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Hoor, zie en beleef het kerstverhaal… Ga mee met Jozef en Maria 
op reis. De herders wachten en zoeken, de herberg zit vol. Help jij 
de drie Wijzen het kindje te vinden? Loop dan op 17 december mee 
met de herdertjestocht door Klarendal en Sint Marten!

Op zaterdag 17 december 2016 vindt voor de tweede keer de Her-
dertjestocht door Klarendal en Sint Marten plaats. Een enthousiast 
team van vrijwilligers en wijkbewoners organiseert de Herdertjes-
tocht in samenwerking met Inloophuis Sint Marten en Villa Klaren-
dal. Honderden glazen potjes verlichten de route, de engel spreekt 
Maria toe, de ezel helpt Jozef en Maria op weg. Zelfs kindje Jezus 
en zijn moeder Maria doen vrijwillig mee aan de levende kerststal 
die te vinden is aan het einde van de tocht. 

De Herdertjestocht start om 18:00 op het Elly Lamakerplantsoen (op 
het pleintje voor café/bar Caspar). Daar krijg je een lichtje en een 
routekaartje, waarmee je langs het hele kerstverhaal wandelt. On-
derweg kom je onder andere langs Molen de Kroon en de Speeltuin 
de Leuke Linde. De Herdertjestocht eindigt op de van Slichthorsten-
straat voor de grote kerk met warme chocolademelk en lekkers. 

Deelname aan de Herdertjestocht is gratis. Starten kan tussen 18.00 
en 19.00 uur, de wandeling kan in ongeveer drie kwartier gelopen 
worden.

Meer info op:
facebook herdertjestochtklarendalensintmarten 

In het kort
Wat: Herdertjestocht door Klarendal en St. Marten
Wanneer: 17 december 2016 start tussen 18:00 en 19:00 uur 
Waar: start op het Elly Lamakerplantsoen (voor Café Caspar)
einde aan de van Slichthorstenstraat

Michael 
Bouwman 
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Herdertjestocht door Klarendal en Sint Marten 
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De activiteitengroep in MFC Kla-
rendal organiseert voor de tweede 
keer op rij een Kerstbrunch voor 
wijkbewoners. 

Kaartjes à €2,50 zijn te halen bij 
de balie van MFC Klarendal of bij 
De Wasplaats op maandag- en 
donderdagochtend, Klarendalse-
weg 439. Graag gepast betalen. 

De organisatie zorgt voor een 
kwalitatief vers en goed buffet, 
iedereen welkom! 

Donderdag 22 december 2016, 
10-12.00 uur

en nog veel meer...

KErStMarKt bIJ bounz
✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ 
In ‘het trampoline paradijs van 
arnhem’ bounz, is er een kerstmarkt 
georganiseerd, voor en door de 
bewoners in Klarendal waarbij bounz 
arnhem een verbindende factor speelt. 
uiteraard is ook iedereen van buiten 
Klarendal van harte welkom op de  
kerstmarkt.

✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

De kerstmarkt zal plaats vinden op 
zondag 18 december van 13.30 tot 
18.00; een ideale plek om samen te 
komen, aangezien er meteen een dak 
boven ons hoofd. Hierdoor is het lek-
ker droog en aangenaam. Uiteraard 
wordt alles zo ingericht dat iedereen in 
een kerstsfeer zal komen.
✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

We zien u graag op 18 december bij 
Bounz Arnhem, voormalige sporthal in 
de Neerlandstuinstraat! 
✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

De entree is gratis. 
✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

Raoul Bounz

op woensdag 21 december 2016 organiseert organiceMEV het 
evenement ‘Christmas Food Event’. Dit zal plaatsvinden op het 
terrein van de Klarendalse molen ‘De Kroon’ in arnhem. Vanaf 16:00 
uur zijn bezoekers welkom op de kerstmarkt. De opbrengst wordt 
geschonken aan de Voedselbank arnhem.

De molen ‘De Kroon’ en het omliggende terrein wordt omgetoverd 
tot een ware kerstmarkt. Het evenement staat volledig in het teken 
van Kerst en hierbij staat voornamelijk het samenbrengen van de 
buurt centraal. Zo wordt er onder andere kerst gerelateerd eten en 
drinken gemaakt en verkocht. Bij elke aankoop op de kerstmarkt 
wordt een lot uitgegeven. Hiermee maakt men aan het einde van 
de kerstmarkt kans op één van de drie kerstpakketten. Bezoekers 
die naar het evenement komen kunnen ook een selfie maken sa-
men met de Molenman.

Kinderen en vrijwilligers zetten zich in
Een deel van het kerst gerelateerde eten en drinken dat op de 
kerstmarkt te koop is, wordt gemaakt door de kinderen van Rijnstad 
Kinderwerk. In de uren voorafgaand aan de kerstmarkt zetten de 
kinderen zich spelenderwijs in voor de Voedselbank Arnhem. Tij-
dens het hele evenement zijn er vrijwilligers aanwezig om ook hun 
steentje bij te dragen.

Programma
Vanaf woensdagmiddag om 16:00h is iedereen welkom op het ter-
rein van de molen. Omstreeks 19:45 wordt de kerstmarkt afgesloten 

met de verloting van de kerstpakketten. Daarnaast wordt de op-
brengst van de kerstmarkt bekendgemaakt door een special guest. 
Deze opbrengst komt ten goede aan de Voedselbank in Arnhem.

Over OrganiceMEV
OrganiceMEV is een evenementenbureau dat door studenten van 
de Hogeschool Arnhem en Nijmegen van de minor Evenementen 
Management is opgericht.  
Het is de eerste editie van het Christmas Food Event.

‘Christmas Food Event’ voor de Voedselbank in Arnhem

✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
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Kerstbrunch MFC Klarendal

Foto: Cees Duindam 

Aan de bewoners(s) van dit adres
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Gerard Mulder, Shay Karniel, Zefanja 

Hoogers, Christel Olijslager, Sabine 

Roelofs, Marije van den Bos, Marije 

Ringersma. 

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 ~

En toen was het opeens winter, en 
goed ook! Het vorige redactioneel van 
enkele weken geleden was nog gevuld 
met zon en nazomer, maar nu zitten 
we helemaal vol met Kerst activiteiten: 
het Kerstverhaal live beleven als her-
der, Kerstmarkt in sporthal, Kerst Kado 
Dagen in het modekwartier, midwinter-
feest en nóg een markt op de molen, 
Kerstbrunch in het MFC, oliebollen – het 
houdt niet op. Wat een activiteiten toch 
in de wijk om samen te komen. En wat 
een moeite zit er in om Klarendal er 
feestelijk uit te laten zien. 

Als redacteuren hadden we het makke-
lijk deze krant, er werd genoeg aange-
leverd om alle activiteiten aan te kondi-
gen. Gelukkig maar; de redactie stroomt 
namelijk leeg. Dus we hebben ook een 
oproep in deze krant staan. Fijne feest-
dagen en misschien zien we jou wel 
bij de eerste redactievergadering na de 
Kerstdagen! 

~ Redactioneel ~

uiterlijk kopij woensdag 25 januari 2017

Kopij ontvangen we graag per e-mail 
op wijkkrant@klarendal.nl: platte tek-
sten in een Word document en beelden 
in een zo hoog mogelijke resolutie.  

Verspreiding van de krant na don. 9 feb.

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

•	alfabetisering
•	nederlands leren
•	nederlands verbeteren
•	Inburgeren
•	Staatsexamen I
•	Staatsexamen I

Meer weten?  
bel of kom langs!
rijn Ijssel Entree & Maatwerk
utrechtsestraat 40/42, arnhem 026-3129200

rijnijssel.nl/maatwerk

1

 

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 waarde-
bon van €10,- te besteden bij JoCHEM’S 
VISHanDEL, donderdag te vinden bij 
het winkelcentrum van Klarendal. 
Daarvoor moet u de bon invul-
len en afgeven bij MFC Klarendal – 
Kazerneplein 2 . 

De oplossing van krant 6 was de 
 WASPLAATS aan de Klarendalseweg! 
De winnaar is MONIqUE VAN GROL, 
woonachtig op de Kazernestraat. 
GEFELICItEErD!! 

Uw oplossing moet uiterlijk maandag 23 
januari 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 23 jan.

Trouwen in de jaren 50/60
De oude volkscultuur van Klarendal ver-
dwijnt steeds meer naar de achtergrond. 
bob terheijden, Paula Pröbrock, Floor 
Hengeveld, Pien Maessen van artEz hebben 
een onderzoek gedaan naar het Klarendalse 
huwelijk in de jaren 50/60, de tradities die 
daarbij horen én de ideale bruiloft van kin-
deren van basisschool Kunstrijk . 

Als afsluiting organiseren wij een middag 
die uitnodigt om verhalen te delen en het 
onderwerp opnieuw te beleven. Iedereen is 
van harte welkom!

18 december in de Sint Janskerk, vrije 
inloop tussen 13:00u en 16:00u. 

 

GEZOCHT: redacteuren

ben jij nieuwsgierig naar de wijk waar je 
in leeft? Vind je het makkelijk om mensen 
aan  te spreken? Kan je met je toetsen-
bord overweg en lijkt het je wel wat om 
je ervaringen op te schrijven in een Word 
document? Dan ben jij misschien wel een 
toekomstig redacteur voor de wijkkrant 
van Klarendal!

Wijkkrant Klarendal bestaat in 2017 al 
weer 45 jaar. Er wordt weleens gezegd 
dat het de eerste wijkkrant van Arnhem is. 
Redactieleden komen en gaan al die jaren. 
Momenteel zit de redactie om nieuw bloed 
verlegen!

Redactieleden hebben altijd verschillende 
motivaties om bijdrages te leveren aan de 
wijkkrant. Of ze houden van journalistiek, 
óf ze zijn gezond nieuwsgierig, óf ze willen 
de wijk vanaf een andere kant leren kennen 
– hoe dan ook beleven ze er altijd een uit-
daging in. Redacteuren hebben soms door 
omstandigheden ineens minder tijd; dat 
kunnen nieuwe banen zijn, kinderen, ver-
huizingen. Of gewoon, soms is na een aan-
tal jaren de rek er weer uit. En dat is goed.

Maar de wijkkrant is nog steeds hét bin-
dende medium van een wijk, waarin je 
kunt lezen over de laatste ontwikkelingen 
op het stadhuis die Klarendal aangaan, 
wat gebeurt er op de scholen en in het 
MFC, hoe staat het met de gewone man op 
straat, waar heeft het bewonersoverleg het 
over, wie ondernemen er in de wijk – en 
ga zo maar door. Voor alle bewoners van 
Klarendal staat altijd wel iets wat hen aan-
spreekt. Althans, dát is de bedoeling van de 
wijkkrant.

We vergaderen per krant twee keer. We vra-
gen dus 14 maandagavonden van je tijd + 
de tijd die je neemt om zogenaamde kopij 
te maken. We vragen ook of je mee wilt 
denken over actualiteiten, ontwikkelingen 
en relevante onderwerpen voor de lezers 
van de krant

zie jij ook een uitdaging? Kan jij overweg 
met mensen, je toetsenbord, je nieuwsgie-
righeid en je e-mail? 

Mail dan naar wijkkrant@klarendal.nl en 
misschien ben je in 2017 wel van de partij! 
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Kerst Kado Dagen
Van DonDErDaG 15 tot En 
MEt zonDaG 18 DECEMbEr 
staat het Modekwartier in het 
teken van de: 

KErSt KaDo DaGEn 

Vier dagen lang zullen meer 
dan 30 unIEKE ontWErPErS, 
bIJzonDErE WInKELS En DE 
bEStE HorECaGELEGEnHEDEn 
hun mooie deuren openen voor 
iedereen die op jacht wil naar 
een origineel kado. 

Vier dagen vol passie, originali-
teit en inspiratie!

 dagopvang  buitenschoolse 
opvang  peuterwerk  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 Luchtkasteel, 
Plattenburgerweg 4, Arnhem

KDV, PW en BSO Beestenboel, 
Kazerneplein 2, Arnhem

ELKE DAG EEN BELEVENIS
IN KLARENDAL

EN DAN... STAAT U ER
PLOTSELING ALLEEN VOOR!

Laat ons u alle zorg voor de 
uitvaart uit handen nemen.

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

Ook als u elders bent verzekerd
24/7 bereikbaar

Kerstverlichting boven de Klarendalseweg

Enkele jaren geleden kreeg de onderne-
mersvereniging DoCKS van Klarendal 
KErSt ornaMEntEn geschonken van 
Stichting binnenstad arnhem (Sba). Deze 
door GEraLDInE LoDDErS ontworpen 
kerstverlichting deed eerst jaren dienst 
in de binnenstad van arnhem en al weer 
vanaf 2012 in Klarendal. Er was ook een 
samenwerkingsverband met Sba; DoCKS 
zorgde voor een constructie om ze op te 
hangen en Sba leverde jaarlijks monteurs 
om ze te bevestigen. 

Maar toen ging SBA failliet waardoor na 
de feestdagen van 2014 ze tot diep in het 
voorjaar van 2015 bleven hangen. Met de 
feestdagen van 2015 vond het installatiebe-
drijf dat de ornamenten aan restauratie toe 
waren en vroeg voor reparatie een bedrag 
wat de begroting van DOCKS te buiten 
ging. Het lukte toen niet een alternatief voor 
elkaar te krijgen. Ondertussen is het hartje 
winter en ze hangen na een pauze van een 
jaar weer! 

Met veel inzet van de ondernemersveren-

ging en vrijwilligerswerk uit de wijk hangen 
ze gerestaureerd en wel weer te pronken 
boven het winkelgebied van Klarendal! 

Fijne feestdagen namens DoCKS! 

Verbouwing moskee 
Door Sabine Roelofs

arnHEM – “Laten we bij de ingang 
beginnen.” buiten de ayaSoFya MoSKEE 
aan de Sonsbeeksingel vertelt HuSEyIn 
türKoGLu, voorzitter van de Islamitische 
unie Culturele Stichting ayasofya, hoe de 
ingang van de moskee naar links wordt 
verplaatst. als er tenminste genoeg geld 
is opgehaald om de verbouwing, van zo’n 
vier ton, te kunnen financieren. 

De plannen liggen er al twee jaar. Ook 
de vergunningen zijn rond. “Momenteel 
hebben we ongeveer 30 á 35% van het 
totale budget opgehaald. Onze achterban, 
donateurs en andere moskeeën steunen 
onze plannen, ook financieel. Zodra we 60 
á 70% van die 4 ton hebben opgehaald, 
gaan we met de verbouwing beginnen. 
Eigenlijk was twee jaar geleden, toen we 
met de aannemer in gesprek gingen over 
de verbouwingsplannen, de bedoeling 
om binnen een jaar te beginnen. Nu twee 
jaar later blijkt dat dit iets te optimistisch 
was gedacht.” Het startsein voor een 
verbouwing laat niet lang meer op zich 
wachten. Wel of geen voldoende budget. 
“We moeten een knoop gaan doorhakken. 
De gemaakte afspraken met de aannemer 
blijven niet voor altijd geldig. We moeten 
besluiten of we aan de slag gaan met de 
volledige verbouwing, ook al hebben we 
niet voldoende budget. Of gaan we met het 
geld dat we hebben kleine aanpassingen

in het pand doorvoeren om uiteindelijk 
op een ander manier onze doelstelling te 
bereiken.” 

De verbouwingsplannen zijn fors. Samen-
gevat is te stellen dat alleen de buitenmu-
ren blijven staan. Van het kruip-door-sluip-
door gebouw is na de verbouwing niets 
meer van over. Alleen al op de begane 
grond verdwijnen bijna alle muren zodat 
er één grote ruimte ontstaat. De trap wordt 
verplaatst en er komt een lift. Zodat ook 
minder valide mannen en vrouwen gebruik 
kunnen maken van de gebedsruimten. Op 
de eerste verdieping is de mannenverdie-
ping. De wasruimte is na de verbouwing 
een leslokaal en de gebedsruimte biedt 
plaats aan meer mannelijke gelovigen. Op 
de tweede verdieping, de vrouwenverdie-
ping, verdwijnt de keuken. Hierdoor is er 
een directe toegang tot de wasruimte. 

Behoorlijke plannen. Maar verbouwen van 
het huidige pand is niet de eerste keuze 
van het bestuur. “Komt de gemeente in de 
tussentijd met een andere mogelijkheid, 
bijvoorbeeld een ander pand, dan zet ik 
de inzamelingsactie voor de verbouwing 
meteen stil. Verbouwen is voor ons meer 
een gedwongen keuze. Jarenlang hebben 
wij gestreden en ons hard gemaakt voor 
een nieuwe bestemming van onze mos-
kee. Naar onze mening hebben wij geen 
medewerking van de gemeente hiervoor 
gekregen.” 

De belangrijkste redenen voor hun zoek-
tocht naar een nieuw pand, die ruim twaalf 
jaar geleden is begonnen, is het groeiend 
aantal gelovigen die gebruik maken van de 
moskee. “Ruim 80% van de achterban komt 
uit de wijken Klarendal, Sint Marten en 
Geitenkamp”, zo stelt Türkoglu. Bezoekers 
komen lopend, met de fiets en ook met de 
auto. En daar gaat het volgens het bestuur 
mis. “Wij hebben geen eigen parkeergele-
genheid. Met de ontwikkeling van de wijk, 
de komst van het restaurant en het hotel 
bijvoorbeeld, is het parkeerprobleem alleen 
maar groter geworden.”

Naast eigen parkeergelegenheid, een loca-
tie in de wijk, zijn een buitenruimte en een 
minaret ook wensen. “In het weekend is 
hier ook de koranschool. De kinderen wil-

len dan ook even buiten kunnen spelen.  
Wij hebben nu geen eigen buitenruimte.” 

Maar de wens voor een ander pand was 
nog altijd groter waardoor het wensen-
lijstje de afgelopen jaren, in de verschil-
lende kansen voor een nieuw pand of 
ruimte, ook is bijgesteld. Het heeft nog tot 
geen ander pand geleid. “Helaas, maar 
wij moeten ook verder, dan maar verbou-
wen. Ons pand is groot maar het is niet 
gebruiksvriendelijk. Daar gaan we vooral 
mee aan de slag.” 

onder andere de ‘strijd’ voor andere huis-
vesting van de moskee heeft oud-voorzit-
ter bahaeddin budak na zestien jaar doen 
besluiten om het voorzitterschap over te 
dragen aan Huseyin türkoglu. 

De nieuwe voorzitter Huseyin türkoglu van de moskee 
in Klarendal in één van de ruimtes op de begane grond
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Onze  
mondzorg  
is gewoon  

gaaf!
Met plezier naar de tandarts?  

Kijk op www.mondzorgvoorkids.nl

Sinterklaas in de kroeg
Ingezonden door Mathilde Maas

Een café met feestmuziek en vrolijke men-
sen. niets ongewoons, maar de belangrijk-
ste bezoekers zijn kinderen, dansend op 
muziek van Party Piet Pablo!

Zaterdag 26 november kwam Sinterklaas 
met zijn pieten op bezoek in café Peters-
berg; hoek Hommelseweg en J.P. Heijes-
traat. Al om 13:00 uur begon het feestje, 
toen nog zonder Sint, maar om 15:00 uur 
belde de goede Sint eindelijk dat hij de juis-
te weg gevonden had. Onder luid gezang, 
begeleid door de muziekpiet kwam de Sint 
binnen. Zo’n 50 kinderen uit de omgeving 
van het café zaten daar al vol spanning met 
zelfgeknutselde pietenmutsen op hem te 
wachten. Sinterklaas nam plaats op een 
mooie stoel en riep één voor één de namen 
uit het grote boek. Sommige kinderen 
mochten even op schoot, een liedje zingen 
door de microfoon of even met de Sint 
praten, maar alle kinderen kregen enorme 
cadeaus, die blij uitgepakt werden. Met 
auto’s, schieters, prinsessenmake-up en 
nog veel meer. 

De Sint moest daarna weer verder, maar 

zijn pieten bleven gelukkig nog wel even. 
Diezelfde pieten hadden voor een gezellig 
programma gezorgd met knutselactiviteiten 
en een pietenbingo waarbij iedereen prijs 
had. Er was snoep, chocolademelk of fristi, 
er waren poffertjes en ook een biertje voor 
de papa’s en mama’s. 

Fantastisch hoe dit café en carnavalsvereni-
ging CV de Molshopen kosten nog moeite 
gespaard hadden om er een onvergetelijke 
ervaring van te maken voor jong en oud. 
Want ook ik vond het stiekem erg leuk om 
de Sint een handje te geven. 

Neushoorn gespot
Tekst: Noor Bakker
Foto: Julia van Broeckhuijsen

Sinds 8 november staat er een prachtig 
kunstwerk op het schoolplein van de Jan 
Ligthartschool. 

De neushoorn is aangeboden door Sander 
zijlstra, beeldend kunstenaar uit de wijk. 
Het kunstwerk is gemaakt in op-
dracht van het Hoogte80 festival 
en is nu gedoneerd aan de Jan 
Ligthartschool. De neushoorn is 
gemaakt van hout en jute en heeft 
een grafisch lijnenspel, wat de 
constructie goed zichtbaar maakt. 
Dit is kenmerkend voor het werk 
van de kunstenaar. 

Sander heeft het schoolplein 
uitgekozen vanwege de mooie 
hoogteverschillen, waardoor de 
neushoorn goed tot zijn recht 
komt. “Ik wilde een spannende 
beleving creëren die uitnodigt tot 
interactie. Het was erg leuk om de 
reacties van de kinderen te zien: 
ze stonden meteen in de rij om 
de neushoorn te voelen en erin te 

kruipen,” aldus Sander. Omdat de neus-
hoorn kwetsbaar is voor intensief gebruik 
en winterse weersomstandigheden, zal de 
kunstenaar hem zelf onderhouden. 

Kijk voor meer informatie over de kunst-
werken van Sander zijlstra op: 
WWW.FuGaFIGurES.nL.

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

elders verzekerd bent. 

Kijk ook op 
www.monutajurgentheunissen.nl

Sport in de wijk 
Door Zefanja Hoogers

Sinds jaren worden er door de 
gemeente stimulansen uitgezet om 
de mensen in de wijken op een laag-
drempelige manier en voor weinig 
geld aan het bewegen te krijgen. Juist 
in de ‘aandachtswijken’ is dat altijd 
een speerpunt geweest, en zo is meer 
dan tien jaar geleden SPortPunt 
KLarEnDaL ontworpen; voor iets 
meer dan een tientje per maand onbe-
perkt sporten en als je een Gelrepas 
hebt voor nog minder. 

Dat beleid werd breder uit gezet waar-
door door de hele stad de Wijkclubs 
zijn ontstaan; ‘De wijkclub werkt nauw 
samen met allerlei organisaties, zodat 
we een breed, uitdagend en leuk aan-
bod neer kunnen zetten. Contact tussen 
bewoners, spelplezier en het bevor-
deren van een actieve leefstijl staan 
centraal. Op meerdere locaties in de 
wijk en omgeving worden activiteiten 
aangeboden’ aldus de website van 
Wijkclub Klarendal/Sint Marten.

Maar het Sportbedrijf van de gemeente 
Arnhem, de organisatie die de sport in 
de stad voor zijn bewoners uit zet, ver-
zelfstandigt. Dat is natuurlijk een bezui-
nigingsmaatregel wat consequenties 
heeft voor de sportinstructeurs. 

uItGELICHt: yVonnE L’aMIE

Vanaf het begin van de gesubsidieerde 
sport in de wijk, geeft yvonne lessen in cal-
lanetics, pilatus, cardio steps en bbbb. 
ooit begonnen in voormalig KSV achilles 
aan de agnietenstraat, daarna in Sporthal 
Klarendal en de Hommel in Sint Marten, 
om uiteindelijk het MFC van Klarendal als 
thuisbasis te hebben. Per 1 januari biedt zij 
echter als zelfstandige haar lessen aan. 

Yvonne zit midden in een overgangssitu-
atie om de lessen, die ze in opdracht van 
de wijkclub aanbood nu als zelfstandige 
over te nemen. Toen SaïD zaHtI (coördina-
tor van Wijkclub Klarendal en Sint Marten) 
haar vroeg om het aanbod voor volwasse-
nen tóch op peil te houden en door te star-
ten op eigen naam, stemde ze in: “Wij zijn 
de constante gezichten van sport in de wijk 
en zijn samen groot geworden. We blijven 
elkaar dus ondersteunen.” 

Het verschil zit hem er in dat men eerder 
een abonnement kon nemen om onbeperkt 
te sporten. Nu moeten mensen apart abon-
nementen nemen bij Yvonne en dan ook 
docenten van andere disciplines. “Én de 
contributie moet helaas omhoog; als de 
gemeente het niet voor €12,00 per maand 
kan aanbieden, kan ik dat al helemaal niet. 
Er komt nu meer administratie bij kijken en 
huur van materiaal en zaal.” Gelukkig is er 
een hele groep trouwe deelnemers met 

haar mee overgegaan. Maar natuurlijk 
zijn er ook deelnemers die niet mee gaan, 
iedere verandering brengt onrust met zich 
mee en deelnemers moeten wennen aan 
de nieuwe omstandigheden. 

Yvonne legt al vijftien jaar haar ziel en 
zaligheid in sporten in de wijk en de ont-
wikkelingen van Sportpunt en de wijkclubs. 
Zij stelt zich graag dienstbaar op omdat 
ze het belang er van in ziet. “Ik draai niet 
alleen de lessen; je speelt tegelijk een ver-
bindende rol en maakt veel persoonlijke 
contacten.” 

Yvonne begrijpt een aantal zinnen niet zo 
goed uit het persbericht van de gemeente 
over de verzelfstandiging van het Sport-

bedrijf. “Betere service bijvoorbeeld? Die 
was er, en die vervalt…” Maar Yvonne 
focust zich nu op haar doorstart en hoopt 
te kunnen groeien als sportaanbieder.
Voor één lesuur per week sport je voor 
€17,00 per maand, als Gelrepashouder 
voor €8,50. Voor €22,50 kun je al haar les-
sen mee draaien en als Gelrepashouder 
kost je dat €11,25. Voor meer informatie, 
mail Yvonne l’Amie op:
yvonnelamie@hotmail.com

Wij wensen haar veel succes en nog jaren 
in de wijk! 

Yvonne legt al vijftien jaar haar ziel 
en zaligheid in sporten in de wijk

yvonne l' amie met haar dames 
in één van de zalen in het MFC
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Vanaf 1 januari 2017 wordt het aanbod 
Peuterwerk voor alle peuters in arnhem 
anders.
Dus ook voor de peuters uit Klarendal en 
St Marten.

De gemeente Arnhem heeft besloten om 
het aantal uren dat een kind gebruik mag 
maken van het Peuterwerk te verdub-
belen naar 12 uur en de startleeftijd te 
vervroegen naar 2 jaar. De gemeente 
noemt dit het Ontwikkelrecht en wil op 
deze manier alle peuters in de gemeente 
Arnhem evenveel kansen geven om zich 
optimaal te ontwikkelen en daarmee 
spelenderwijs voor te bereiden op de ba-
sisschool. Op de website van gemeente 
Arnhem: 
www.arnhem.nl/peuteropvang is uit-
gebreide informatie te vinden over dit 
besluit. 

Kinderopvang Skar heeft besloten om 
het aanbod van 12 uur te verdelen over 
drie dagdelen van 4 uur. Voor het peuter-
werk van beestenboel in MFC Klarendal 
betekent dit dat kinderen in de ochtend 

kunnen komen van 08.15 uur tot 12.15 
uur en in de middag van 12.45 uur tot 
16.45 uur. In de ochtend beginnen we de 
dag met een ontbijt voor alle kinderen. 
In de middag krijgen alle kinderen een 
tussendoortje.

Voor ouders met een Gelrepas betekent 
dit voor 12 uur peuterwerk een eigen 
bijdrage van € 12,62 per maand. Voor 
ouders zonder Gelrepas is de eigen bij-
drage gekoppeld aan het inkomen.

De afdeling klantadvies van Kinderop-
vang SKar kan u meer uitleggen over de 
eventuele kosten. Kijk voor contactgege-
vens op WWW.SKar.nL 

Is uw kind 2 jaar? Meldt het bij ons aan! 
In de komende maand januari 2017 
kunt u een kijkje komen nemen op onze 
locatie.
op maandag 16 januari, dinsdag 17 janu-
ari en woensdag 18 januari van 10.00 tot 
11.00 uur bent u van harte welkom bij 
beestenboel in het MFC Klarendal aan 
Kazerneplein 2.

Fantastisch nieuws voor alle peuters uit Klarendal!

advertorial

Tacoyo, trainen voor conditie én ontspanning 
advertorial

Sinds dit voorjaar heeft arnhem er een sportaan-
bod bij voor jong en oud, man en vrouw. Het heet 
taCoyo. tacoyo is een pittige conditietraining op 
muziek, voor lichaam en geest. 

Elke training komen alle spiergroepen aan bod, je traint 
het hele lichaam. Inspannings- en ontspanningsoefenin-
gen wisselen elkaar af. Gevarieerde totaalbewegingen 
worden afgewisseld met bewustwordings- rek- adem-
halings- en yogatechnieken. Door deze combinatie 
ontstaat de techniek van het golven. Dit geeft een 
verhoogde stofwisseling. Je verbrandt overtollig vet en 
werkt aan een prima conditie. De training maakt je ook 
bewust van stressgerelateerde klachten in je lichaam, en 
leert je daarop te reageren. Je kan gewichtjes gebruiken 
van 0,5 tot 2 kilo voor nog meer training en conditie.

De training duurt 5 kwartier en heeft een verrassende 
mix van pop- ontspannings- jazz- en klassieke muziek en 
adagio's. Het is laagdrempelig en iedereen kan op eigen 
niveau meedoen. Tacoyo streeft niet naar een schoon-
heidsideaal, maar een gezondheidsideaal. 

Tacoyo is in Arnhem nu op 3 locaties en wordt gegeven 
door Irene Ettema. Zij heeft o.a. gewerkt als buitensport-
instructeur, kajak- en kliminstructeur. Als deelnemer van 
Tacoyo in Apeldoorn werd zij zo enthousiast dat ze zelf 
haar licentie ging halen om in Arnhem te starten. Irene 
hoopt binnenkort met nieuwe deelnemers nog meer 
uren te kunnen starten.

taCoyo In HEt Kort:
* Verbetert houding, figuur en souplesse
* Ontspant en werkt stressreducerend
* Elke week 5 kwartier no-nonsense training
* Elke week nieuwe inspirerende muziek
* Trainen in een ontspannen, niet-prestatiegerichte sfeer
* Samen trainen, maar ieder op eigen niveau
* Tacoyo gebruikt geen apparaten

Een training meedoen en zelf ervaren? 
Maak kennis met 2 GratIS ProEFLESSEn! 

Waar En WannEEr:
Dinsdagmiddag 16.00 Gezondheidscentrum Parkstraat 
38a (ingang Kastanjelaan).
Dinsdagavond 18.45 Gymzaal Viottastraat (ingang naast 
de basisschool). 
Donderdagavond 19.15 Gymzaal Piramide, Groningen-
singel 1185 (ingang Hooghalensingel).

Info en aanmelden: 06 - 200 93 737  
irene@talentalive.nl www.tacoyo.nl

Burenhulp Klarendal en St.Marten  
gaat activiteiten verder uitbreiden!

Sinds april is de burEnHuLP actief in 
Klarendal en St.Marten. bewoners met een 
eenvoudige hulpvraag kunnen bellen naar 
06 - 442 48 687. Wij, de vijf bemiddelaars, 
hebben om de beurt de telefoon bij ons en 
gaan dan op zoek naar een Goede buur die 
kan helpen. Dat zijn er inmiddels al 43 in 
Klarendal en St.Marten! 

Burenhulp is niet alleen voor ouderen of 
mensen met een beperking. Iedereen kan 
in een situatie komen dat hij of zij even een 
helpende hand nodig heeft. Voorwaarde is 
dat iemand het op dat moment echt niet 
zelf kan. En natuurlijk moet het geen al 
te ingewikkelde vraag zijn. Een hele tuin 
omspitten, een wasmachine naar beneden 
tillen of het huis schoonmaken hoort er niet 
bij. Maar wel een boodschap doen, blad of 
sneeuw ruimen, de hond een keer uitlaten. 
Of een klein klusje. 

We horen best vaak dat mensen tegen een 
probleem aanlopen waar ze even geen raad 
mee weten en dan is de Burenhulp beschik-
baar. Maar we horen even vaak dat bewo-
ners het toch lastig vinden om de telefoon 
te pakken en om die hulp te vragen. Dat 
hoort ook een beetje bij hoe we opgevoed 
zijn; vooral alles zelf doen en een ander niet 
lastig vallen... Toch vinden de bemiddelaars 
en de Goede Buren dat jammer. Zij hebben 
zich juist aangemeld omdat ze het fijn vin-
den om iets voor een ander te doen. Hierbij 
dus een oproep aan alle bewoners: gewoon 
bellen! Als het iets is wat toch niet bij de 
Burenhulp thuis hoort zullen we alsnog 
doorverwijzen.

Een andere zorgelijke ontwikkeling is dat 
er steeds meer mensen vereenzamen. We 
blijven langer thuis wonen en er is steeds 
minder professionele hulp beschikbaar. 
Je moet dan een beroep doen op familie 
maar als die werken en ver weg wonen of 
nog erger, er is geen familie meer......dan 
wordt het knap lastig. Om ook die men-
sen te bereiken gaat de Burenhulp vanaf 
januari starten met ‘telefooncontacten’. De 
achterliggende gedachte is om mensen die 
eenzaam of ziek zijn en die niet veel sociale 
contacten hebben, op een vaste dag te bel-
len voor een kort gesprekje. 

De werkwijze is als volgt: in de ochtend van 
een afgesproken dag (bijvoorbeeld elke 
dinsdag of zo) gaat de Bemiddelaar bellen 
“om te horen hoe het gaat”. Dit zijn korte, in-
formele gesprekjes. Bij geen gehoor zal de 
Bemiddelaar later op die dag nog een keer 
bellen. Als er dan weer niet wordt opgeno-
men gaat de Bemiddelaar contact zoeken 

met de contactpersoon. Voorwaarde is nl 
wel dat er een contactpersoon bij betrok-
ken is die geïnformeerd kan worden als op 
de afgesproken dag de telefoon niet wordt 
opgenomen (familie, vrienden of professi-
onele hulpverlener). Want in deze gevallen 
doen we geen beroep op de Goede Buren 
om polshoogte te nemen, dat is een verant-
woordelijkheid voor de contactpersoon. Zo 
hopen we ook bewoners te bereiken die het 
moeilijk vinden om hulp te vragen. Mis-
schien wordt het dan makkelijker om wél te 
bellen als er een keer iets nodig is. En voor 
familie en vrienden wellicht een geruststel-
ling dat er regelmatig contact momenten 
zijn.

Kent u mensen in uw omgeving die hier-
mee geholpen zouden zijn? Dan kan hij of 
zij (of iemand uit de naaste omgeving) con-
tact opnemen met de burenhulp. aanmel-
den in overleg met het wijkteam kan ook. 

Wilt u zich ook aanmelden als Goede buur 
of heeft u een keer een hulpvraag? Dat kan 
via hetzelfde nummer 06 - 442 48 687 
of via ons mailadres:
burenhulpklarendal.stmarten@gmail.com 

bEtEr EEn GoEDE buur Dan EEn VErrE 
VrIEnD!!
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Bewonersoverleg 

Het bewonersoverleg van 14 december was het laatste 
bewonersoverleg van 2016. 

Er is in 2016 het nodige gebeurd waar het bewoners-
overleg mee te maken kreeg. Een aantal voorbeelden 
daarvan zijn het opstellen van een nieuw WIJK-aCtIE-
PLan en het plan van het College met de naam “Van 
WIJKEn WEtEn” met alle consequenties voor het 
oPbouWWErK en het verdwijnen van de WIJKrEGIS-
SEur. 
Daarnaast zijn er ouDE GEWaarDEErDE LEDEn 
vertrokken en zijn er daarvoor nIEuWE LEDEn in 
de plaats gekomen. Een van de nieuwe leden heeft 
gezorgd voor een brEDEr DraaGVLaK van het bewo-
nersoverleg in de wijk. 

De laatste agenda van het jaar had heel veel verschil-
lende aanvragen, twee mensen die willen inspreken, 
een presentatie van het KInDErWErK en de laatste 
stand van zaken van de WaSPLaatS die op 5 februari 
van dit jaar geopend is. 

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 plas-
tic afvalzakken, foldermateriaal en andere informatie. 
Ook het bewonersoverleg (vroeger wijkplatform) vindt 
er plaats. 

Alle informatie treft u op: 
WWW.KLarEnDaL.nL/MFC. 

MFC ook te vinden op: 
WWW.FaCEbooK.CoM/MFCKLarEnDaL

oPbouWWErKEr rob KLInGEn WErKt In HEt MFC: 
r.klingen@rijnstad.nl - telefoonnummer 06 - 553 216 64

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

PuCK’S oPEn PoDIuM

De afgelopen 25 jaar 
hebben ruim 1500 

artiesten in de 
dop laten zien 

wat ze in huis 
hebben tijdens 

Puck’s open Podium. 

Hiervoor brengt 
hèt centrum 

voor de amateur-
podiumkunst iedere 

3e vrijdag van de maand 
zangers, dansers, toneelspelers, 

cabaretiers, dichters en muzikan-
ten uit heel Nederland bij elkaar in hun 

sfeervolle theaterzaal.

Wie er optreedt blijft altijd een verrassing. 
Wat er wel verklapt kan worden is dat het 
Open Podium altijd wordt samengesteld 
uit minimaal 6 verschillende soorten acts. 
De line-up bevat totaal verschillende ar-
tiesten; van doorgewinterde podiumbees-
ten tot absolute beginners.

Alles en iedereen is theater heeft Shake-

speare ooit gezegd. Op het moment dat 
de artiesten in de dop het podium betre-
den gebeurt er iets magisch. Met over-
tuiging en passie leggen zij hun diepste 
zieleroerselen voor je bloot. Daar is heel 
wat moed en zelfvertrouwen voor nodig! 

Je ziet de artiesten tot bloei komen op 
het moment dat de spotlight op ze wordt 
gericht. Kom jij dat stukje magie beleven 
bij Huis van Puck? Wie weet wordt het po-
diumbeest dan ook in jou wakker gekust 
en sta jij binnenkort zelf op het podium.
In samenwerking met Eetlokaal Arnhem 
heeft Huis van Puck een dineractie opgezet 
voor bezoekers van het Open Podium. 
Voor slechts € 17,- p.p. kan genieten van 
een heerlijk 2-gangen diner in Puck’s Café 
gevolgd door een bezoekje aan het Open 
Podium. Reserveren voor het diner is 
verplicht en kan tot uiterlijk de woensdag 
ervoor.

Iedere 3e vrijdag van de maand | 19:00 
diner, 20:00 show | € 6,- show, € 17,- show 
incl. 2-gangen diner | Eerstvolgende edi-
ties: vr. 16 dec., 20 jan. en 17 feb.

www.huisvanpuck.nl

Huis van Puck

Molen de Kroon in arnhem viert op 
zonDaG 18 DECEMbEr MIDWIntEr van 
12.00 tot 18.00 uur. 

Iedereen kan een kijkje nemen en genie-
ten van de sfeervol aangeklede molen met 
een prachtig uitzicht over de stad vanaf de 
molenstelling. 

Er zijn naast de verschillende activiteiten 
en rondleidingen ook winterse lekkernijen 
te proeven in de voormalige paardenstal 
naast de molen. Buiten staat de 
vuurkorf waarboven een stokbroodje 
gebakken kan worden

MIDWIntErHoornS
Ook dit jaar klinken weer de klanken van 
de midwinterhoorn over de wijk. De mid-
winterhoornblazers geven een demonstra-
tie en vertellen over de  
traditie van het  
blazen.

PannEnKoEKEn
Natuurlijk zijn er weer de heerlijke tradi-
tionele molenpannenkoeken verkrijgbaar 
in de paardenstal. Er staat koffie, thee, 
warme glühwein en limonade en wafels 
voor u klaar.

PoPPEnKaSt
Voor de kinderen zijn er poppenkastvoor-
stellingen op de graanzolder. Om 14.00 
uur en om 15.30 uur.

MoLEnWInKEL
In de molenwinkel zijn, naaste de vele 
meelproducten, diverse streekproducten 
verkrijgbaar, o.a. honing, jams en chutneys.

ronDLEIDInGEn
De vrijwillige molenaars leiden u rond in 
de molen en laten zien wat het molenaars-
vak inhoudt. Als er voldoende wind is 
wordt er ook graan gemalen. 

MoLEn DE Kroon (de Klarendalse Mo-
len) is te vinden aan de KLarEnDaLSE-
WEG 82, te arnhem. Informatie over de 
molen is ook te vinden op:
WWW.MoLEnDEKroon.nL. 

De vaste openingstijden van de molen en 
de winkel zijn: vrijdagmiddag van 13.00 
tot 16.00 uur en zaterdagochtend van 9.30 
tot 13.00 uur. 

op die tijden zijn we bereikbaar op num-
mer 026 - 351 25 13, of anders via de 
website.

Molen de Kroon - Midwinterfeest
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Door Marije Ringersma

Voor de kersteditie van de wijkkrant zoch-
ten we iemand die uitpakt met kerstverlich-
ting op in en rondom het huis. Mensen die 
door de Klarendalseweg fietsen, rijden of 
wandelen, zullen het vast hebben gezien. 
Dat geveltje, tegenover de Wereldkeuken, 
waar er in verlichte letters believe staat.

“Het begon allemaal vier jaar geleden” 
vertelt MICHaEL bouWMan (34) die sa-
men met vriend Ricardo, Mechelse herder 
Woody (die is GROOT) en zeven katten 
aan de Klarendalseweg woont. Want toen 
werd Michael’s moeder ernstig ziek. “Ze 
had longkanker en had nog maar zeven 
maanden te leven. Natuurlijk nét vóór de 
feestdagen kregen we dat te horen. Ik had 
helemaal geen zin om iets met Kerst te 
doen” zegt hij. Een moeilijke tijd brak aan. 
Michael werd ineens mantelzorger. Bestra-
ling en chemokuren moest zijn moeder 
ondergaan. Maar een wonder gebeurde!

Na een tijdje werd zijn moeder om onver-
klaarbare redenen beter verklaard! Michael 
wilde samen met zijn zus een wensballon 
oplaten om dit te vieren en om de periode 
achter zich te laten. Op Hoogte 80, “Omdat 
Hoogte 80 het mooiste plekje van Arnhem 
is”. 

Door YouTube werd hij daarna bekend met 
andere wensballon evenementen, en zag 
hij dat er plekken op de wereld waren waar 
men wel duizenden wensballonnen op 
hetzelfde moment op lieten. “Het leek me 
zo gaaf om dat voor elkaar te krijgen hier in 
Arnhem!”. Dus waarom niet? Hij zette een 
oproep op Facebook om op 23 juni 2013 

samen te komen op Hoogte 80. Hij tipte 
mensen om een wensballon bij de Action 
te halen (is niet duur) om op betreffende 
plek dierbaren te herinneren die er niet 
meer zijn. Er kwamen toen 300 man op af. 
WOW, zoveel mensen! “Zonder presentatie, 
zonder toespraak, lieten we allemaal de 
ballonnen op. Ik was daar met mijn moeder 
en we konden het niet bevatten zo mooi 
was het. Als ik er nu aan denk, krijg ik nog 
kippenvel”. 

Op dat moment is zijn passie voor lichtjes 
ontstaan. Tja en toen kwam de Kerst. Hij 
pakte uit met versiering in en om het huis; 
het was immers feest want zijn moeder 
leefde nog! Toch realiseerde hij zich ook dat 
er genoeg mensen zijn die de feestdagen 
tegemoet gaan zonder hun dierbare, die 
alleen de Kerst moeten vieren. Om deze 
reden, bedacht hij de wensballonactie, maar 
dan een wintereditie. En weer op Hoogte 80. 

Vorige week was alweer de 8ste editie van 
‘tIME2bELIEVE’, het is uitgegroeid tot een 
grote bijeenkomst met artiesten, zangkoren, 
muziek, warme chocolademelk en suiker-
spinnen. Sponsoren en de hele rambam 
om het te kunnen betalen. 

Ondertussen bouwt Michaël van PVC 
buizen en touw een kerstboom in zijn tuin 
waar hij lichtjes in gaat doen. Hij vertelde 
me dat wat hij nu in zijn huis heeft staan, 
nog niet eens de helft van zijn kerstversie-
ring is. Er is dus meer om op te verheugen! 
 
FIJnE FEEStDaGEn!

Wie ben jij nou? Wie ben jij nou? 
Wie ben jij nou? Michael Bouwman

Michael bouwman voor zijn verlichte huis

“Maar een wonder gebeurde!”

Golden Oldies festival
Door Astrid Aries, community art

op 5 november werd het GoLDEn 
oLDIES FEStIVaL georganiseerd voor 
55plussers wonend in de wijken Klarendal 
en Sint Marten; een dag waar ouderen in 
het zonnetje werden gezet. 

Zij werden door JonGErEn uIt DE WIJK 
opgehaald met een huifkar en naar het 
HuIS Van PuCK gebracht. DE LanDEn-
KooKGroEP KLarEnDaL had de hele 
ochtend in de keuken gestaan om de 
ouderen te verwennen met lekkere hapjes. 

Er volgde een programma met dans en 
rap optredens verzorgd door het JonGEr-
EnWErK, smartlappen meezingen met de 
StaDSCoMPaGnIE (stadskoor Arnhem) 
en het beschilderen van een schort onder 
begeleiding van KunStEnaarS om mee 
naar huis te nemen. 

Aan het einde van de middag arriveerden 
‘DE KoKErS’ met hun potten pannen, 
borden en bestek (wijkbewoners die de eet-
wens van een oudere thuis hadden bereid), 
om het overheerlijke gezamenlijk op te eten 
en gezellig te kletsen.

Er zijn afspraakjes gemaakt; iemand gaat 
nu 1 x per maand voor een oudere koken 
en een oudere gaat naailes geven aan 
een kookster. Dit was ook de opzet; veel 
ouderen zijn eenzaam en komen de deur 
bijna niet uit. 

Er bleek behoefte aan vaker zo’n een fes-
tival en mee te willen helpen. Dit zou toch 
fantastisch zijn!

Grote complimenten voor de jongeren die 
zich 100% inzetten, de Landenkookgroep en 
alle vrijwilligers, zonder jullie was de mid-
dag niet zo’n succes geworden. 

Golden oldies is mede mogelijk gemaakt 
door: de Gemeente arnhem, VSb Fonds, 
Kunstbedrijf arnhem, JC de Mix, de 
Landenkookgroep Klarendal, SWoa en het 

sociale wijkteam.

Voor meer foto’s zoek op Facebook@ 
goldenoldiesklarendalst.marten 

KErSt-MEEzInG-naCHt 2016 In DE  
ParEL Van arnHEM

op kerstnacht, zaterdag 24 december 
van 22.00 uur tot middernacht, zingen we 
samen met u en de aanwezige musici tra-
ditionele kerstliedjes. Deze samenzang zal 
plaatsvinden in Memorarium Gelderland 
dat speciaal is aangekleed in kerstsfeer. 

Onder leiding van zangeres Esther Kruiter 
kunt u meezingen en heerlijk luisteren 
naar de kerstverhalen door Gerard van 
ommeren. Iedereen die deze kerstnacht 
met kaarslicht, intimiteit en samenzang wil 
meemaken, is van harte welkom. 
De toegang is gratis. Wanneer u echter wilt 
bijdragen aan het behoud van dit monu-
ment, dan wordt uw gift bijzonder gewaar-
deerd tijdens de collecte op deze avond. 
Na afloop zal er koffie, thee en glühwein 
geschonken worden vergezeld van een 
lekkere kersttraktatie. 
Huisfotograaf rob de Joode maakt foto’s 
die na te bestellen zijn.

De originele kerststal van de Sint Jan de 
Doperkerk is in de weken voorafgaand  
aan de kerst tijdens openingstijden van 
Memorarium Gelderland gratis te be-

zichtigen en kan natuurlijk ook op deze 
kerstnacht bewonderd worden. De oude 
kerstfiguren zijn voor een deel prachtig 
gerestaureerd door Gerda reijnders.

Na een grondige restauratie is dit mo-
numentale gebouw, de voormalige Sint 
Jan de Doperkerk, geworden tot een van 
de mooiste rouw- en trouwlocaties van 
Arnhem in de wijk Klarendal.  
Memorarium Gelderland heeft een rouw-
centrum met daarnaast een binnencolum-
barium (urnenmuren) en een gescheiden 
ruimte voor urnenbijzetting  voor veteranen. 

Over de mogelijkheden voor een uitvaart 
op maat of bijzetting in het columbarium 
van Memorarium Gelderland kunt u 
navraag doen bij Johan Verhofstadt van 
Johan Uitvaartzorg. Hij kan u adviseren 
en begeleiden ook als u elders verzekerd 
bent. Op de website: 
WWW.JoHanuItVaartzorG.nL kunt u 
hierover meer lezen.
Over de activiteiten van en in het  
Memorarium Gelderland kunt u kijken op: 
WWW.MEMorarIuM.nL, Verlengde Hof-
laan 74 te Arnhem. 

Graag zien we u op kerstavond!

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
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KinderwijkteamKinderwijkteamKinderwijkteamKinderwijkteamKinderwijkteamKinderwijkteam

Door Sabine Roelofs 

“Welk team weet het afval het snelst naar de overkant te brengen én op de juiste manier te 
scheiden? Welk team wordt de winnaar van de afvalrace? ”De kinderen van het KinderWijkteam 
Klarendal zijn in drie groepjes verdeeld en staan naast hun tafel met daarop verschillende soor-
ten afvalproducten, 28 stuks in totaal. Masvuan spreekt de groepjes toe. 

”We brengen het afval één voor één naar de overkant, op de juiste tafel. Dus glazen potjes bij het glas. Plastic, metaal 
en drankpakken bij het PMD en GFT bij het laatste symbooltje. Je pakt een afvalproduct van jouw tafel, loopt twee 
rondjes om de pion, gaat door de hoepel heen en springt over de zitzak om vervolgens het product op de juiste tafel 
te zetten. Is het fout? Dan moet je het product weer mee terug nemen. Terug bij jouw groepje tik je de volgende aan. 
Het groepje dat als eerste een lege tafel heeft, heeft gewonnen!” 

Jip steekt zijn hand op. “Waar hoort dit bij?” Hij houdt een plastic verpakking omhoog. “Ja, dat moet jij zelf uitvin-
den”, antwoordt Masvuan lachend. Masvuan is één van de vier stagiaires die het KinderWijkteam Klarendal begeleid. 
Lydia, Erik en Marlou zorgen samen met Masvuan voor een afwisselend programma waarbij afval centraal staat. 

Tien weken lang komen zeven kinderen elke dinsdag na schooltijd samen in het MFC. Vanuit het MFC trekken ze 
gewapend met vuilnisknijpers en vuilniszakken de wijk in, om hun eigen wijk schoon te maken. Behalve dat het 
KinderWijkteam de straat op gaat, zijn er ook andere educatieve activiteiten. Zoals een afvalrace. Zo leren de kinderen 
spelenderwijs het afval op een juiste manier te scheiden. 
Het startsein is gegeven. De kinderen rennen het parcours af met in hun handen het afvalproduct. De tafels worden 
steeds leger. En ja hoor, Jasmijn doet haar handen omhoog. Zij en Semih zijn de winnaars van de afvalrace. Zij had-
den als eerste alle producten naar de overkant gebracht. “Maar het team van Xibbe, Taneesha en Shanouk hebben 
als enige team het glazen potje van de plastieken deksel gescheiden. Eerst brachten ze het potje weg en later kwam 
Shanouk nog met de deksel bij het PMD. Goed bezig!”, zegt Lydia enthousiast. 

Kom bij het KinderWijkteam 
Naast Klarendal is het KinderWijkteam actief in acht andere Arnhemse wijken. Elk kind mag gratis deelnemen. Zo is 
de thuissituatie geen bezwaar voor deelname. Met het KinderWijkteam dragen kinderen bij aan een schonere buurt. 
En ondertussen leren ze van alles over het milieu, recyclen van afval en wat betekent om deel uit te maken van een 
team. Elk project wordt afgesloten met een uitje. De kinderen hebben dit zelf verdiend omdat ze zich goed inzetten 
voor de leefbaarheid van hun eigen wijk. www.hetkinderwijkteam.nl, info@hetkinderwijkteam.nl

Laatste woensdagclub van dit jaar
Op woensdag 21 december gaan we met 

de instuif/ kidsclub naar een kerstevene-

ment bij Molen De Kroon. Er is dan geen 

club in het MFC, maar je kunt wel met 

ons mee vanaf het MFC naar de molen. 

Wij staan dus gewoon om 12.30 uur klaar 

met het inloop-uur. Vanaf 13.30 uur gaan 

we verzamelen en lopen we samen naar 

Molen De Kroon. We gaan daar meedoen 

met een aantal leuke activiteiten én 

mogen er een lekkere pannenkoek eten! 

De activiteiten duren tot 15.30 uur. Je 

ouders kunnen je dan bij de molen komen 

ophalen, dus niet bij het MFC.  
Ga je ook met ons mee?

Kerstvakantie 
Tijdens de kerstvakantie zijn er geen clubs. Het Kinderwerk heeft 

dan ook even vrij. Vanaf woensdag 11 januari is er weer instuif/ kids-

club! In die week starten ook de andere vaste activiteiten weer.

Fijne vakantie!
Wij wensen jullie fijne feestdagen en alvast een goed oud & nieuw. 

Geniet van de vrije dagen en wees voorzichtig met vuurwerk. Tot in 

het nieuwe jaar!!!!
Groetjes van alle begeleiders van het Kinderwerk

Idee?
Heb je een leuk idee voor een nieuwe club of een vakantie-activiteit? 

Laat het ons weten! We vinden het leuk om samen met kinde-

ren nieuwe activiteiten te organiseren. Dus kom maar op met de 

ideeën!  

DE LEKKErStE oLIE-
boLLEn Van arnHEM

En deze kan je bij bouWSPEELPLaatS DE LEuKE 
LInDE bestellen.
De oliebollen worden door de vrijwilligers gebak-
ken en de opbrengst is natuurlijk voor de kinderen.

De oliebollen worden op zatErDaG 31 DECEM-
bEr op de Leuke Linde gebakken. En kunnen hier 
ook opgehaald worden tussen 13:00 en 15:00 uur.
Voor mensen die slecht ter been zijn kunnen de 
oliebollen thuis bezorgd worden.
De oliebollen zijn € 0,50 per stuk.

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

naam:

adres:

telefoonnr: 

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

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

Bon uiterlijk 29 december inleveren bij de Leuke 
Linde!


