
Negen jaar pastoraal werk Geert Rozema verlaat de wijk

WijkkrantKlarendal
Door Zefanja Hoogers

Buurtpastor Geert rozema (1979) legt 
na negen jaar zijn functie neer voor de Sint 
eusebiusparochie in arnhem. We kijken met 
hem terug naar hoogtepunten en diepte-
punten in zijn werk.

Start
In 2007 besloot de parochie op projectbasis 
met behulp van fondsengelden iets nieuws 
te beginnen. Geert was nog maar nét afge-
studeerd theoloog, had stage gelopen en 
werd aangesteld als buurtpastor. Opdracht: 
zielzorg verlenen en dienstbaar zijn aan de 
armen in de wijk. Hij trad daarmee in de 
voetsporen van zuster van Liefde eLeu-
thera uit de jaren ’60 van de vorige eeuw 
en pastor Jan BruGman die in 2006 met 
pensioen ging. 

Ook het inloophuis werd geopend in de 
voormalige kapel en kosterwoning van de 
oLV kerk aan de van Slichtenhorststraat 
in Sint Marten. Dat was aanvankelijk geen 
doel op zich. Geert: “Maar de contacten 
groeiden rap! Eerst waren er alleen koffie-
ochtenden en al snel meldden zich vrijwilli-
gers.” Het parochiebestuur nam na een paar 
jaar LiLian aan als coördinatrice voor het 
Inloophuis. Geert bleef daardoor vrijgesteld 
voor het pastorale werk bij de mensen thuis 
en op straat. 

hooGtepunten en dieptepunten
Geert vind het moeilijk om specifiek diep-
tepunten te benoemen. “De bezuinigingen 
in de zorg eisen hun tol. Ik zie dat chronisch 
zieken buiten de boot vallen en in een iso-
lement raken. Het aantal mensen dat moe 
is en uit het leven wil stappen groeit en dat 
is een zorgwekkend signaal. Ik heb mensen 
veel te jong zien overlijden. Een ander diep-
tepunt is vertrek van collega Lilian geweest 
na drie jaren van fijne samenwerking.” 

Gelukkig zijn er ook veel hoogtepunten. “Er 
zijn in mijn tijd enorm veel dwarsverbindin-
gen gelegd met allerlei ketenpartners. Door 
samenwerking met hen en wijkbewoners, is 
er aandacht voor mensen die zelf niet snel 
contacten leggen. Elkaar hier in kunnen 
vertrouwens is iets wat je opbouwt. 

Bewoners zijn op een menswaardige ma-
nier benaderd, krijgen erkenning, maken 
zich nuttig voor de samenleving en dragen 
bij. Zorgwekkende zorgmijders zijn gekop-
peld aan hulpverleners en buurtmaatjes 
waardoor sommigen van hen weer volop 
mee draaien in de wijk.” 
Een goed voorbeeld daarvan is de opge-
richte Buurtservice; mensen van goede wil 
die omzien naar elkaar en klussen uitvoeren 
voor buurtbewoners die dat zelf niet kun-
nen. “Dat zijn niet alleen mijn verdiensten. 
Prachtig om te zien!” 

Geert is ook diaconaal werker, ofwel bemid-
delaar. Door korte lijntjes met de dullert 
stichting, Vincentius, Caritas en College 
van diakenen zijn honderden families in fi-
nanciële nood geholpen. “Er zijn zo tonnen 
de wijk in gegaan. Via onorthodoxe wegen 
dingen bereiken om samen met bewoners 
en professionals van de wijk iets moois te 
maken, dat is heel dankbaar.” Een ander 
hoogtepunt: de herdertjestocht. “Mooi dat 
partijen samenwerken om het Kerstverhaal 
neer te zetten!”

Verder
Bijna twee jaar geleden trouwde Geert met 
Anemoon, een niet-katholiek. Voor hun hu-
welijk moesten ze daarom dispensatie aan-

vragen. Samen hebben ze mooie gesprek-
ken over het leven en houden ze elkaar met 
beide benen op de grond. Hun zoontje Mos 
is ondertussen een jaar oud. 

Geert vond het tijd om een nieuwe weg in 
te slaan, hij wordt gevangenispastor. Alle 
Nederlandse gevangenissen hebben gees-
telijke verzorging in huis, Geert wordt naast 
een imam, een protestante pastor en huma-
nist, de katholieke pastor in de gevangenis 
van Leeuwarden. “Ja, dat is verder weg 
van Utrecht (woonplaats, red), maar het 
is een afgebakende baan van drie dagen. 
Daardoor heb ik meer tijd voor mijn vrouw 
en kind. Maar het werk gaat in Klarendal en 
Sint Marten verder via vrijwilligers van het 
Inloophuis en collega eLLie SmeekenS. Zij 
is na twee jaar goed ingewijd in het inloop-
huis en het buurtpastoraat. Ik heb het volste 
vertrouwen in haar.”

Geert neemt afscheid op 10 maart van 
16:00-19:00 in de Walburgis. Welkom!
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Aan de bewoners(s) van dit adres

De wijk draait door
in GeSprek oVer kunSt in de WiJken 
kLarendaL en Sint marten. 
LoCatie: huiS Van puCk, 25 Januari 

Cultuurmakelaar mieke hendrikSe or-
ganiseerde, in samenwerking met organi-
saties en kunstenaars uit de wijk een ‘de 
WiJk draait door’ avond. Geïnspireerd 
op de talkshow dWdd. 

Naar aanleiding van een tekst, beeld of 
fragment stelde Mieke korte vragen aan 
de gasten die aan tafel schoven om iets te 
vertellen over hun project en het contact 
wat zij hebben met bewoners van de wijk. 
Doel van de avond was om netwerken te 
versterken en een blik op de toekomst te 
werpen. 
In Klarendal en Sint Marten zijn drie punten 
belangrijk met betrekking tot Kunst en 
Cultuur: ‘hiStorie in BeeLd BrenGen’, 
kanSVerdienerS en JeuGd.

Zodoende vertelden studenten van artez 
hoe zij afgelopen jaar onderzoek deden 
naar het huwelijk in de jaren ’50 en ’60 in 
Klarendal. rick Jansen van Villa klarendal 

en Songul Gurses vertelden over project 
‘mijn leven in kleur’ waarbij oudere bewo-
ners van de wijk door jongeren geïnter-
viewd worden, met een boekje en tentoon-
stelling als eindresultaat. de nacht van de 
mode (Caroline evers) presenteerde het 
thema van 2017 (Words), ron van den acker 
vertelde over het ‘meester Gezel project’, 
waar jongeren worden gekoppeld aan crea-
tief ondernemers uit de wijk.

Theatermaker mathilde maas lichtte het 
publiek in over het Geheim van de Bakker 
waar zij met kinderen van de basisscholen 
oude en verdwenen plekken op een kunst-
zinnige manier aandacht wil geven. Saskya 
kamps liet zien wat er gebeurt in de Vijf 
ramen Galerie op de Sonsbeeksingel.
Andere gasten waren buurtbewoners die 
activiteiten ondersteunen qua kunst maken 
en schrijven in het inloophuis (Wijkatelier 
en klinkerbreed), theatergroep klaretaal, 
Basisschool kunstrijk en ontwerper ferry 
dorresteijn. Tafeldame was nina Wesselink. 
Nina studeert theater aan ArteZ en gaat 
de komende maanden stage lopen in de 
wijken. 

De avond vond plaats in het Café van het 
huis van puck. Ook zij kwamen aan het 
woord: Corien van der poll vertelde over de 
ongepolijste schoonheid van amateurspelers. 
Een aantal gasten waren nieuw voor elkaar, 
maar bijna allen hebben op de één of ande-
re manier te maken met Mieke. In gesprek 
over alle presentaties klonk de behoefte aan 
een vervolg op deze avond. Daarbij werd 

ook de wens uitgesproken om dan de deel-
nemers aan de projecten uit te nodigen, 
zodat voelbaar wordt hoe kunst en cultuur 
een toegevoegde waarde voor hen is.
Het belooft in ieder geval een bruisend cul-
tureel jaar te worden met veel initiatieven! 

Contact cultuurmakelaar mieke hendrikse
e mieke.hendrikse@kunstbedrijfarnhem.nl 

“Via onorthodoxe wegen dingen be-
reiken om samen met bewoners en 
professionals van de wijk iets moois 
te maken, dat is heel dankbaar”

Op straat: Geert maakt voor iedereen tijd voor een babbeltje 

Cultuurmakelaar mieke tijdens de Wijk draait door in het huis van puck
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Zefanja Hoogers, Shay Karniel, 

Marije Ringersma, Nina Wesselink, 

Annemarie van Ginkel, Gerard Mulder 

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 ~

Het nieuwe jaar is al weer volop op 
gang. De ondernemersvereniging 
DOCKS heeft zijn nieuwjaarsborrel ach-
ter de rug, het eerste bewonersoverleg 
is al weer geweest, allerlei culturele 
partijen kwamen samen om naar 2017 
te kijken, het nieuwe biljartcentrum is 
geopend én een aantal trouwe gezich-
ten in de wijk kondigden hun vertrek 
aan. De wijkkrant is eigenlijk nooit dik 
genoeg om overal verslag van te doen. 
Bovendien hebben we eigenlijk ook niet 
genoeg schrijvende redactieleden om 
overal bij aanwezig te kunnen zijn. Maar 
er is dus telkens genoeg aan de hand! 
Op Facebook @klarendal komt tussen-
tijds ook altijd wel een nieuwtje voorbij. 
Maar dat is natuurlijk vluchtiger.

Voor de langzamere berichtgeving is 
dan weer de wijkkrant. En we hopen 
altijd dat daar voor ieder wat wils in 
staat. Dus veel leesplezier, onze nieuwe 
redactieleden Nina en Annemarie 
deden hun stinkende best! 

~ Redactioneel ~

uiterlijk kopij woensdag 8 maart.

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 23 maart.

Inleveren van kopy 
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Een cc gje op Klarendal

Gerard muLder maakt voor elke wijk-
krant een tekening van een (on)opval-
lende 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. 

Daarvoor moet u de bon invul-
len en afgeven bij MFC Klarendal – 
Kazerneplein 2 . 

De oplossing van krant 7 van het vorige 
jaar is niet geraden! Helaas! 2017: nieu-
we ronden nieuwe kansen. 

Uw oplossing moet uiterlijk maandag 6 
maart 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 6 maart

2

3

MFC Klarendal Gezellige
Bingo

Doe mee op vrijdagmiddagen en 
maak kans op een leuke prijs!
Aanvang: 14.00 uur Kosten: € 
2,50 per plankje inclusief koffie/
thee. 

Vrijdagmiddagen tot de zomerva-
kantie: 17 februari, 17 maart, 28 
april, 26 mei, 23 juni. 

Vastentasactie Klarendal / 
Sint Marten

Voor het tweede jaar organiseren inloop-
huis Sint marten en Villa klarendal samen 
met enkele andere actieve wijkbewoners 
de Vastentasactie.

Na de Carnaval start de Vastentijd voor 
christenen. Tijdens deze 40-dagen van 
bezinning bereiden we ons voor op het 
Paasfeest, het belangrijkste christelijke 
feest waarin we herdenken dat de dood 
niet het laatste woord heeft. 

Vroeger snoepten veel kinderen niet tij-
dens de Vasten. Ze bewaarden hun snoep 
in de Vastentrommel. Vandaag sluiten we 
ons bij deze oude traditie aan op een 

eigentijdse wijze, door voedsel in te 
zamelen en te delen van wat we kunnen 
missen met de armen tussen wie we 
leven.

Van de ingezamelde etenswaren stellen 
we samen met vrijwilligers voedseltassen 
samen ter waarde van 40 euro. We hopen 
minstens 100 ‘Vastentassen’ te kunnen 
uitreiken vlak vóór Pasen, om mensen 
uit Klarendal en Sint Marten die dit goed 
kunnen gebruiken een extraatje te geven. 
Het is ook mogelijk geld te storten waar-
mee wij de vastentassen samenstellen 
via NL87INGB000710434 ovv “bijdrage 
Vastentas”. Iedereen - ongeacht religie of 
afkomst kan aan deze actie mee doen. 

Van 27 maart t/m 7 april kunt u het voed-
sel op drie inzamelpunten langs brengen. 
Dat zijn de Wasplaats, molen de kroon en 
het inloophuis. 

Voor meer informatie: Rick Jansen (Villa 
Klarendal), jansen.rick@gmail.com, 
06 - 170 400 29 of Facebook@
vastentasactieklarendalsintmarten 

Inloop Onderling
is voor iedereen die zin heeft om samen 
met buurtgenoten bezig te zijn.

U kunt bij ons terecht voor een praatje, 
spelletje, creatief bezig zijn (hiervoor is
materiaal aanwezig), naai- en verstelwerk 
of computeruitleg. Een keer in de maand 
willen wij een bingo, kaartochtend of work-
shop organiseren. Omdat wij low-budget 
willen blijven vragen wij maar een kleine 
vergoeding voor de bingo en worksho-
pochtenden.
De koffie en thee staan klaar! (eerste kopje 
gratis, daarna 50 cent)
Bij ons is iedereen welkom.

de WaSpLaatS
Klarendalseweg 439. 026 - 379 88 46. 
Iedere woensdag van 10.30 uur tot 13.30 uur 

Mediteren en mantra zin-
gen in Klarendal
Wie goed in zijn vel zit heeft veel te geven. 
Iemand met een open hart straalt een soort 
vreugde uit die soms aanstekelijk werkt, 
zodat de ander zich ook ineens plezieriger 
voelt. annemarie (yogadocent en sjama-
nistisch opgeleid) wil graag bijdragen 
aan meer verbinding, harmonie en vrede. 
Daarom organiseert zij vanaf zondag 12 
februari elke tweede zondag van de maand 
een bijeenkomst mediteren en mantra-
zingen. Inloop 15.45, einde 16.00 met een 
kopje thee.

Je hoeft niet lenig te zijn, of een mooie 
stem te hebben; mantrazingen gaat meer 
over de stem van je hart. Iedereen kan dus 
meedoen (max 8 mensen).

Deelname is op basis van een vrijwillige 
bijdrage. 
Stuur een mail naar: 
annemarie@annevginkel.nl met daarin 
je naam, leeftijd en telefoonnummer. Je 
krijgt een mail terug met het adres en meer 
informatie.

•	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
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Rosendaalsestraat 434a 
6824CT Arnhem 

info@rocketyoga.nl 
06-42932899 

www.rocketyoga.nl 

Actieve yoga  
in Klarendal 

* ook zwangerschapsyoga * 

Jongerenwerk in Klarendal – outreaching en empowerment 

Door Zefanja Hoogers

Jaren keken jongeren uit naar hun per-
manente eigen jongerencentrum op het 
kazerneplein, de mix. toen ze er eenmaal 
in konden, was er de onrust vanwege de 
bouw op de rest van het terrein. Boven 
gebruikte rijnstad het gebouw voor 
andere doeleinden en toen het mfC klaar 
was verhuisden deze afdelingen daar naar 
toe. Gevolg: het gebouw werd te duur 
voor alleen jongerenwerk. dus eigenaar 
Volkshuisvesting ging op zoek naar een 
andere huurder en het jongerenwerk 
verhuisde eind 2015 naar boven, een veel 
kleinere ruimte.

We spreken v.l.n.r. daniëL Smit, imad 
BouraaraSSi, meLVin koLf en heel 
eventjes ook BiLaL Budak. Melvin: “De 
jongeren vonden de verhuizing zwaar. En 
dan is licht omschreven. Ze voelden alsof 
er weer iets van hen was afgenomen. Het 
was een pittige periode.” Melvin werkt 
sinds anderhalf jaar 18 uur per week 
als ambulant jongerenwerker. “Het gaat 
super. Ik fungeer als netwerkbouwer, heb 
goede contacten, ben in de leefwereld 
van de jongeren aanwezig en werk out-
reachend. Ik probeer preventief te kijken 
en zie vooral wat de jongeren wél kun-
nen.” 

Toen het jongerenwerk naar boven ver-
huisde, was jongerenwerker Thomas Kip 
nog niet zo lang aan het werk. Ook dat 
was wennen voor de jongeren. Zijn con-

tract verliep echter na twee jaar, en hij is 
ondertussen vervangen door geboren en 
getogen Klarendaller Imad. Hij heeft voor 
18 uur een jaarcontract en is woensdag, 
donderdag en vrijdag te vinden in de mix. 
“Ik kom uit de jeugdzorg en wil kijken of de 
Mix vaker open kan: empowerment! Wat 
willen jongeren zelf en hoe geef je ze eigen 
verantwoordelijkheid? Daarmee creëer je 
ook een positieve vibe om ze binnen te 
houden. Er zullen dan ook vrijwilligers en 
stagiaires voor nodig zijn. ” Ideeën voor 
jongeren? Kom langs! 

Anderhalf jaar geleden volgde Melvin 
Daniël op als ambulant jongerenwerker in 
Klarendal. Daniël startte in zijn tijd met wat 
omwegen en met enorm veel inzet van jon-
geren zelf, talentenhuis Buro propz. Toen 
hij als ambulant jongerenwerker naar Zuid 
verhuisde, bleef hij nog wel verbonden 
aan Propz. Met veel fondsen en projectgel-
den zijn er allerlei wijkgerichte activiteiten 
gestart en zijn er boven ruimtes ingericht 
als danszalen en een muziekstudio. Maar 
Rijnstad is natuurlijk geen culturele orga-
nisatie. Dus Buro Propz zoekt een weg om 
tóch workshops aan te kunnen bieden voor 
de doelgroep. Dat lukt deels via Gelrepas 
constructies, het Jeugdcultuurfonds en 
ZZP-ers. 

De vraag is nu een beetje hoe de tweede 
verdieping van het gebouw, als zowel 
jongerenhonk én talentenhuis optimaal 
te gebruiken voor de wijk. Daar wordt 
momenteel hard aan gewerkt. Bilal bij-

voorbeeld, ook geboren en getogen 
Klarendaller, zet stappen richting een pro-
fessioneel bestaan in de muziekwereld. 
Hij maakt dankbaar gebruik als freestyler 
van de studiofaciliteiten van Propz en zijn 
tegenprestatie zit hem in het leren omgaan 
met de apparatuur en beats maken aan 
jongeren met vergelijkbare ambities. 

Bilal moest weg, dus Daniël vertelt over 
zijn bijdrages aan het jongerenwerk met 
gepaste trots. Daniël zelf echter verlaat 
Arnhem! “Ik heb de afgelopen acht jaar 
met enorm veel plezier gewerkt, ook in 
de Madser in Zuid. Buro Propz was een 
enorme uitdaging voor me en ik ben op en 
een bepaalde onrustige manier altijd wel 
ergens naar op zoek. Dus toen kwam er 

iets op mijn pad: in Den Bosch ben ik 
gevraagd om voor een hele kleine stich-
ting projecten voor jongeren te ontwikke-
len. Projecten met een begin en een eind. 
Ja, en daar geef ik mijn vaste contract 
voor op. Ik werk ook niet voor het geld. Ik 
werk voor de passie.” 

op donderdag 23 februari vanaf 17u kun 
je afscheid nemen van daniël in de mix, 
kazerneplein 10. 

Wij wensen hem veel succes! 

Daniël, Imad, Melvin en Bilal in het  
jongerencentrum op de eerste verdieping

“Empowerment! Wat willen jon-
geren zelf en hoe geef je ze eigen 
verantwoordelijkheid”

Carnaval: de Patriotten vieren 
carnaval zonder eigen honk

een patriot ziet het aLS uitdaGinG 
het onmoGeLiJke moGeLiJk te maken

Door Zefanja Hoogers

over iets meer dan twee weken schui-
felt de carnavalsoptocht weer over de 
klarendalseweg, een middag met veel 
drukte in de wijk. maar carnaval voor 
een carnavalsvereniging is meer dan 
dat: drie dolle dagen die starten met de 
optocht, doorgaan op de maandag met 
frühshoppen bij andere verenigingen, 
een rozenbal diezelfde avond, dinsdag 
andere carnavalsverenigingen ontvangen, 
een Boerenbal op die avond en dán is het 
aswoensdag . Want veertig dagen voor 
pasen begint het vasten; carnaval heeft 
tenslotte zijn oorsprong in de katholieke 
traditie. 

We spreken nieky neiJenhuiS, al zeven 
jaar de voorzitter van carnavalsvereniging 
de patriotten. Deze vereniging werd in 
de jaren ’80 van de vorige eeuw opgericht 
en kreeg al snel een Klarendals tintje door-
dat leden uit Klarendal zich aansloten. Na 
wat omzwervingen bemachtigede het ook 
een eigen honk in de Agnietenstraat in 
School 88. Daar begonnen ieder jaar in het 
weekend voor 11e van de 11e (het gekkenge-
tal!) de rituelen richting carnaval. Ieder sei-
zoen eindigt en begint met een algemene 
ledenvergadering in Mei en de rituelen 
bestaan vervolgens uit de Prinsenkeuze 
avond, de Pronkzitting van Prins Carnaval, 
indien van toepassing het uitreiken van de 
Grote Lybra prijs, de Pronkzitting van de 
Raad en meer. Al deze avonden worden 
aangekleed door de aanwezigheid van de 
Garde, ofwel de Dansmarietjes; een 

belangrijke en sociale toevoeging van een 
carnavalsvereniging. 

Maar de vereniging heeft het gebouw 
verlaten. Nieky: “In School 88 zaten wij 
in onderhuur bij de Diamond Girls (mar-
jorettegroep, red) en we wisten dat het 
gebouw in de verkoop stond. De nieuwe 
eigenaar gaf er een andere bestemming 
aan en wilde liever andere huurders; 
klaarblijkelijk word carnaval toch geas-
socieerd met overlast. Dus we moesten 
er uit. Ik heb er wel van wakker gelegen 
dat het clubgebouw niet meer in de wijk 
is en het was soms moeilijk om rechtlijnig 
te blijven denken; we hebben er jaren 
met ziel en zaligheid feesten gevierd en er 
vele voetstapjes gezet…” 

Carnaval is dus wat sober gestart afgelo-
pen november. Tóch hebben de Patriotten 
in december hun 33e jubileum gevierd. 
33 is toch geen jubileumgetal? “Jawel, 
drie maal elf! Het was goed te vieren in 
de OASV op de Dennenweg.” Andere acti-
viteiten gaan ook gewoon door. Jaarlijks 
organiseert de vereniging de dinsdag 
voor carnaval, samen met haar vrienden 
van Carnavalsvereniging De Ridders van 
de Slof uit Ede, een middag in Wekerom 
bij ’s Heeren Loo voor mensen met een 

beperking én de zaterdag kindercar-
naval voor kinderen in Klarendal. “Dat 
blijven we – als het aan mij ligt – altijd 
in Klarendal doen!” De Dansmarietjes 
hebben ondertussen een repetitie onder-
komen gevonden in de Mix en carnaval 
gaan ze vieren in de Valk, de sportkan-
tine op Valkenhuizen. “Dat is wel anders 
natuurlijk; op de Agnietenstraat deden we 
alles zelf, zoals ontheffingen aanvragen, 
inkopen en beheer. We kregen de sleutel 
en moesten alles weer netjes achter laten. 
Het was meer ons eigen tokootje. Dit voelt 
een beetje als een sprong in het diepe.” 
De vereniging heeft verder een goede en 
sterke basis. Er is nu wel een zorg; komen 
de mensen wel naar de Valk? Maar ook 
een uitdaging; ze zouden er nieuwe leden 
kunnen aantrekken. Nieky: “Eens een 
Patriot is altijd een Patriot. Een Patriot ziet 
het als uitdaging het onmogelijke mogelijk 
te maken. Dat is het karakter van de club.”

de voormalige ruimte van de patriotten 
aan de agnietenstraat is ondertussen in 
gebruik door biljartcentrum de Snelpost – 
zie pagina 7.

de jaarlijkse carnavalsoptocht waar de 
patriotten tussen lopen, is op zondag 26 
februari.

Vort nieky (voorzitter) & prins henk



Wijkkrant Klarendal - februari 2017 Pagina 4

Onze  
mondzorg  
is gewoon  

gaaf!
Met plezier naar de tandarts?  

Kijk op www.mondzorgvoorkids.nl

‘Beter een goede buur…’
inzameLaCtie Voor 45 km auto 
Voor riny uit de VoGeLWiJk 

Door Nina Wesselink

op een zonnige donderdag in januari 
spreek ik Simone hartemink, eige-
naresse van tabakswinkel Simone. 
eerder ontving de redactie van Wijkkrant 
klarendal een opvallende mail. ‘klarendal, 
dank voor jullie inzet. mede dankzij jullie 
is het ons gelukt iemand blij te maken 
met een 45 km wagen. mevrouw is er 
dolblij mee!’ in de bijlage treffen we drie 
foto’s waar een drietal opvallend vrolijke 
dames op te zien zijn rondom een splin-
ternieuwe zwarte brommobiel. 

Simone vertelt me het verhaal van riny 
(67) uit de Vogelwijk. Riny heeft in een 
korte periode haar beide volwassen kin-
deren verloren en sinds het overlijden 
van haar man, een paar jaar geleden, 
staat Riny er helemaal alleen voor. 
Door gezondheidsklachten is het voor 
Riny moeilijk om alles alleen te doen. 
Buurtbewoners steunen haar sindsdien 
door af en toe een boodschapje voor 
haar te doen of met haar naar het kerkhof 
te gaan, waar zij het liefst elke dag zou 
komen, om een bloemetje te brengen en 
het graf netjes te houden. Ook Simone 
brengt weleens een bezoekje aan haar 
buurvrouw. ‘Op een zeker moment had-
den we het er over; wat zou jij nou het 

liefste willen?’ Riny sprak haar wens uit: ‘Ik 
zou eigenlijk wel zo’n 45 km wagentje wil-
len. Maar ja, die dingen zijn zo duur.’ 

Simone en ook buurvrouw diana besloten 
om naar aanleiding van deze bijzondere 
wens geld in te zamelen. ‘Toen hebben we 
tegen elkaar gezegd: we proberen de hele 
wijk te pakken. We zijn eerst de buurt in 
gegaan, langs de deuren.’ Om meer men-
sen te bereiken besloot Simone de pot in 
haar winkel te zetten. ‘Gewoon kijken hoe 
ver we komen. Dat ging erg goed, want we 
hebben in totaal 1746 euro opgehaald!’ 

Ik sta al een poosje in de tabakswinkel. 
We onderbreken het gesprek kort, zodat 
Simone haar klanten kan helpen. Met een 
grote grijns pauzeer ik mijn dictafoon. 
Wanneer we ons gesprek vervolgen, vertelt 
Simone me dat de opbrengsten uit de win-
kel niet voldoende waren voor de aanschaf 
van een nieuwe brommobiel. Verschillende 
fondsen werden aangeschreven en er 
werden meer lijntjes uit gezet. ‘Er was een 
vrouw, Jaqueline, uit de buurt met een 
barokke bank, zo’n hele ouderwetse, weet 
je wel? Ze wilde die bank bij het grofvuil 
zetten, maar iemand tipte haar de bank op 
Markplaats te gooien met het idee er iets 
voor te kunnen beuren.’ De opbrengst van 
de bank, 350 euro (!), kwam Jacqueline 
persoonlijk brengen naar de winkel. Mijn 
hart maakt een sprongetje en ik kijk in de 
vriendelijke ogen van Simone die enthou-

siast verder gaat met haar verhaal. Op de 
vraag of de vrouw zeker wist alles te wil-
len doneren antwoordde de vrouw: ‘Jawel, 
want anders was ik het toch kwijt geweest. 
Of ik had de bank weggegooid of ik geef 
die mevrouw dat geld.’ 

Het Inloophuis aan de Van Slichtenhorst-
straat organiseerde speciaal voor de wens 
van Riny een rommelmarkt. ‘Kwartjes, dub-
beltjes en euro’s-werk’ zoals Simone mooi 
omschrijft, leverden ook een bijdrage. Tot slot 
vertelt Simone me dat ook coffeeshop Lucky 
Luke naast een eigen donatie, met behulp 
van klanten geld heeft ingezameld voor een 
bijdrage voor de brommobiel. De totale 
opbrengst van de actie bedroeg 5000 euro. 
‘Dat is dus Klarendal, hè’ zegt Simone trots.

op haar verjaardag, vlak voor kerst, kreeg 
riny haar brommobiel. haar reactie? de 
foto’s zeggen genoeg. 

riny in haar nieuwe autootje, gesponsord door wijkbewoners en initiatieven uit de buurt 

Geloofsgemeenschap verlaat vertrouwd gebouw
LutherSe kerk Spoorhoek 
VerkoCht 

Door Zefanja Hoogers

in 2017 is het precies 500 jaar geleden dat 
Luther de 95 stellingen vastspijkerde op 
de deuren van de kerk in Wittenberg. het 
vormde het begin van een revolutie in het 
religieus denken in duitsland, rome en 
de rest van europa; de reformatie was 
van start.

De Lutherse gemeente hield vanaf 1657 
zijn geloofsbijeenkomsten in een ver-
vallen gebouw aan de Korenmarkt wat 
enkele decennia daarna werd omgetoverd 
tot kerk. In 1860 bouwde de Lutherse 
gemeente in Klarendal woningcomplex 
het Luthers Hofje; oorspronkelijk 22 
woningen voor de ‘gezinnen van brave 
handwerklieden en andere minder vermo-
genden’. De opzet was met een woning als 
bestuursruimte, een woning voor de por-
tier die ‘goede zindelijkheid’ in de gaten 
hield en wekelijks de huur op haalde. Er 
was een bleekveldje en een waterpomp. 

In 1898 nam de Lutherse gemeenschap 
de Evangelisch-Lutherse Kerk aan de 
Spoorstraat in gebruik, veel dichter in de 
buurt van het Luthers Hofje. Enkele jaren 
daarna is het Luthers Hofje echter verkocht  
aan de gemeente Arnhem. Bij het 150-
jarig bestaan van het Luthers Hofje in 2010 
kwam dominee Klaas Touwen wél gewoon 
op bezoek om mee feest te vieren. Zowel 
het hofje als de kerk zijn ondertussen trou-
wens rijksmonumenten en de Lutherse 
Kerk - ingepakt als het op zijn plek staat 
- voelt als een vertrouwd herkenningspunt 
wat tussen de gebouwen uit prijkt arrive-
rend in Klarendal. Maar daar staat wat te 
veranderen.

“De Lutherse gemeente is niet zoveel klei-
ner geworden, maar is nooit rijk geweest. 
Wij kunnen het gebouw niet meer onder-
houden en spenderen ons geld liever aan 
mensen dan aan stenen” aldus dominee 
Klaas Touwen. De kerk is daarom na bijna 
120 jaar verkocht. In het mededelingenblad 
Concordia van januari: “Het koopcontract 
voor de verkoop van het kerkgebouw is 
inmiddels getekend. Er moet nog aan 

een aantal voorwaarden voldaan worden, 
o.a. verlenen van vergunning door de 
stadsgemeente. […] De overdracht mag 
tussen maart en juni worden verwacht.” 
Precies 500 jaar na dato is dus de Lutherse 
geloofsgemeenschap zonder eigen kerk. 

Foeke Galema interviewde dominee Klaas 
Touwen voor het Spijkerkwartier: “Wij zijn 
nooit onderdeel van een zuil geweest. 
Sinds 2004 maken wij landelijk deel uit van 
de protestantse kerk. Ik betreur dat. Ik vind 
het calvinisme goed en braaf, maar het is 
niet onze meest vanzelfsprekende partner. 
We hadden beter met een evangelische 
broedergemeente, de anglicanen of de 
oudkatholieken kunnen samengaan.” 

In de Arnhemse praktijk komt daar nu een 
klein beetje een wens uit: de Lutherse 
gemeenschap heeft voor de toekomst 
namelijk onderdak gevonden bij de Oud-
Katholieke Parochie Sint Willibrordus in de 
wijk Molenbeke. 

Uit de Concordia: “Wij verwachten een 
gezamenlijke spiritualiteit. Wij noemen ons 
vaak katholieke protestanten; zij protes-
tante katholieken. Wij denken een gemeen-
schappelijke vorm te kunnen vinden.” 

het kerkgebouw aan de Spoorwegstraat 
zal na verkregen vergunning een horeca-
bestemming krijgen. 

Bronnen: Wikipedia, MijnSpijkerkwartier.
nl, luthersegemeentearnhem.nl 
(Concordia), isgeschiedenis.nl en met 
dank aan Klaas Touwen. 



kiJken naar 2017 TeKST ANNeMArie vAN GiNKel – FoTo’S NiNA WeSSeliNK

2017 is van start gegaan en het belooft een roerig jaar te worden. donald trump is 
geïnaugureerd als nieuwe president van de Verenigde Staten en ook wij krijgen dit jaar 
verkiezingen. We trokken de wijk in voor klare taal om de mensen te vragen wat 2017 
voor hen in petto heeft. onze indruk van klarendal over 2017: we hebben er zin in!

meVrouW haBid valt op door haar stralende blik. We willen weten wat haar zo doet 
stralen. “2016 was goed, 2017 wordt nog beter. Ik vind wel dat de oorlog moet stoppen 
in Syrië en in Irak. Ik pas op mijn kleinzoon want mijn dochter gaat werken. Ik heb suiker-
ziekte en daarom moet ik heel gezond eten. Appel, groente en veel water drinken."
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“Ik vind wel dat de oorlog moet stoppen in Syrië en in Irak”

Nog een markante persoonlijkheid 
op onze weg is hetty rexWinkeL. 

“Ik zie 2017 positief tegemoet. Ik heb 
een atelier naast de molen waar ik 
bezig ben met mijn kunst. Dat is een 
mooie plek. Er wordt nog niet zoveel 
verkocht, mensen kopen vaak liever 
een bankstel dan kunst. Maar de 
economie trekt aan, we krijgen iets 
meer te besteden, dat is een goede 
zaak. 

Ik hoop alleen niet dat Wilders pre-
sident wordt, want dan moeten alle 
buitenlanders weg, dat wil ik niet."

“Ik zie 2017 positief tegemoet”

              KlareTaalKlareTaalKlareTaalKlareTaal            

Dan ontmoeten we eBoney en kim die met hun kinderen en een slee in de Leuke Linde 
zijn. “We zijn allang goed begonnen! Ik ben 6 kilo afgevallen en zij 3. We zijn vlak na 
oud en nieuw begonnen met sporten. Dat doen we binnen, op muziek. Met de gordij-
nen dicht. We volgen een sportprogramma dat Insanity heet, heel zwaar is dat. Je moet 
springen en heftig bewegen.” JaLeySa laat haar gevonden diamantje zien en kyLiah 
heeft wel zin om op de foto te gaan. Oma, die er ook bij is maar niet in Klarendal woont, 
stelt voor dat we een leeg pand zoeken. Daar kunnen Kim en Eboney dan schilderen op 
muziek geven, voor kinderen!
We noteren het en gaan weer verder. Nageroepen door oma: “Hee! Als je straks een 
leeg pand hebt gevonden dan weet je niet waar je ons kunt bereiken!”

 "Je moet springen en heftig bewegen” 

Tijd om even ergens binnen te lopen, de fotograaf heeft koude voeten. We zijn niet de 
enige media bij peter van kdW 96. Er is een kleine cameraploeg van RTV Arnhem bezig 
met een reportage over zijn kunst. Ook Peter is optimistisch over het komende jaar. Poli-
tiek heeft zijn interesse niet zo. “Ik zie Wilders niet zo gauw president worden en als het 
toch gebeurt dan komt dat ook wel weer goed. 

Ik ben bezig met de ruimte waar ik in woon en werk. In het komende jaar wil ik deze 
bijzondere plek vaker ter beschikking stellen van anderen. Ik heb hier een hele speciale 
sfeer gecreëerd, die wil ik gaan verkopen. Kunstenaars kunnen hier kortdurende expo-
sities houden en er kan hier goed gefilmd worden. Daarnaast denk ik dat dit een goede 
plek kan zijn voor therapieën of etentjes. Ik ben ervan overtuigd dat een ruimte als deze 
een positieve invloed heeft op bijvoorbeeld een vergadering. Ik houd van esthetiek en 
van mensen. Op deze manier kan ik die dingen combineren. Mijn motto : ik moet blij 
worden van alles wat ik doe.”

“Ik moet blij worden van alles wat ik doe”

Tot slot treffen we de heer antoniuS Brinkman: “Het is hier enorm veranderd. 
Vroeger was het heel gesloten, een buitenstaander kwam er niet tussen. Zeker niet in 
het begin. Misschien na een paar jaar, maar dan moest diegene zich wel aanpassen. Het 
was hier net als in de Jordaan in Amsterdam. Iedereen zat op de stoep, koffie drinken 
of soep, en als je dan voorbij kwam kreeg je ook. Dat is niet meer. Iedereen zit nu achter 
zijn eigen voordeur. Daardoor zijn veel oudere mensen eenzaam. 

En het is ook duur geworden. Ik ben de beheerder van een tuinvereniging. Dat is hele-
maal niet duur, 80 euro per jaar maar, maar voor sommige mensen is dat moeilijk op 
te brengen. Dan betalen ze bijvoorbeeld een tientje per maand. Dat kost wel wat meer 
administratie, maar ach. Zo ontmoeten ze elkaar he? Er wordt muziek gemaakt. Niet 
hard hoor, gewoon accordeon.”

“Het zou fijn zijn als er wat meer voor ouderen te doen is in Klarendal. Vroeger had je de 
markt en zo, dat is allemaal weg. Er moet eigenlijk een plek komen om koffie te drinken 
en elkaar te ontmoeten. Alleen moet het dan niet zo duur zijn, anders kunnen ze dat niet 
betalen.”

De eersten die we spreken zijn iSha (7) en mohamed (5). Wat gaat er gebeuren in 2017 
denken jullie? “De auto's gaan glijden!” “Ik ga 6 worden!” ”We gaan in elk geval veel 
sneeuw verzamelen en een sneeuwpop maken.” Hun moeder is ook opgetogen over het 
nieuwe jaar, ze zucht ervan. “Eerst was ik moslim en nu Christen. Het is beter zo. Mijn 
man is teruggekomen uit Engeland, ik vind het fijn dat we weer bij elkaar zijn.”

“De auto's gaan glijden!” “Ik ga 6 worden!” 

“Het is hier enorm veranderd”
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Bewonersoverleg 

BeWonerSoVerLeG 25 Januari 2017

In het eerste bewonersoverleg van 2017 stonden een 
drietal belangrijke punten op de agenda. Dit waren een 
toelichting op de stand van zaken van de WaSpLaatS 
die op 5 februari één jaar open is. De toelichting 
werd gegeven door monita poLman. Het volgende 
punt was de stand van zaken van het Sport en 
SpeLWerk in kLarendaL. Per 1 januari 2017 is het 
SportBedriJf arnhem verzelfstandigd. Over hoe in 
2017 bijvoorbeeld nu verder gaat met de activiteiten 
van het sportbuurtwerk werd verteld door sportbuurt-
werker Saïd zahti. 

Daarnaast stond een wijziging van het BeStem-
minGSpLan Van BoSWeG 1 op de agenda. In het 
bewonersoverleg zijn er zorgen of dit verzoek tot wijzi-
ging van het bestemmingsplan voor dit pand niet toch 
gaat leiden tot het bouwen van woningen op het ter-
rein van de oude gemeentewerf.

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

moLennieuWS 

het einde van het jaar ging gepaard met 
veel festiviteiten in de kerstsfeer. de mo-
len was fraai aangelicht en er heeft ook 
een aantal dagen een kerstboom gestaan 
die gelukkig geen vernielzucht heeft 
gekend. 

Allereerst was er muziek BiJ de Buren. 
Zowel op de eerste verdieping als in het 
gezellige zaaltje traden groepen muzikan-
ten op voor enthousiaste toeschouwers. 

Het vertrouwde midWinterfeeSt een 
week later was weer een feest voor jong 
en oud waarbij er als vanouds pannenkoe-
ken werden geserveerd. 

han-Studenten hebben voor het eerst 
een kerStmarkt georganiseerd en een 
druk bezochte middag voor de kinderen 
uit de buurt onder leiding van Joyce 
Verhoef. Buurtservice en de Leuke Linde 
hebben hier ook ondersteuning geboden 
naast sponsoring van o.a. Özkara advo-
caten, Slaatje Bla, restaurant de Leeren 
doedel en studio klare taal. De opbrengst 
van de kerstmarkt was voor de voedsel-
bank en sponsoren waren ook nog ah en 
de Wasplaats.

De herdertJeStoCht heeft ook de 
molen als tussenstation aangedaan. 
Onvoorstelbaar hoeveel mensen hier aan 
meededen!

Tenslotte vonden er nog een paar privé 
feestjes plaats in het zaaltje naast de mo-
len, de paardenStaL. Dit zaaltje wordt 
verhuurd voor € 10,- per uur met een 
minimum van €40 euro. Voor bedrijfsma-
tige verhuur geldt €25,- per uur met een 
minimum van €100,- 

In de winter kunnen er maximaal 25 be-
zoekers in. In de droge zomer is dit aantal 
veel meer omdat dan ook het terras benut 
kan worden. Kom een keer kijken als u 
ons nog niet kent!

Door Marije ringersma

BarBara BieS (30) is moeder van alan (4,5 
jaar) en vrouw van pieter. ze woont sinds 
2013 in klarendal, maar komt van origine 
uit een klein dorpje in het zuiden van polen.

Ze is naar Nederland gekomen omdat haar 
man hier werk had gevonden. Ze vindt Arn-
hem een hele fijne stad. Barbara: “Neder-
landse mensen zijn heel erg vriendelijk en 
willen graag helpen”. Ook al woont ze ver 
van haar familie en vrienden, Barbara heeft 
toch al de nodige mensen leren kennen. Ze 
heeft zowel Poolse als Nederlandse vrien-
den. “Ik ontmoet Poolse mensen gewoon in 
de Albert Heijn of als ik aan het wandelen 
ben met mijn hondje Bafi in het park. Ik 
hoor mensen dan Pools praten en dan ga ik 
er op af om mezelf voor te stellen”. Op die 
manier heeft Barbara al een heel netwerk 
op gedaan. En dat is maar goed ook want 
ze vertelde me dat in Polen ieder feestje 
groots wordt gevierd, met veel eten en met 
veel mensen. “Het is gebruikelijk bij ons dat 
bruiloften 2 dagen duren en dat er mini-
maal 160 mensen worden uitgenodigd”, ver-
telt ze. Ook haar 30ste verjaardag afgelopen 
november is groots gevierd hier in Klaren-
dal. Ze had al het eten zelf voorbereid voor 
bijna 30 man! Terwijl ze toen erg misselijk 
was van haar tweede zwangerschap.

Ze is nu vijf maanden zwanger van haar 
2e kindje. Eigenlijk, voor Poolse begrip-
pen, is Barbara met haar 30 jaar best oud 
om voor de 2e keer moeder te worden. “In 
Polen houden we erg van kinderen en is 
familie heel belangrijk” vertelt ze. Daar is 
de gemiddelde leeftijd om je eerste kindje 
te krijgen ongeveer 22 jaar, denkt Barbara. 
In Nederland is dat ruim 29 volgens het 
Centraal Bureau voor de Statisiek (CBS). 
Er zijn nog meer verschillen: in Nederland 
moet je naar een verloskundige en krijg je 
maar twee echo’s per zwangerschap, maar 
ze vertelt dat dat in Polen heel anders gaat. 
Barbara: “Als je zwanger bent ga je naar de 
gynaecoloog en je krijgt iedere maand een 
echo en bloedonderzoek”. Ze zou het liefst 
een gezin van twee of drie kinderen willen. 
Toen ze zelf klein was, was haar droom om 
een dokter te worden. “Ik hou ervan men-
sen te helpen”. Maar later veranderde haar 

plannen. Ze koos ervoor om pedagogiek te 
studeren aan de universiteit van Myslowi-
ce, vlakbij haar geboortedorp. “Werken met 
kinderen is mijn passie, ik geniet er dan ook 
volop van dat ik zelf kinderen heb”. 

Klarendal is voor Barbara de ideale plek om 
te wonen. “Je hebt er alles; de supermarkt 
is dichtbij en het consultatiebureau is op 
loopafstand (dat wordt natuurlijk over 4 
maanden weer een vaste bestemming). 

Haar zoontje Alan zit sinds een half jaar 
op de Klarendalse school Het Kunstrijk. 
Barbara is super blij met deze school! “De 
leraren zijn heel sympathiek en lief voor 
de kinderen”. Ook vindt ze het fijn dat het 
Nederlandse onderwijs niet zo prestatie-
gericht is. “In Polen gaat de leerplicht in 
met zeven jaar, maar dan moet je gelijk 
heel veel leren en krijg je ontzettend veel 
huiswerk mee naar huis. Er is bijna geen 
tijd om te spelen”, vertelt ze. Met Alan gaat 
ze bijna iedere dag na school naar de Leuke 
Linde (als het mooi weer is). “Alan vindt dat 
zo leuk!”.

Wie ben jij nou? Wie ben jij nou? 
Wie ben jij nou? Barbara Bies

“Nederlandse mensen zijn heel erg 
vriendelijk en willen graag helpen”
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Een jeugddroom waargemaakt
BiLJartCentrum SneLpoSt 
opent een eiGen LoCatie 

Annemarie van Ginkel

“het gebouw is in 1884 gebouwd en in 
1885 geopend als 'school 14'. het is dus 
132 jaar oud, maar ik vind het gewoon 
een lelijk gebouw om te zien aan de 
buitenkant.” We luisteren naar de speech 
van riekje arends tijdens de officiële 
opening van het nieuwe biljartcentrum in 
klarendal.

Over de binnenkant is iedereen dik tevre-
den, er is dan ook hard aan gewerkt door 
vele enthousiaste vrijwilligers. Dat was 
nodig, want een week voordat de biljarts 
werden geleverd moest de vloerbedek-
king er nog in. Uiteindelijk is het, dankzij 
de hulp van iedereen, geweldig gelukt : 
we staan in een grote, fris wit geverfde 
zaal met maar liefst zes fonkelnieuwe 
biljarts erin. Achterin is de bar, het bil-
jartcentrum wil ook onderdak bieden aan 
Klarendallers die alleen komen kijken of 
een kopje koffie willen drinken.

De initiatiefnemers henk SChreurS, 
marCo knoopS en JoChem Van der 
zee hebben met het biljartcentrum hun 
droom gerealiseerd. Het biljarten zit hen 
in het bloed, ze doen het al 40 jaar. Maar 
het gaat bij biljarten niet alleen om het 
kundig hanteren van de keu, de sociale 

context is ook belangrijk. In de biljartsport 
moet het klikken met elkaar, vandaar dat 
deze gelegenheid eruit ziet als een reünie 
van mensen die elkaar al heel lang kennen, 
met Henk, Marco en Jochem als stralende 
middelpunten.

Boven de bar hangt een groot houten bord 
waar “Harry's HapHoek” op staat. Het is 
meegekomen van de vorige locatie, het bil-
jartcentrum WCK in de West Peterstraat en 
verwijst naar harry Van LanGen. In de 
West Peterstraat was hij het die de mensen 
onthaalde op lekkere hapjes en drankjes, 
de biljartclub was zijn leven. Als het moest 
ging hij er 's nachts nog heen. Tot ieders 
grote verdriet is hij in december 2015 plot-
seling overleden. Maar als het waar is dat 
je pas echt dood bent wanneer je bent ver-
geten, dan is deze man nog springlevend; 
bijna alle aanwezigen hebben hem gekend 
en betreuren het dat hij er niet meer is. 
18 januari is als openingsdatum gekozen 
omdat het Harry's geboortedag is. Hij zou 
51 zijn geworden.

Het is verrassend druk bij de opening. Zo'n 
200 mensen zijn erbij om de toespraken 
te horen van verenigingslid Riekje Arends, 
wethouder Gerrie eLfrink en de voor-
zitter van het district Veluwezoom hanS 
krahe. En zeker ook om elkaar weer te 
zien. Er zijn biljarters vanuit de hele regio, 
ze kennen elkaar goed. Er wordt gelachen 
en gehuild, men plaagt elkaar en is trots op 

elkaar. Op mijn vraag bij wie ik moet zijn 
om te horen wat er belangrijk is bij biljar-
ten wijst men eensgezind naar Monique. 
Zij is herhaaldelijk Europees kampioene 
geworden en weet dus alles van biljarten. 
Ook zij bevestigt dat het bij de sport vooral 
ook om de saamhorigheid gaat. Zelf woont 
ze inmiddels in Lelystad, maar ze heeft de 
reis er voor over, eenvoudig omdat ze zich 
thuis voelt in haar team.

Iedereen is dus welkom bij de biljartvereni-
ging, al moet het wel klikken. Om de kos-
ten hoeft men het niet te laten, het lidmaat-
schap kost 4 euro per maand. Daarnaast 
doen de leden mee met de Duitse Lotto, 
hetgeen door slimme aankoop van loten 
400 euro per jaar oplevert.

Naast plezier in biljarten heeft de ver-
eniging tot doel de wat oudere mensen 
achter de geraniums vandaan te halen. Er 
is een initiatief om gehandicapten die nog 
wel een keu kunnen vasthouden te laten 
meedoen.

nieuWSGieriG GeWorden naar aan-
LeidinG Van dit artikeL? 
Loop dan gerust eens binnen bij School 
88, dagelijks open vanaf 11.00u. 

Bij Biljartcentrum Snelpost biljarten meer-
dere verenigingen. 

telefoon: 026 - 382 62 73
Web: BiLJartCentrum-SneLpoSt.nL 
email: info@biljartcentrum-snelpost.nl

Wethouder Gerrie elfrink stoot een balletje onder 
toeziend oog van henk, Jochem en marco

muSiCaLtheater roekeLooS 
met ‘moordSpeL’

zondag 19 maart 2017 
- 15:30 uur - 

€ 13,50 - 
Huis van Puck

Musicaltheater Roe-
keloos speelt een 

echt moordspel! 
Een musical-

avond in de stijl 
van Agatha Christie, 

gezet in het 19e-eeuwse 
Engeland, met een knipoog 

naar de gloriedagen van het Britse 

Empire. Verraad, jaloezie, liefde, wraak-
zucht en begeerte vlammen op in het 
anders zo rustige provinciestadje van Lord 
Montgrieffe en zijn dorpsgenoten. 

Laat je verrassen door het vooral humo-
ristische verhaal, het spel, de zang en de 
dans van ons Mysterie, waarin het publiek 
de hoofdrol speelt. Kies de moordenaar 
en bepaal zelf de uitkomst van de musical-
voorstelling! 

artistieke leiding: Willem van roekel en 
Jasmijn Grooten. 
kaartverkoop: 
www.musicaltheaterroekeloos.nl 
of 06 - 205 52 639.

Huis van Puck
Bij het Peuterwerk, voorheen bekend 
als peuterspeelzaal, werkt Kinderop-
vang Skar spelenderwijs gericht aan de 
ontwikkeling van uw peuter (2 tot 4 jaar). 
Zo kan uw kind straks een goede start 
maken op de basisschool. 

ontWikkeLinGSGeriCht
Met ons specifieke peuteraanbod stimu-
leren we de verschillende ontwikkelings-
gebieden van uw peuter. Bijvoorbeeld de 
taalontwikkeling, rekenontwikkeling, so-
ciale ontwikkeling en de motorische ont-
wikkeling. We werken met thema’s die 
aansluiten op de leefwereld van peuters 
en gebruiken gecertificeerde methodes 
die we afstemmen op de methode van 
de samenwerkende basisschool. Zo is de 
overstap naar groep 1 straks makkelijk 
gemaakt.

LoCatieS, daGdeLen en koSten
Het Peuterwerk van Skar is er voor alle 
peuters vanaf 2 jaar in de gemeenten 
Arnhem. Gedurende 40 weken per jaar 
12 uur per week is uw peuter bij ons wel-
kom! Je vindt onze locaties ook bij 

u in de buurt. Bijvoorbeeld de locatie 
Beestenboel aan de Kazerneplein 2 of de 
Driewieler aan de Plattenburgerweg 4. 
Kom gerust eens vrijblijvend een kijkje 
nemen! Kijk op onze website www.
skar.nl voor verder informatie en meer 
locaties.

In veel gevallen krijgt u een deel van de 
kosten vergoed via de gemeente of de 
Belastingdienst. Wij informeren u graag 
verder wat uw netto kosten zijn.

VVe-indiCatie
Heeft uw zoon of dochter een indicatie 
voor Voor- en Vroegschoolse Educatie 
(VVE) gekregen van het consultatiebu-
reau? Dan heeft uw kind recht op extra 
ondersteuning en de gemeente draagt 
hier financieel aan bij. 

adVieS op maat
Wij denken graag met u mee en kunnen 
persoonlijk advies geven. Onze mede-
werkers van klantadvies staan voor u 
klaar en zijn te bereiken via  
klantcontact@skar.nl of 0900 235 75 27. 

peuterwerk bij Skar; voor een goede start op school voor uw peuter

advertorial

© huib Louppen @ flickr
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Start Kindcentrum 
Start Kindcentrum De MIX De MIX De MIX De MIX

De MIX De MIX De MIX De MIX

Welkom Imad Bouraarassi

Samen met alle jongeren van Jongerencentrum de Mix nodigen wij iedereen in klarendal en omgeving uit om kennis 

te maken met onze nieuwste aanwinst jongerenwerker Imad Bouraarassi. Dit kan tijdens onze inloopdagen. Het 

programma van Jc de mix:

Dinsdag 18:00 t/m 19:30 Urban Hip-hop 12+

Woensdag 15:00 t/m 18:00 inloop 18:00 t/m 19:30 Urban Hip-hop 21+

Donderdag 15:00 t/m 21:00 inloop 18:00 t/m 21:00 studiosessie (op inschrijving)

Vrijdag 15:00 t/m 22:00 inloop 15:00-15:45 Mini dans, 3-5 jaar 15:45-16:45 Urban Dans, 6-9 jaar 

16:45-17:45 Urban Dans, 9-12 jaar 18:00-19:00 Urban Dans, 12+

19:00 t/m 20:00 Modern, 12+ 20:00 t/m 21:00 Modern, 16+

Voor meer informatie over deelname, prijzen en kortingen. Kun je langsgaan op de website of gewoon langskomen 

tijdens lessen of inloop.
Tot snel! team JC de Mix.

In pyjama naar school en samen lekker ontbijten met 
een mooi verhaal. Dat was woensdag 25 januari het 

Voorleesontbijt op de Jan Ligthartschool, in 

het kader van de Nationale Voorleesdagen. 

In klas 4a van juf Jet kwam oma Catherine voor-
lezen uit het boek Ronja de roversdochter van Astrid 
Lindgren. “Een leuk verhaal, en ook een beetje eng”, 

aldus Maksim. Hij kan zelf ook al heel goed lezen en 

leest nu een heel dik boek van Stilton. Louis kende 
het verhaal van Ronja al: “Mijn broer speelde laatst in 
een voorstelling over Ronja. Hij was een van de aard-
mannetjes.” Als het hoofdstuk is afgelopen, en juf 
vraagt wie er nog wat wil eten, loopt de halve klas nog 

een keer naar de ontbijttafel. Walid vult zijn bordje 
met tomaatjes, komkommer en kaas. “Er is lekker veel 
keus! Thuis eet ik meestal witbrood met nutella”. 

Tekst en foto: Noor Bakker

Voorleesontbijt 
op Jan Ligthartschool

Afgelopen december is in het MFC Klarendal een intentiever-
klaring ondertekend tussen kinderopvang SKAR en scho-
len koepel Delta.

In deze intentieverklaring wordt beschreven dat dagopvang en 
peuterwerk Beestenboel van Kinderopvang SKAR samen met 
basisschool Kunstrijk (Delta) werken aan het vormen van een 
Kindcentrum. 

Onder een Kindcentrum wordt verstaan een voorziening voor 
kinderen van 0-13 jaar met een totaal aanbod op het 
gebied van onderwijs en kinderopvang op basis van de volgende 
uitgangspunten: één educatieve en pedagogische visie met één 
integraal programma voor onderwijs en kinderopvang uitgevoerd 
door één team dat bestaat uit medewerkers onderwijs en kin-
deropvang met één managementteam voor een eenduidige aan-
sturing op de locatie.

De samenwerking tussen de school en de kinderopvang is in 
het MFC al in volle gang. Activiteiten worden samen gedaan, 
er wordt bij elkaar in de klas en de groep gekeken, er zijn geza-
menlijke medewerkersbijeenkomsten en in werkgroepen wordt er 
nagedacht hoe in de dagelijkse praktijk de samenwerking eruit 
zou moeten zien.

Juli 2017 zal er een officiële opening van het Kindcentrum 
plaatsvinden met daarbij een feest voor alle kinderen, ouders 
en wijkbewoners.

Kinderwerk Kinderwerk KinderwerkKinderwerk Kinderwerk Kinderwerk
Verrassing voor het Kinderwerk 
Vlak voor de kerst werd het kinderwerk verrast door 
Kunstenares Hildegard Hamstra. Samen met 5 andere 
beeldend kunstenaars, genaamd Trafiek, opende zij in decem-
ber een pop-upstore aan de Sonsbeeksingel. Middels 
verkoop en een veiling wilden zij graag een donatie doen aan een goed doel in de wijk. En dat goede doel zijn wij geworden! Het 
kinderwerk mocht een mooi bedrag ontvangen om te beste-
den aan materialen voor de kinderactiviteiten. Op deze manier 
kunnen meerdere kinderen uit de wijk genieten van dit mooie 
en lieve gebaar. Via deze weg en namens alle kinderen: Trafiek 
bedankt!!! 

Imad Bouraarassi

Kindercarnaval voor alle  
kinderen van 0-12 jaar.

25 februari van  12.11 uur tot 15.11 uur
Sportzaal MFC Klarendal 
(Kazerneplein 2)
Info: Heidi 06 - 111 956 64 of Joyce 
06 - 154 973 39
WEL VERKLEED KOMEN HÈ ?!?

Tijdens de Kindercarnaval wordt er niet gerookt, 
geen alcohol gedronken en geschonken en geen 
confetti gebruikt i.v.m. de vloer.
Kindercarnaval wordt georganiseerd foor 
CV de Patriotten & Kinderwerk Klarendal

KINDEROPVANG SKAR, VOOR EEN OPTIMALE ONTWIKKELING,
OOK IN DE WIJKEN KLARENDAL, PLATTENBURG EN PAASBERG

www.skar.nl

dag-opvang
0-4 jaar

peuter -werk
2-4 jaar

buiten-schoolse-opvang
4-13 jaar

Voorjaarsvakantie

LENTEKRIEBELS
Woensdag 1 maart van 13.30 tot 15.00u 4-12 jaar 
Leuke Linde. Info bij Noëlle

VOETBALMASTERS VALKENHUIZEN
Woensdag 1 maart van 10.00 tot 16.00u 7-12 jaar. 
Opgeven bij Saïd
Jij komt toch ook? 

Voorjaarsvakantie


