later staat Willem nog steeds op
de ladder. “Je bent de hele dag onder de
mensen. Ik kom al zo lang bij mensen dat
ik sommigen echt heb zien opgroeien.” Dat
hij veel mensen kent, blijkt wel. ‘Willem’,
‘Willempie’, klinkt het regelmatig. En iedere
keer gaat zijn hand omhoog en begroet ie
de mensen enthousiast. Plezier in zijn werk
is in al die vijftig jaar niet veranderd. Wat
wel? “De materialen zijn lichter en beter
geworden. Vroeger stond ik op een hele
zware ladder van vijfentwintig meter. Nu
mag dat echt niet meer, tien meter is het
maximum. En je hoeft tegenwoordig geen
emmer met tien liter water naar boven te
nemen. In deze bucket zit alles, heel handig.”
Op de vraag wat het bijzonderste is dat hij
in al die jaren heeft meegemaakt hoeft hij
niet lang na te denken: “Ik ben vier keer
gevallen. Eén keer verloor ik mijn pink.”
Willem laat zijn pink met litteken zien. “Ik
werkte bij het gemeente ziekenhuis hier in

Arnhem. De ladder gleed onderuit. En ik
viel door een ruitje, zo mijn pink eraf. Een
uur later zat ik in het ziekenhuis en was
mijn pink er al weer aan. Toen hadden we
ook nog houten ladders zonder van die
rubberen doppen, en dan op een gladde
ondergrond. Er had iemand onderaan

Voor de amateur glazenwassers
onder ons heeft Willem wel een
aantal tips:
“Maak ook het houtwerk om de ramen
schoon. Als ik het niet schoonmaak,
lijkt het net alsof de ramen ook niet zijn
schoongemaakt. Verder gebruik ik dan
half om half afwasmiddel en bierglazenreiniger om de ramen schoon te maken.
Vroeger gebruikte is ammonia maar ja
dat stinkt.”

Studio Klare Taal
Door Zefanja Hoogers
“Dagbestedingsplekken? Dat kan niet
meer! Iedereen is in staat om op zijn manier een steentje bij te dragen.”
Vorige wijkkrant lieten we zien hoe Theater
Klare Taal functioneert in de kazerne, met de
mensen die daar dagelijks aan theaterproducties werken. Op de hoek van de Klarendalseweg en de Willemstraat, zit sinds
enkele maanden ook nog Studio Klare
Taal: theaterkostuums, styling, decor.
Drijvende kracht achter dit atelier is Juno
Lefèvre. En de studio heeft weldegelijk
met het gelijknamige theatergezelschap te
maken.
Het betreffende pand is al enkele jaren gehuurd door Driestroom, zorg en ondersteuning aan mensen met en zonder handicap.
Er was al eerder een atelier ingericht, maar
zoekend naar een alternatief heeft het
ook een tijd leeg gestaan. Enkele panden
verderop was Juno Lefèvre ondertussen
neergestreken bij Mode met een Missie,
een naaiatelier wat werkt met kwetsbare
groepen. Na jaren werken in de detailhandel, de commerciële wereld en mensen als
wandelende portemonnee moeten zien,
was zij toe aan iets nieuws. Bij Mode met
een Missie kwam ze er weer aan toe om
iets te creëren met inhoud; Juno heeft tenslotte HKU mode gedaan.

En daar kwamen Sylvia en Caro, de
begeleidsters van Theater Klare Taal
binnen, met het verzoek om kostuums te
maken voor een voorstelling. Naast het
feit dat het erg klikte, ontstond eigenlijk de
wens om als theatergezelschap een eigen
kostuum ontwerpster te hebben. En zo werd
Studio Klare Taal acht maanden geleden
geboren en daarmee een bestemming voor
het hoekpand.
Juno begeleidt in de studio zogenaamde
participanten, vrijwilligers en stagiaires die
allen werken aan de ideeën van het atelier
én de uit te voeren opdrachten. Deze mensen komen binnen via Driestroom, het
Sociale Wijkteam of MBO opleidingen
in de mode. In de eerste plaats waren
daar de kostuums voor Theater Klare Taal,
maar ondertussen krijgt de studio ook allerlei andere opdrachten binnen voor zowel
gezelschappen, bedrijven als particulieren.
Juno struint alle tweedehands kledingzaken
in de regio af om aan mooi materiaal te
komen wat ze kan vermaken of veranderen.
Ook de stoffen die ze koopt moeten natuurlijke materialen zijn. Het liefst ook biologisch
en ecologisch, maar helaas is dat nog te
duur. Nu heeft Driestroom dan budget voor
materialen, maar Juno heeft wel de ambitie
om het atelier zelfstandiger te kunnen laten
draaien zonder winstoogmerk, door meer
externe opdrachten binnen te halen.
Studio Klare Taal is een ‘werkpost’, zoals de

ELKE DAG EEN BELEVENIS
IN KLARENDAL
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 Luchtkasteel,
Plattenburgerweg 4, Arnhem
KDV, PW en BSO Beestenboel,
Kazerneplein 2, Arnhem
dagopvang buitenschoolse
opvang peuterwerk uitdagende
binnen- en buitenruimten
afwisselende activiteiten
professionele medewerkers
0900 - 235 75 27 skar.nl

plekken heten waar vanwege de WMO wet
de participanten dagelijks naar toe gaan.
Van het oude begrip ‘dagbestedingsplekken’ wil Juno dan ook niets weten, “Dat kan
niet meer! Iedereen is in staat om op zijn
manier een steentje bij te dragen. Zodra producten worden verkocht, halen de vrouwen
die hier werken ook hun grammetje uit.”
Het pand is verdeeld in twee ruimtes met
zelfs twee ingangen. Beide ruimtes zijn
nodig om atelier te houden. Maar tijdens
evenementen, zoals de Nacht van de Mode
of een Stock Sale zaterdag, gaan de deuren
van het hoekpand open: in rustigere periodes ontwerpt Juno zo veel (“Van alle stof

kunnen we iets moois maken!”) dat er genoeg op de plank ligt aan styling producten
om de winkel pop-up te vullen. De maandag
word het daar weer omgebouwd tot atelier
waar in totaal elf mensen werkzaam zijn.
Als de winkel niet officieel open is: Juno
vindt het altijd leuk om over haar werkplek
te vertellen. “Wat we hier maken heeft zó
veel meer inhoud dat wat er in de stad
hangt!” Je bent dus altijd welkom maandag
t/m vrijdag tussen 09.00u en 16.00u. Ze werkt
er officieel maar 28 uur, in de praktijk is dat
iets meer; “Het is de baan van mijn leven…”
facebook.com/studioklaretaal
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Meubels en kinderkamers

Uitstapjes naar Orientalis en Joods Amsterdam
Door Rick Jansen

Door Marije RIngersma
Sonsbeeksingel 106, June Interiors.
Nee, nog niet gezien? Wat mij betreft een
aanwinst voor de wijk Klarendal! Lees
mee voor een interview met mede-eigenaar Berinda.
Nadat ik eindelijk mijn winterjas heb
gevonden, stap ik op de fiets. Heerlijk
fietstochtje van de ene kant van Klarendal
naar de andere kant, met mijn twee kids
vóór- en achterop. Op weg naar June
Interiors voor een interview met eigenaar
Berinda.
We komen terecht in een kleurige interieurwinkel die echt als een huiskamer
voelt. Berinda (35) heeft deze zaak, samen
met haar schoonzus Lisa, in juni (vandaar de naam June) 2015 opgericht. Ze
verwelkt ons met thee en appelsap. Mijn
oudste dochter speelt lekker op de indoor
schommelstoel (die wil ik ook!) en wij
kletsen verder over haar passie, namelijk
interieur.
Al een paar jaar liepen zij en Lisa rond
met het idee om voor zichzelf te beginnen. “Op een dag waren we gewoon
samen wat aan het fantaseren en toen
kwam het idee om interieurwinkel op
te zetten voor kinderkamers” vertelt ze.
Hun eigen label met unieke meubels en
accessoires van eigen ontwerp maakt hun
(web)winkel uniek. De meubels zijn op
een manier ontworpen dat ze geweldig
zijn voor in de kinderkamer maar minstens zo mooi staan in andere ruimtes.
Leuk detail is dat de eigen meubels en
accessoires allemaal in de regio worden gemaakt. Dat is een bewuste keuze
zegt Berinda. Die overigens zelf ook in
Arnhem woont. Waarom een interieurwinkel in het Modekwartier? “Wij zien het
Modekwartier als de ideale plek voor onze

winkel, omdat ons concept hier optimaal
tot zijn recht komt. Het pand leent zich
in het bijzonder voor onze huiskamerbeleving, aangezien wij een unieke sfeer
willen neerzetten voor onze klanten.” Die
unieke sfeer ervaar ik inderdaad op de
Sonsbeeksingel 106. Berinda vertelt dat zij
zich richt op klanten die het zelf moeilijk
vinden om een kinderkamer in te richten.
“Wij willen de winkel zodanig inrichten
zodat het voor onze klanten makkelijker
wordt om zich in te beelden hoe de meubels, accessoires en bijvoorbeeld verf en
behang tot hun recht komen in hun eigen
huis”.
Tijdens mijn bezoek aan June Interiors
lopen diverse mensen binnen, de ene om
iets te kopen, de ander om inspiratie op
te doen. En juist dat vind ik zo leuk aan
de winkel en aan Berinda: je kan gewoon
even binnenlopen voor een praatje, inspiratie of om een cadeautje te kopen. Heel
gemoedelijk en gezellig! Berinda vertelt
verder: “Wij zijn ons ervan bewust dat je
in deze tijd vernieuwend moet zijn. Door
te streven naar een continue doorloop
van onze producten blijft het interessant
voor klanten om onze winkel te bezoeken. Funshoppers die het modekwartier
bezoeken, worden naar binnen gezogen
door de sfeer die de winkel uitstraalt”.
Klarendal biedt volgens Berinda veel sfeer
en levendigheid door alle verschillende
mensen en ondernemers. “We hopen
dat we hier nog lang mogen zitten en dat
we samen met de andere ondernemers,
bewoners en bezoekers het een bruisende
bijzondere plek laten blijven.”
“De stijl die wij willen neerzetten sluit
naadloos aan bij de andere ondernemers
in het Modekwartier. Wij kunnen ons als
creatieve startende Arnhemse ondernemers geen betere plek voorstellen om onze
plannen werkelijkheid te laten worden!”

Berinda aan het werk in haar interieurwinkel June

Onze
mondzorg
is gewoon
gaaf!
Met plezier naar de tandarts?
Kijk op www.mondzorgvoorkids.nl

Dit najaar ging een lang gekoesterde
wens in vervulling. Buurtbewoners
van diverse culturele en religieuze achtergrond gingen op samen pad naar
Museumpark Orientalis in Berg en Dal en
naar het Joods Amsterdam.
17 september - Museumpark Orientalis
Klokslag halftien stonden twaalf wijkbewoners van Turkse, Nederlandse,
Curaçaose, Surinaamse en Hongaarse
afkomst op de stoep van MFC Klarendal
voor een kort reisje met een grote bus
naar Berg en Dal onder Nijmegen. Samen
met onze gids liepen we langs het Joodse
dorp en later het Arabische dorp, interessant om de Joodse en Islamitische cultuur
van dichtbij mee te maken.
Medebezoekers waren erg enthousiast.
We leerden over de Joodse manier van
leven, in de (replica) moskee hoorden we
over het leven als moslim en reciteren
(hardop voorlezen) uit de Koran uit de
monden van de Turkse medereizigers.
Samen op pad. Samen eten. Samen praten. Elkaar samen leren kennen. Dat was
het doel van de reis en de opzet slaagde.
Want er werd wat afgepraat onderling.
Prachtig om te zien dat twee dames, een
ras-Nederlandse en een ras-Turkse, hand
in hand op een steen zaten uit te rusten
van de lange wandeling.
8 oktober - Joods Amsterdam
Met negentien mensen op zaterdagochtend om 7 uur op pad; voor sommigen
een extra belevenis, omdat ze voor het
eerst met openbaar vervoer reisden. Maar
we wilden het eerste deel van een viering
in de Joodse synagoge meemaken. Dus
stonden we rond 8.45u met zijn allen
voor de synagoge. Onze gastheer stond
buiten klaar maar mocht ons nog niet
binnenlaten, er was een ernstige terroristische dreiging. We moesten paspoorten
en ID-kaarten inleveren. ‘Geen probleem’
dachten we, we hadden onze namen toch
al doorgegeven. Maar enkele minuten
later werden we helaas toch geweigerd

de synagoge te betreden…
Na veel verontschuldigingen van onze
joodse gastheer moesten we zonder dit
bezoek het programma vervolgen, met
de tram naar het Anne Frank Huis. Het
verhaal van de gids en te zien hoe onderduikers als Anne jaren in een klein huis
waren opgesloten, raakten ons diep. …
Amsterdam, De Dam! Daar moesten we
‘even’ naar toe lopen voor een kiekje.
Voor sommigen een uitputtingsslag, maar
de foto werd gemaakt. Het laatste deel
van de reis betrof het Joods Historisch
Museum. Enkelen vonden het te warm
en te ver, zij vertrokken naar de dichtstbijzijnde rommelmarkt. De anderen kregen
een interessant overzicht van de Joodse
geschiedenis in Nederland.
Een reis met hindernissen, maar de twee
reizen vragen om meer!
“Zo’n reis samen verbindt en vergroot
begrip voor elkaar” (Nederlandse wijkbewoners)
“De waarde van het leven dat we samen
kunnen delen met een uitje, eten of in
gesprek met elkaar, ongeacht je kleur, religie en achtergrond, we hebben het laten
zien dat het kan, ook qua leeftijd (11 jaar
tot 72 jaar)” (Curaçaose wijkbewoner)
“Het maakt niet uit waar je in gelooft en
wat je kleur is. Maar meer in het accepteren van elkaar. Het Anne Frank Huis
leerzaam, met veel kippenvel momenten. Heel erg jammer van de Joodse
Synagoge, en ook beangstigend. Van het
uitje naar Nijmegen toch ook weer veel
opgestoken” (Nederlandse wijkbewoner)
“Ik vond ook een leuke uitje. Het was gezellig en leerzaam.” (Turkse wijkbewoner)
Met dank aan de bewonersgroep
Klarendal voor de nodige financiële
ondersteuning. De uitstapjes zijn georganiseerd door de werkgroep multiculturele
dialoog Klarendal, een initiatief van Villa
Klarendal, Turkse vrouwengroep en participatiewerk stichting Rijnstad.
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Door Marije van den Bos en Sabine Roelofs

Regelmatig zie je in Klarendal een leeg winkelpand. Zoals nu bijvoorbeeld op de Sonsbeeksingel 102. Wij vroegen ons af…, stel dat jij in dit pand een eigen winkel zou beginnen, wat voor een winkel zou dat dan worden?

Het eerste idee van Sjors is een
coffeeshop. Maar daarvan zitten er
in deze straat al twee. Als we vragen
vanuit zijn hart te kiezen, dan weet
hij het eigenlijk direct: een werkplaats.

Een werkplaats

Sally en Dennis vinden onze vraag grappig. Toevallig hebben ze de laatste tijd
vaak gespeculeerd over samen een eigen zaak beginnen. Maar nu we het hen zo rechtstreeks vragen, is het toch lastig om te bedenken wát voor winkel het moet zijn.
Een beautywinkel moet het worden vindt Sally: ‘zalfjes, pillen, potjes. Geen behandelingen, dat word al op zo veel plekken gedaan’. Dennis denkt aan een ontmoetingsplek. Een
cafeetje of zo met frisse en warme kleuren. En veel planten.
Maar eigenlijk willen ze het liefst een rijdende winkel in plaats van een vast pand. Een
camper bijvoorbeeld, waar zij de beautyproducten doet en hij de geuren.

Een lichte ruimte met vrolijke kleuren en grote werkbanken. Hij wil
daar dan grote machines neerzetten,
zoals 3D printers en een CNC machine. Machines die te duur zijn om zelf
aan te schaffen, maar die mensen
wel graag zouden willen gebruiken
om iets moois te maken.
Bij de werkplaats kan je deze machines dan tegen betaling gebruiken.
‘Zo kunnen mensen elk ding wat ze
verzinnen of bijvoorbeeld op pinterest vinden, in de werkplaats zelf
komen maken.’

Maxime is een beetje verlegen,

Een beautywinkel

maar hoeft over onze vraag niet lang
na te denken. Een speelgoedwinkel
natuurlijk. Een rode speelgoedwinkel, waar ze alleen maar rode lego en
rode treinen verkopen. Met daarin
ook een hoek waar je het speelgoed
kunt uitproberen. En de kleren van
de mensen die er werken? Rood
natuurlijk!
Mama Barbara heeft andere
plannen met het lege pand. Een koffiezaak voor moeders met kinderen.
Mét een speelhoek dus, zodat de
kinderen zich kunnen amuseren en
de moeders lekker koffie kunnen
drinken met hun vriendinnen of hun
partner. Volgens Barbara is dat echt
een hit en bestaat dat nog bijna nergens. Ja, soms is er wel een tafeltje
met wat speelgoed, maar dat is dan
altijd incompleet of kapot. Naast de
speelhoek moet er ook ‘healthy food’
zijn. Speltbrood, salades en smoothies. Zodat haar zoontje niet zoals
net een tosti met drie lagen kaas
erop hoeft te eten.

Een speelgoedwinkel
en een koffiezaak

Misschien kunnen moeder en zoon
samenwerken?

Een mooie bloemenwinkel
Herman gaat voor een zaak met
tweedehands camera’s. Dat past wel
in het straatbeeld vindt hij. Het moet
geen winkel worden met allemaal
kasten langs de wand. In zijn winkel
kunnen de mensen rondsnuffelen,
kijken, voelen. ‘Ik denk dat er bij heel
veel mensen ongebruikte fotospullen liggen. Als ik zo’n winkel heb,
komen die spullen vanzelf naar je
toe.’ Zelf kan hij geen camera’s repareren, maar hij kent wel mensen die
dat wel kunnen, dus dat zou hij wel
kunnen faciliteren.

Een zaak met tweedehands camera’s

Lies en Martha hoeven niet lang na te denken: een mooie bloemenwinkel. Want
bloemen horen bij alles. Van verdriet tot vreugde, van geboorte tot dood of om iemand
te bedanken voor een goede daad. Bloemen maken vrolijk. Soms is je huis een beetje
kaal en dan doet één takje al wonderen.
Ze willen in hun bloemenwinkel een totaalpakket bieden: dus de bloemen, een bijzondere vaas, decoraties en dat alles dan ook nog eens mooi ingepakt. In de winkel is ook
iemand die iets voor je op een kaartje kan schrijven, want hand geschreven is veel beter
dan van die voorgedrukte kaarten.
Hun favoriete bloemen zullen ze in het winkeltje helaas niet verkopen, die groeien alleen
in Suriname.

En een fotocursus? Niet voor het
fotograferen zelf, maar wel voor fotobewerking. ‘Daar kan je veel meer
mee dan mensen weten. Vroeger
moest je heel lang prutsen in een
donkere kamer voor een middelmatig resultaat. Met de computer kan je
tegenwoordig vrij makkelijk tot een
mooi resultaat komen.

Het was de laatste periode wat onrustig qua uitstraling op de Sonsbeeksingel met enkele wisselingen van de wacht. Het pand waar jaren Hiernamaals in heeft gezeten, stond
uiteindelijk maar een maand leeg. Het pand waar de foto’s zijn gemaakt en wat al langer
leeg staat, is de woon- en werkplek van wijlen Inge Uittenbogaard. Zij is helaas op veel
te jonge leeftijd overleden. Maar ook daar wordt hard onderhandeld om het een nieuwe
bestemming te geven die past bij de wijk en binnen het modekwartier.

Of hij zelf ook fotografeert? Lachend:
‘de foto’s die wij gebruiken zijn bijna
altijd door mijn vrouw gemaakt!’

Heb jij een leuk, bruisend plan voor een winkelpand? Passend bij de wijk en anders dan
in de binnenstad? Volkshuisvesting denkt graag met je mee! Maak dan contact met
Annette de Bie via a.d.bie@volkshuisvesting.nl
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MFC Klarendal

Bewonersoverleg

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

Het bewonersoverleg van oktober is ondertussen achter de rug.
Op de agenda stonden o.a. een financiële aanvraag
voor vernieuwing van schoolpleinen voor de Jan
Lighartschool. Ook buigt het bewonersoverleg zich
over de mooie kerstverlichting die tijdens de feestdagen van 2015 niet op de Klarendalseweg heeft
gehangen en waarvoor een aantal oplossingen
gezocht worden. Verder wordt telkens de stand van
zaken Wijkactieplan, Burenhulp en toekomst van het
opbouwwerk op tafel gelegd. Over dat laatste (zie
voorpagina) is het laatste woord nog niet gezegd.

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 ROB KLINGEN WERKT IN HET MFC:
r.klingen@rijnstad.nl - telefoonnummer 06 - 553 216 64
Klarendal is ook te vinden op de gemeentelijke website: www.arnhem.nl > stad & wijken > mijn wijk

Groot nieuws is dat de leden van het zojuist geïnstalleerde Team Leefomgeving zich zijn komen voorstellen
tijdens dit bewonersoverleg. Omdat de deadline vóór
het overleg valt, raden we u aan naar
www.klarendal.nl te gaan: wellicht staat daar een
sfeerverslag. Hoe dan ook, zij gaan ‘Van Wijken Weten’
en gaan op een nieuwe manier aan het werk met ‘wijkgericht werken’, al dan niet met opbouwwerkers.

Huis van Puck
Puck’s Talent Cabaret
Vanaf 2 december /
20.00u. / € 8,00 / Huis
van Puck
Puck’s Talent Cabaret is een jaarlijks
terugkerende cabaretfestival dat ontstaan
is vanuit de wens
van beginnende
cabaretiers om
meer speeluren op het
podium te maken, programma’s te vervolmaken en voorstellingen uit te breiden.
Huis van Puck heeft aan deze vraag
gehoor gegeven door vanaf 2012 Puck’s
Talent Cabaret te organiseren. Het festival
bestaat uit 4 rondes waarin de deelnemers, naarmate ze een ronde verder
komen, steeds meer speelminuten op het
podium krijgen.
Coaching-traject:
Deelnemers die de audities overleven,
en dus door zijn naar de eerste ronde,

kunnen gratis gebruik maken van het
coaching-traject van Hester Macrander. Zij
adviseert en ondersteunt de deelnemers
tijdens de wedstrijd bij de uitbreiding van
hun programma.
De prijs:
De winnaar van Puck’s talent Cabaret krijgt
de mogelijkheid om een avondvullend
programma in de theaterzaal van Huis van
Puck te presenteren.
Een professionele regisseur zal de winnaar bijstaan om het programma te vervolmaken. Huis van Puck zorgt hierbij voor
PR, kaartverkoop, techniek en talentscouts
in de zaal. Dè gelegenheid om je als beginnend cabaretier in de kijker te spelen!
Data:
02-12-‘16: audities
18-12-‘16: 1e ronde
14-01-‘17: 1/2 finale
04-02-‘17: finale
Speelavond winnaar: nader te bepalen.
Alle rondes zijn voor publiek toegankelijk!
www.huisvanpuck.nl

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)

Bewoonster Wendy
rent voor KiKa
Door Sabine Roelofs
Na de hardloopmarathon van New
York in november 2014 dacht ze ‘één
keer maar nooit meer’, maar Wendy
Spanjaard – bewoonster van Klarendal
– gaat er volgend jaar februari opnieuw
voor. Dit keer in Tokyo en weer voor
Stichting KiKa (Kinderen Kankervrij).
De marathon van New York liep ze in 4
uur en 52 minuten. “Het viel tegen. Het
parcours bestond uit veel vals plat. En
die dag was het winderig en koud. En we
moesten lang wachten. Ik weet nog dat
ik dacht ‘ik moet nog beginnen’. De eerste dertig kilometer liep ik goed, daarna
was het knokken om de marathon uit
te lopen. Uiteindelijk heb ik het gered.
Je bent gewoon meer dan een halve
werkdag aan het hardlopen. Voor Tokyo
is mijn doel om de marathon binnen vierenhalf uur uit te lopen.”
En dat betekent een goede voorbereiding met veel kilometers in de benen. "Ik
sport ongeveer vier keer per week, twee
á drie keer in de week loop ik hard. Ik
train nu tot maximaal twintig kilometer.
Tot de marathon wil ik nog een aantal
wedstrijden gaan lopen, als een soort
van stok achter de deur.”
Naast de fysieke voorbereiding moet er
ook geld opgehaald worden voor KiKa,
minimaal €5.750,-. Van dit sponsorbedrag
gaat 40% naar de vaste kosten, zoals de
vlucht, overnachtingen en inschrijfkosten,
en 60% naar het goede doel.
Wil jij Wendy Spanjaards Run for Kika
sponsoren?
Ga naar www.runforkikamarathon.nl/
2017/wendy-spanjaard en
www.facebook.com/wendyforkika

molennieuws
Het is bijna niet voor te stellen nu, dat
tijdens Wijken voor Kunst eind september ons terras vol zat met mensen die
zaten te genieten van kinderen die toneelspel en dans vertoonden. Onder het
genot van de zon was een ieder goed
gemutst en zelfs een molenaar speelde
in het ‘molentoneel’ mee.
Nu raast de herfst door de stad en kunnen we ons weer richten op de winter.
We zijn in afwachting van Sinterklaas
met zijn gekleurde Pieten die zaterdagmiddag 12 november bij de molen langs
komt.
December wordt een volle maand.
De molen doet voor het eerst mee als
locatie voor hét huiskamerfestival van
Arnhem, Muziek bij de Buren. Gastvrij
en gratis kunnen Arnhemmers door de
hele stad in huiskamers elkaar onder
het genot van een lokaal muzikaal talent
ontmoeten.
Het weekend daarop komt de Herdertjestocht op 17 december langs , het
Midwinterfeest op 18 december en een
kinder/ouderen evenement door HAN
studenten op woensdag 21 december.
Vrijwilligers gezocht
Wij zijn ook bezig om op de zaterdagmiddag open te kunnen. De tijd is er rijp
voor, de schappen staan vol met mooie
producten, maar het ontbreekt ons nog
aan vrijwilligers voor de winkel. Daarnaast zoeken we ook vrijwilligers die het
leuk vinden om doordeweeks incidenteel
pannenkoeken te bakken voor kleine
groepen bejaarden van de Drie Gasthuizengroep.
Kom eens zaterdagmorgen langs, kijk
eens rond en geef je op. Je kunt er een
leuke vrijwilligerservaring op doen!
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Wie ben jij nou? Wie ben jij nou?
Wie ben jij nou? Rudy Loesink

advertorial

Johan Uitvaartzorg: iedere uitvaart is maatwerk!

Door Marije RIngersma
Reggae muziek en het glas heffen
op het leven

Wie is nu eigenlijk Rudy Loesink? Het
is je vast opgevallen, de redacteuren van
deze wijkkrant doen graag verslag van de
nieuwe eettentjes, modezaken en barretjes. Maar er zijn genoeg ondernemers die
al jaren in Klarendal zitten. Tijd om daar
aandacht aan te besteden!

Op een rustige morgen gaat de telefoon.
Ik neem op met “Johan Uitvaartzorg, u
spreekt met Johan Verhofstadt, wat kan ik
voor u betekenen?” Aan de andere kant
van de lijn een heer die zich voorstelt en
vraagt: “Neemt u ook een lopende naturapolis over? Want”, vervolgt hij, “ik ben al
enige tijd ziek en nu wil ik graag mijn uitvaart bij u regelen.” Diezelfde middag zit ik
bij hem thuis en een paar uur later waren
de bijzondere uitvaartwensen vastgelegd.
Ik kon hem gerust stellen dat zijn uitvaart
zou gaan zoals hij dat wenste.
Ruim een half jaar later ontving ik een
telefoontje van de neef van meneer: “Namens mijn oom heb ik de opdracht gekregen u te bellen zodra hij is overleden, kunt
u nu komen?”
De overledene had geen vrouw en kinderen en zijn wens was dat hij direct na zijn
overlijden in de kist zou worden gelegd.
Na de verzorging zou de kist verhuizen
naar het crematorium waar de crematie
zonder aanwezigen zou worden uitgevoerd.
Toen de urn na vier weken van het crematorium kwam, vond er een bijeenkomst
plaatst in Memorarium Gelderland. Met
reggae muziek op de achtergrond en voor

Rudy Loesink, eigenaar van Loesink
Autobedrijf in de Akkerstraat,
verwelkomt mij in zijn autobedrijf. Achter een onopvallende garagedeur tussen
woonhuisjes, werkt Rudy al ruim 38 jaar
met auto’s. Sinds zijn hartaanval vijf jaar
geleden, doet hij dat samen met zijn dochter Sevanda en een vaste monteur Jordi.

iedereen een pilsje uit de fles werd er
geproost op het leven.
Zijn vrienden deelden mooie verhalen
over zijn leven als kunstverzamelaar en
levensgenieter. Mede daardoor werd de
bijeenkomst met de urn midden tussen zijn vrienden een passend afscheid,
geheel in de stijl van de man en de manier
waarop hij geleefd had. Die avond keek ik
terug op een bijzondere uitvaart van een
markant persoon die echt wist hoe je in
stijl afscheid kunt nemen. Ik was dankbaar
dat ik daar mijn steentje aan heb mogen
bijdragen.

Johan Uitvaartzorg, ook als u
elders verzekerd bent.
www.johanuitvaartzorg.nl
06 - 101 22 205

Rudy, die van
origine Doesburger is,
vertoeft
al sinds
zijn 15e
jaar in
Arnhem
omdat
zijn vader
werkte bij een
autogarage op de
Steenstraat. Zo is hij in het vak gerold. Na
een paar jaar wilde hij voor zichzelf beginnen. De vrijheid van een eigen zaak, het
contact met de mensen en “gewoon omdat
het je eigen ding is” maken dat hij op zijn
62ste nog steeds met veel plezier naar zijn
zaak gaat. Rudy vertelt dat er door de jaren
veel is veranderd, zowel in de wijk als in het
autovak. “Wij zijn heel blij met de komst
van het Modekwartier! Er zijn daardoor veel
meer klanten bij ons gekomen. Iedereen
wil in Klarendal wonen, vaak gezinnen met
twee auto’s en dat zorgt voor extra werk”.
En werken, daar houdt Rudy van.
Hij begon met werken vanuit een kleine
garagebox in de Van Dortmondtstraat en
kwam daarna terecht in de Akkerstraat.

“Wij zijn heel blij met de komst van
het Modekwartier! Er zijn daardoor
veel meer klanten bij ons gekomen”
“Hier zat eerst een benzinestation van
mevrouw van Bonnekhorst, die later een
cafe op de hoek van de Akkerstraat begon”.
Rudy zat niet verlegen om klanten. Hij was
een hele goede voetballer en heeft zelfs
gespeeld bij de Nederlandse jeugd selectie,
Eendracht en Rheden. “Daardoor kenden
veel mensen mij”, vertelt Rudy. Hij heeft 25
jaar lang van 08:00 uur tot 22:00 gewerkt.
Ook op zaterdag. Gewoon omdat hij van
zijn werk houdt. Maar tijden veranderen. En
ook het lichaam van Rudy liet weten dat het
teveel was geweest. Vijf jaar geleden kreeg
hij een hartaanval. Dat deed hem beseffen
dat hij niet zo door kon gaan. Zijn dochter is
bij de zaak gekomen, in eerste instantie om
haar vader te ontlasten. Maar daarna ook
om vernieuwingen door te voeren. Door
de komst van internet is er veel in autovak
veranderd: mensen verkopen zelf hun auto
via Marktplaats en schades wordt vaak door
verzekeraars aan grote schadebedrijven
uitbesteed. Sevanda, die in het huis naast
het autobedrijf is geboren, maakte een
website voor de verkoop van Polootjes en
zorgde dat ze ook via een mobiel bereikbaar
zijn. Ook beheert zij voor het klantenbestand “Ik bel mensen wanneer hun APK er
weer aan zit te komen”, brengt ze klanten
terug naar huis en bestelt ze de onderdelen.
“Op deze manier kan mijn vader al zijn tijd
besteden aan de techniek: het repareren en
onderhouden van auto’s”, vertelt dochter
Sevanda enthousiast.
“De wijk is echt verbeterd door de komst
van het Modekwartier” vertelt Sevanda.
“Er zijn leuke restaurantjes bijgekomen,
daar kunnen we echt van genieten!”. Na het
leuke gesprek met vader en dochter, vraag
ik Rudy om nog wat foto’s te maken. “Maak
maar zoveel je wilt, ik sta altijd goed op
foto’s”.

Sinterklaas komt!
Vorig jaar november kwam Sinterklaas
tijdens zijn jaarlijkse intocht na heel veel
jaren eindelijk ook weer eens door Klarendal. Dat vond Sinterklaas zo gezellig, dat
hij ook dit jaar de Klarendalse kinderen
weer op een bezoekje trakteert!

ting de Klarendalse molen. Daar stopt hij
ongetwijfeld weer even om alle zenuwachtige kindertjes uit de wijk te begroeten.

Sinterklaas gaat met de tijd mee, dus hij
zit zowel op Facebook (facebook.com/sinterklaasarnhem) als Twitter (@Sinterniclaesz)! Goed om te weten: met het oog
Op zaterdagmiddag 12 november
op de Zwarte Pietendiscussie is het paard
komt de Goedheiligman. Hij zet om 13.00u
0173449.indd 1
26-7-2016
van de Sint goed getraind op eventuele
voet aan wal op de Rijnkade, waarschijnonrustige situaties én het vele geluid van
lijk komt hij tussen 14.00u en 14.30u in
de fanfares die mee lopen. Amerigo is er
hartje Klarendal aan. Samen met zijn
klaar voor! En voor alle kinderen geldt:
herauten, Pieten, het trompetterkorps en
ben je zoet geweest, dan mag je vanaf die
nog veel meer vrienden komt hij vanaf de
0173449.indd 1
dag je schoen zetten!
Arbeidstraat via de Catharijnestraat rich-

15:59:08

Rudy Loesink aan het werk

26-7-2016 15:59:08
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Kinderwerkkinderwerkkindekr
werkkinderwerkkinderwer
Kinderwerk is weer volop aan de slag!
Na nog een korte vakantie na Speeldorp, is het Kinderwerk nu
weer druk in de weer met allerlei leuke, nieuwe activiteiten en
projecten.
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Kinderboekenweek op school
Kinderboekenweek op school
het thema 'Voor altijd jong!'. Leerlingen
Van 5 tot 16 oktober was het weer kinderboekenweek. Dit jaar was
s' die elke klas trakteerden op een nieuw
van de Jan Ligthartschool kregen bezoek van twee 'oude omaatje
er de leerlingen op kussens konden luistewaarond
boom
een
met
boek. De aula van de school was mooi versierd
opa Ab die voorleest uit een prentenfoto
de
Op
oma's.
en
opa's
ren naar spannende verhalen, voorgelezen door
van een tijdmachine, foto's maken van
boek. Het thema inspireerde tot talloze activiteiten, zoals het maken
de jongste kinderen op bezoek bij de
hoe je eruit ziet als je oud bent, en dansen als opa's en oma's. Ook gingen
8.
bovenbouw, waar zij voorgelezen werden door leerlingen van groep 7 en

Al met al een week vol activiteiten die het plezier in lezen weer flink hebben

aangewakkerd!

Zo is er bijvoorbeeld weer een nieuwe groep Leeskids gestart.
Tot aan de kerstvakantie gaan de kinderen spelenderwijs aan
de slag met woordenschat en leesvaardigheid.
Ook is er een kookclub gestart voor groep 5/6 van
Basisschool Kunstrijk. De kinderen maken allerlei lekkere
gerechten uit verschillende landen. Op deze manier zijn zij bezig
met koken, recepten lezen én leren over verschillende landen en
culturen.
De projecten liepen tot aan de kerstvakantie. Na de kerstvakantie gaan er weer nieuwe activiteiten van start.

Heb je een leuk idee voor een nieuw project/ activiteit? Laat het Joyce weten!

Kerst

Op woensdag 21 december zullen we met de instuif/
kidsclub een leuke kerstactiviteit in de wijk gaan doen. Zet
het alvast in je agenda! Tijden volgen nog!

Kerstvakantie

Om ook alvast in de agenda te zetten…..het duurt nog
even……maar toch…….: ook het Kinderwerk heeft kerstvakantie. Dat betekent dat er geen clubs zijn vanaf 26 december tot en met 6 januari.
vanaf woensdag 11 januari zijn we er weer met de instuif/ kidsclub en daarna dus ook
weer de andere clubs.

Help!
Wie weet een leuke
naam voor ons
Kinderwerk-poppetje
(logo)?
Als je nieuws over het
Kinderwerk tegenkomt, in
de wijkkrant, op een flyer of
op facebook, zie je vaak ook
het plaatje van ons poppetje
erbij staan.
Joyce noemt dit poppetje
weleens puppeke. Maar dat is
eigenlijk helemaal geen leuke
naam. Wie o wie weet er een
leuke naam??? Laat het Joyce
weten. Dat mag via facebook,
of gewoon als je naar de club
komt.

Sinterklaas Sinterklaas Sinterklaas
Sinterklaas Sinterklaas Sinterklaas
De Goedheiligman, Amerigo en zijn herauten midden op de Klarendalseweg.
Hij komt weer langs! Lees er meer over op pagina 7.

