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Door Zefanja Hoogers
Sinds begin februari hangen er ter hoogte
van de Kapel drie mooie cirkels boven de
Klarendalseweg, aan de kabels die daar
bevestigd zijn voor de jaarlijkse kerstverlichting. Ze zijn van de hand van Klarendals
kunstenaar Marcel Smink, als proef.
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en nog veel meer...

Gouden Piramide
Dit initiatief is van ondernemersvereniging
DOCKS. Enkele jaren geleden won Volkshuisvesting Arnhem voor het Modekwartier
de Gouden Piramide, de rijksprijs voor
inspirerend opdrachtgeverschap. Een deel
van dat geld is gegeven aan de ondernemersvereniging en niet direct uit gegeven.
DOCKS is op zoek gegaan naar een duurzaam idee voor het Modekwartier.
Zij vroegen Marcel daarover mee te denken. Marcel is sinds zijn kunstacademie
inwoner van Arnhem, waarvan al weer
bijna 20 jaar in Klarendal. Als kunstenaar
laat hij zich altijd inspireren door de locatie
waar het werk gemaakt moet worden. Zijn
openbare werken zijn vooral in het westen
van het land te zien. In Arnhem kennen we
Marcel van ‘de sfinx van Arnhem’ onder
aan de John Frostbrug ter hoogte van het
oude Coberco terrein.
Verbinding
Meedenkend met de leden van DOCKS
kwam al snel naar voren dat op de economische as van de wijk meer eenheid zou
moeten zijn, een duidelijke verbinding van
het begin naar het einde van de straat. De
kabels voor de kerstverlichting hangen er
het hele jaar terwijl die maar een korte periode worden gebruikt. Waarom niet de rest
van het jaar ook?
Marcel bedacht er dit werk. “Oud en nieuw
Klarendal komen er in samen. Het is handwerk, en de bedoeling is dat inwoners van
Klarendal dat ook zelf gaan maken waardoor het een kunstwerk wordt waaraan
oude en nieuwe Klarendallers samen hebben gewerkt.” Het handwerk doet denken

Marcel Smink onder het wijksieraad wat boven de Klarendalseweg hangt

aan het ouderwetse borduurwerk, zoals
kanten kleedjes. De link naar het nieuwe
Klarendal is dat dit handwerk tegelijk
een ambacht is met een knipoog naar de
creatieve ondernemers die zich nu hebben
gevestigd in Klarendal.
De proef die er nu hangt, is gemaakt met
van macramé: “Ik kon dat ook niet, maar de
techniek is vrij eenvoudig.” Marcel ziet tegelijk een geheel netwerk. “Letterlijk, omdat
de macramé ringen een netwerk zijn. Maar
figuurlijk omdat ze verbindend zijn binnen
zowel het Modekwartier als ook tussen de
mensen die er samen aan gaan werken,
zowel ondernemers als bewoners.”
Creatieve clubjes
Marcel is al gaan polsen, bij participatiewerk in het MFC, bij de breiclub Steekje
Los op de Hommelstraat en heeft erg
enthousiaste reacties gekregen. Ook is er
eerder al een presentatie gegeven aan het
bewonersoverleg. Er is toen gesproken
over hoe de plannen kenbaar te maken aan
de wijkbewoners. Zo is er bijvoorbeeld

“Oud en nieuw Klarendal komen
er in samen. Het is handwerk, en
de bedoeling is dat inwoners van
Klarendal dat ook zelf gaan maken”
nagedacht over een huis-aan-huis foldertje,
maar er is gekozen om zichtbaar een proefmodel boven de Klarendalseweg te hangen.
Ook reacties op de Facebookpagina van
Klarendal waren direct allemaal positief. “Ik
hoop dat het plan zich zo uitrolt. Ik zoek nog
naar een werkplek en zie dan graag allerlei
creatieve clubjes ontstaan die aan de ringen
werken. In groepsverband, want individueel
is wel hoog gegrepen om één zo’n ring te
maken. Maar dat mág natuurlijk wel! Stel je
voor dat in de toekomst bewoners voorbij
lopend kunnen zeggen ‘Kijk! Dat heb ik
gemaakt!’. Een wijksieraad, door de wijk
gemaakt. Bijzonder en uniek.”
Voel jij je geroepen om mee te werken of
bij te dragen aan dit wijksieraad? Maak
contact via:
wijksieraad.klarendal@gmail.com.

Onderling, creatieve inloop voor iedereen
Door Annemarie van Ginkel
Het idee ontstond een half jaar geleden,
toen de huiskamer van Gea Arends bijna
te klein werd. Het begon met een paar
klussende en handwerkende vriendinnen,
maar daar kwamen er steeds meer bij. Op
het laatst zaten ze er met z'n tienen. Van
vier andere dames kregen ze een opdracht
om Halloween poppen te maken. Terwijl
ze daarmee bezig waren ontdekten ze dat
ze verschillende kwaliteiten hadden die ze
geweldig konden samen voegen.
“Kunnen we niet zelf iets opstarten?”
vroegen Gea, Lenie, Cora en Monique
zich af.
Ze gingen naar de wijkcoach, Christie van
Walraven, en prompt begon het balletje
te rollen. De Wasplaats was woensdagochtend dicht, dus daar konden ze terecht,
onder de paraplu van het wijkwerkpalet,
voorlopig.
Op 1 februari opende het project ‘Onderling’ haar deuren. Vanaf de eerste dag
werd de Wasplaats goed bezocht op woensdagochtend. De dames voorzien dan ook in
een behoefte. “Er was niks meer te doen in
de wijk voor ons, nu kunnen we hier naar-

toe” aldus Lies Zaad (80), die elke week bij
Onderling te vinden is. Ook René van de
Roosendaalseweg reageerde spontaan op
het foldertje dat hij in de brievenbus kreeg.
“Ik heb als hobby dingen repareren, dus
misschien kan ik hier een repaircafé beginnen.” De dames zijn voor alles in: “Iedereen
kan hier zijn eigen ding doen, en hij heeft
ook al meteen de radio gemaakt! Tot nu toe
zijn er iedere woensdag tussen de 10 en 15
mensen geweest.
De bezoekers kunnen spullen en materialen
gebruiken en advies krijgen. Ze kunnen ook
de krant komen lezen of een spelletje doen.
Mensen praten elkaar naar binnen. Precies
wat we wilden, we willen mensen achter
hun gesloten deuren vandaan krijgen.
Mensen hebben veel meer kwaliteiten dan
ze zelf denken!”
Het enthousiasme van het viertal werkt
aanstekelijk. Zo hebben ze van Fred Holle
t-shirts gesponsord gekregen, en een
naaimachine en een sjoelbak. De dames
zijn ook beschikbaar voor opdrachten. Zo
maken ze kussens voor op een boot, of
'kinderstoelen', een soort draagdoek die je
om een stoel kunt doen.
Ambitieus zijn ze ook: “We willen graag

een eigen pandje. Dan kunnen we 4 dagen
in de week open zijn. Dan maken we een
weggeefhoek, een reparatiehoek en een
ruilhoek. We geven regelmatig workshops,
bijvoorbeeld over inzicht krijgen in zorgverzekeringen, of over kruiden, of over
handwerktechnieken. We vragen waar de
mensen behoefte aan hebben.”
Iedereen is welkom in de Wasplaats op
woensdagmorgen. Binnenlopen is gratis,

“Er was niks meer te doen in de
wijk voor ons, nu kunnen we hier
naartoe”
een tweede kopje thee of koffie kost 50
cent. Als je grote dingen wilt maken, neem
dan je eigen materiaal mee. Het gebruik
van de spullen is gratis. En je hoort nog
eens wat! Het nieuwe praathuis van Klarendal is geboren: Project Onderling

Gea, Lenie en René tijdens Inloop Onderling, woensdagochtend in de Wasplaats – Klarendalseweg 439

Van de redactie & Nieuws & Mededelingen
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MFC Klarendal Gezellige
Bingo

~ Redactioneel ~
Voor deze wijkkrant zijn we een keer de
grenzen over gegaan… In het Inloophuis in Sint Marten worden nou eenmaal leuke gratis dingen georganiseerd waar bewoners uit Klarendal en
Spoorhoek ook van harte welkom zijn…
Het buurtpastoraat is er sowieso voor
de drie wijken en de grenzen tussen de
wijken vervagen in sommige contexten.
Gelukkig is er echt genoeg te vinden
voor de minderbedeelden onder ons.
Sinds kort ook Het Web, eerder al de
Wasplaats met ook een nieuwe inloop
om elkaar te treffen en te helpen. Het
kost allemaal niet veel of zelfs niets om
daar gebruik van te kunnen maken. Fijn.
Verder zijn we hard aan het voorjaar
toe. Het bewonersoverleg legt in deze
krant verantwoording af over het
wijkbudget van vorig jaar. Ah, en dan
krijgen we gelijk weer zin in een platjesmarkt en de hanging baskets aan de
Klarendalseweg. Hij mag komen, die
lente! Officieel is die al begonnen als
deze krant van de drukker komt.
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Op 11 juli aanstaande wordt Kind-centrum
Klarendal feestelijk en officieel geopend!
Kindcentrum Klarendal is een onderdeel
van het MFC aan het Kazerneplein en
bestaat uit peuterwerk, kinderdagverblijf
(voorschool), BSO Beestenboel en basisschool Kunstrijk.
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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 zomervakantie:
28 april, 26 mei, 23 juni



Inleveren van kopy

Oproep, wie ontwerpt ons
logo?

Kindcentrum Klarendal is een plek 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 kinderopvang met één
managementteam voor een eenduidige
aansturing op de locatie. Het managementteam bestaat uit de locatiemanager van
Beestenboel, Irma Hazenkamp en de directeur van de school, Monique van der Meijde.
De samenwerking tussen de school en de
kinderopvang is in het MFC al in volle

Een cc gje op Klarendal
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gang. Activiteiten worden samen gedaan,
er wordt bij elkaar in de klas en de groep
gekeken, er zijn gezamenlijke medewerkersbijeenkomsten en in werkgroepen wordt
er nagedacht hoe in de dagelijkse praktijk de
samenwerking eruit zou moeten zien.
Er worden arrangementen geboden van
7.30-18.30 uur met BSO en naschoolse activiteiten verzorgd door het kinderwerk en
sportbuurtwerk. De kinderen stromen vanuit de voorschool door naar de basisschool.
Kortom een geweldige plek voor kinderen
om zich te ontwikkelen!
Bij die feestelijke opening hoort natuurlijk een mooi logo. Daarom doen wij een
beroep op creatieve wijkbewoners om voor
ons een mooi logo te ontwerpen!

Wie doet er mee?
De ontwerpen moeten voor 1 juni in het
bezit zijn van de feestcommissie en kunnen gemaild worden naar: info@
basisschool-kunstrijk.nl of afgegeven worden bij Irma of Monique, Kazerneplein 2

In Memoriam

Uiterlijk kopij woensdag 19 april.
Kopij ontvangen we graag per e-mail
op wijkkrant@klarendal.nl: platte teksten in een Word document en beelden
in een zo hoog mogelijke resolutie.
Verspreiding van de krant na 4 mei.

~ Colofon ~
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is een uitgave
van het Bewonersoverleg

wijkkrant klarendal

redactie-

Zefanja Hoogers, Shay Karniel,

leden

Marije Ringersma, Nina Wesselink,
Annemarie van Ginkel, Gerard Mulder

bezorgers

Suze Swensen, Bert Pas, Ben Strik

Gerard Mulder maakt voor elke wijkkrant een tekening van een (on)opvallende plek in de wijk. Als jij die plek
herkent, maak je kans op een waardebon van €10,- te besteden bij Jochem’s
Vishandel, donderdag te vinden bij
het winkelcentrum van Klarendal.

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

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

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

wijkkrant@klarendal.nl

internet

www.klarendal.nl

• Nederlands leren
• Nederlands verbeteren
• Rekenen verbeteren
• Werken met computer
• Inburgeringsexamen
• Staatsexamen

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

Naam:

Adres:

Telefoon:

Jouw oplossing moet uiterlijk maandag
17 april in ons bezit zijn.

Lever deze bon bij bij MFC Klarendal –
Kazerneplein 2 voor 17 april

www.rijnijssel.nl/nederlands

Raymond heeft in zijn leven zijn eigen unieke stempel nagelaten in onze buurt en we
zullen zijn aanwezigheid gaan missen.
Gerda & Colin

De oplossing van krant 1 was het
Musschenplein, zoals winnares Vera
Gotwalt van de Rosendaalsestraat zo
mooi omschreef.Gefeliciteerd!!

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

Als Peterbuurtbewoners willen we stilstaan bij het verlies van een kleurrijke
buurtgenoot van het eerste uur; Raymond
Manuputy. Raymond is op 16 februari j.l.
overleden in het hospice te Beekbergen,
nadat zijn gezondheidstoestand het liet
afweten.
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Wijkbudget, wat gebeurde daar in 2016 mee?
Alle wijken van Arnhem krijgen jaarlijks
een wijkbudget. Bewoners en ondernemers kunnen een aanvraag indienen
om daar een beroep op te doen, mits
hun idee of project aan een aantal voorwaarden voldoet. Zo moet het plan
matchen met het Wijk Actie Plan en/of
het wijkperspectief, het moet ten goede
komen aan meerdere bewoners of het
moet een toegevoegde waarde hebben
voor de leefomgeving van Klarendal. Het
bewonersoverleg behandelt de aanvragen, beoordeelt ze kritisch en zodoende
worden ideeën niet, deels of geheel gehonoreerd.

Het bewonersoverleg vertelt graag aan de
lezers van de wijkkrant waar het in 2016
allemaal aan besteed is.
Aanvragen
Er zijn aanvragen gehonoreerd die bijvoorbeeld contacten tussen bewoners kunnen
verbeteren en hun voorzieningen, zoals de
Burenhulp, een Paas- en een Kerstbrunch
in het MFC, het kinderkamp en het kindercarnaval en zelfs de Nacht van de Mode.
Maar ook een middag Kerst knutselen of
een Kerstmarkt vallen daar onder. Om de
wijk er mooier op te laten worden, is er
weer geld opzij gezet voor de hanging

baskets in de zomermaanden aan de
Klarendalseweg. Daar wordt iedereen
blij van… Ook krijgt Molen de Kroon een
bedrag om de elektriciteit voor de verlichting van het gebouw te kunnen betalen.
En wat staat die er fier bij! Educatieve
onderbouwingen werden gevonden in het
Kinderwijkteam (hoewel de wijk daar ook
schoner van wordt), Interculturele uitstapjes en huiswerkbegeleiding.
Vaste lasten
Uit het wijkbudget worden ook aan aantal
vaste lasten betaald, zoals het jaarlijkse
Speeldorp op de Leuke Linde, de wijkauto
die bewonersinitiatieven logistiek kan
ondersteunen, de garage waar deze in
geparkeerd kan worden en ook nodig is
voor andere opslag, de wijkkrant die je nu
leest en de favoriete jaarlijkse plantjesmarkt om de wijk er fleuriger op te maken
in de zomer.

Kamerleden in Klarendal
Staatssecretaris Jette Kleinsma op campagne door Klarendal: “Ik kreeg hele grappige reacties ‘Bent u niet van de Lubach
filmpje?’ Haha!” Mevrouw Kleinsma heeft
20 en 30 jaar geleden al eerder campagne
gevoerd in Klarendal. “Wat is het hier
opgeknapt zeg! Het ziet er prachtig uit allemaal, daar zit zeker een corporatie achter?”
Wij leggen haar in een notendop uit dat
Volkshuisvesting inderdaad heel veel heeft
betekend in deze laatste wijkontwikkeling.
John Kerstens heeft eind jaren ’80
enkele jaren op Onder de Linden gewoond.
“Het is altijd feest om terug te zijn. Heel
Nederland loopt hier op straat en ze zijn
altijd vriendelijk; er is niets leuker dan met
mensen in gesprek gaan!”
Lees op de Klare Taal pagina meer over
deze zaterdag vlak voor de verkiezingen.

Restanten
Er waren nog steeds ook een aantal
restanten over uit de tijd dat Klarendal
nog een Vogelaarwijk was. Daarmee is
er aandacht voor Spelen en Bewegen,
Ontmoeten en Groene Wijk.

Buurtbewoner Ingo Cramer verzorgt al vanaf 2011 jaarlijks de hanging baskets
aan de retro-lantaarnpalen aan de Klarendalseweg vanuit het wijkbudget

Heb jij ook een plan wat ten goed zou
komen aan je buren en/of de rest van de
wijk? Ga naar
www.klarendal.nl/bewonersoverleg voor
de voorwaarden en het aanvraagformulier.

Staatssecretaris Jette Kleinsma, voormalig raadslid Niels Springeling en Arnhems
kamerlid John Kerstens poseren maar al te
graag even bij het boegbeeld van de wijk

Wijkatelier
Door Annemarie van Ginkel
Goed nieuws voor alle creatievelingen
van Klarendal en omstreken: iedere
donderdagavond is er van 19.30 tot
21.00 uur een gratis toegankelijk wijkatelier in het Inloophuis aan de van
Slichtenhorststraat 34 in Sint Marten.
Het wijkatelier is een initiatief van het
Kunstbedrijf Arnhem, in samenwerking met Vitale Verbindingen en het
Inloophuis. De doelstelling is even
eenvoudig als doeltreffend: kennis maken
met elkaar en met je eigen creatieve
potentieel. De coördinatie van het project
ligt in handen van Beer Liedmeier, die
ik ontmoette op de eerste donderdag van
maart.
Beer: “Ik zie in de deelnemers groot
potentieel en ik vind dat dat kansen moet
krijgen. De groep bestaat uit zowel 'kansverdieners' als 'kansgevers'. Iedereen
werkt op zijn eigen niveau en krijgt daar
ook persoonlijke begeleiding bij. Zelf ben

ik dusdanig enthousiast over het hier
gemaakte werk dat ik bezig ben met het
organiseren van een expositie die 'De wijk
als zelfportret' gaat heten. Er hebben
zich al vier deelnemers aangemeld daarvoor. We willen exposeren tijdens 'Wijken
voor Kunst'.”
Iedere eerste én laatste donderdag van
de maand is er een gastdocent. Vandaag
is dat Petra Bouwens van Studio
Strapats, zij laat de deelnemers kennismaken met architectonisch tekenen. De
gastdocent geeft aan het eind van de les
een aanmoedigingsprijs aan degene die
zich het meest weet te ontwikkelen tijdens
de les. De aanmoedigingsprijs bestaat uit
drie gevulde koeken plus mailcontact met
de docent. De deelnemer kan dan werk
mailen en krijgt daar commentaar op van
de betreffende docent.
Het enthousiasme van Beer werkt aanstekelijk. Terwijl we in gesprek zijn druppelen deelnemers binnen, een aantal toont
enthousiast het - veelal kleurrijke - werk.

Wijkbewoners werken ijverig aan de opdracht van Petra

Koffie en thee staat klaar, alsmede aantrekkelijk materiaal. Al snel zit de groep aan
tafel, ieder met een klein huisje voor zich.
De tekenaars zijn geconcentreerd bezig,
muisstil is het ineens in het Inloophuis…
Er is ruimte voor meer deelnemers.
Iedereen kan erbij en op zijn of haar eigen

Vastentasactie Klarendal / Sint Marten van start
“Wat zou het mooi zijn om door het
jaar heen mooie acties voor mensen te
organiseren die weinig hebben” is een
veel gehoorde opmerking tijdens de vele
acties die rond Kerst plaatsvinden.
Dat is nu mogelijk. Het Inloophuis Sint
Marten van de Eusebiusparochie en
Villa Klarendal organiseren samen
met bekende Arnhemmers Gerrit
Dassen en John Holtackers (Molen
De Kroon) namelijk een vastentasactie.
In Christelijke kringen zijn de 40 dagen
voor Pasen bekend als de vastentijd. In
aanloop naar de herdenking van de kruisiging en opstanding van Jezus Christus
rond Pasen wordt gedurende 40 dagen

minder gegeten en gedronken. Die tijd staat
in het teken van solidariteit met de medemens en van vrijgevigheid naar anderen.
De vastentasactie houdt in dat mensen
voedsel weggeven, dat wordt ingezameld ten behoeve van een speciale tas
die vlak voor Pasen aan minderbedeelde
wijkbewoners van de wijken Klarendal en
Sint Marten wordt uitgedeeld. Het is ook
mogelijk een geldelijke bijdrage te geven
waarvan voedsel wordt gekocht. U kunt uw
bijdrage storten op: NL87INGB0000710434
t.n.v. inloophuis Sint Marten o.v.v. “bijdrage Vastentas”. Liefst vóór 31 maart.
Iedereen, ongeacht afkomst of religie, kan
aan deze actie mee doen.

Tot 27 maart wordt u gevraagd het voedsel
zelf te bewaren. Het gaat om lang houdbare producten, waarvan de houdbaarheidsdatum nog niet verstreken is.
Van 27 maart t/m 7 april kunt u het voedsel
op vier inzamelpunten langs brengen:
Klarendal
De Wasplaats, Klarendalseweg 439 (maandag, dinsdag en donderdag t/m zaterdag
9:00-18:00 uur)
Molen De Kroon, (zaterdag 25 maart en
1 april, 9:00-13:00 uur)
Basisschool Kunstrijk, MFC Klarendal,
Kazerneplein 2 dinsdag t/m vrijdag 8:3016:00u

niveau aan het werk. Deelname is gratis!
Je kunt altijd aanschuiven.
Wil je eerst meer informatie of je op
voorhand aanmelden? Ga naar: Facebook,
Wijkatelier Sonsbeek Sint Marten
Klarendal (of @wijkatelier in zoekscherm)
of mail Beer: beer@solavirtute.nl

Iedereen, ongeacht afkomst of
religie, kan aan deze actie mee doen
Sint Marten
Inloophuis Sint Marten (elke dag van
9:00-18:00 uur)
Op de Facebookpagina
@vastentasactieklarendalsintmarten vindt
u meer informatie over deze actie.
Voor andere informatie: Rick Jansen (Villa
Klarendal), jansen.rick@gmail.com,
06 -170 40 029
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Het Web – een totaal andere
bestemming in een voormalige growshop
Door Marije Ringersma
Op een druilerige dag ontmoet ik de
enthousiaste Aranka Broekhuijsen
(44) met haar collega's Marriët
Maasse (23) en Martha Petrillo
(49) in het pand van Het Web aan de
Klarendalseweg. Het Web zorgt voor
begeleiding van mensen met een licht
verstandelijke beperking en gedragsproblemen.
Over haar werk kan de Arnhemse Aranka
met veel energie en liefde vertellen. Ze
begon ooit een gezinshuis samen met
haar voormalig partner. “Een gezinshuis?” hoor ik je nu vragen, wat is dat?
Dat wist ik ook niet, maar dat is een plek
waar mensen zonder een huis een thuis
krijgen, gewoon bij een gezin in huis. In
dit geval dus bij Aranka. Ze hadden acht
jongeren met forse gedragsproblemen
en een verstandelijke beperking in hun
huis in Angeren wonen. Door omstandigheden is ze gestopt met het gezinshuis
en na wat omzwervingen kwam ze terug
in Arnhem. Toen belde de voogd van één
van de bewoners uit haar eerdere gezinshuis. “De jongen had begeleiding nodig
bij het zelfstandig wonen, maar wilde
geen begeleiding accepteren. Behalve van
mij”, vertelt Aranka. “Ik miste het leuke
werk met jongeren met een beperking.
Het geeft voldoening als iemand groeit en
verder komt”. Ze besloot om een nieuw
bedrijf te starten, maar dan wel in het
klein en waarbij goede begeleiding voorop staat. Zo is ‘Het Web’ ruim drie jaar
geleden begonnen. Vrij snel is het uitgebreid met steeds meer en meer mensen

die begeleiding nodig hadden en bij ‘Het
Web’ aanklopten.
De meeste van hun cliënten wonen
zelfstandig in onder andere Klarendal,
Geitenkamp en Malburgen. “Maar ik
heb ook een cliënt vlakbij de grens met
Duitsland wonen. Dat is een vrouw van
begin 30 die ik al vanaf haar 13e ken
en begeleid. Ik heb dan zo’n bijzondere
geschiedenis met iemand samen, dat
ik haar blijf begeleiden ondanks dat ze
ver weg woont.” Die begeleiding bestaat
meestal uit leren omgaan met geld, huishouden (zoals wassen, schoonmaken
etc), relaties, werk en school. Haar collega Marriët vertelt dat ze ook wel eens in
paniek wordt gebeld door een cliënt. “Dat
kan zijn omdat een vriendje het net heeft
uitgemaakt en iemand dan gewoon echt
niet weet wat ie moet doen. Maar het komt
ook voor dat we door een cliënt worden
gebeld die op de WC zit en geen WCrol bij
de hand heeft.”
Het leukste aan het werk vindt Marriët dat
het veelzijdig is. “Elke dag is anders. Met
de één ga je mee naar het UWV, de ander
help je met huiswerk en de volgende heeft
behoefte aan een simpel praatje”. Het bijzondere eraan is dat de meeste cliënten
elkaar ook kennen. Aranka vertelt dat als
een cliënt verhuist, er altijd wel een andere
cliënt is die hem helpt.
Waarom ze een kantoor in Klarendal hebben? “Ik ben vanuit huis begonnen, maar
al snel werd het team groter met de komst
van Marriët. We zijn vaak op pad en op een
gegeven moment zaten we te lunchen en

Marriet, Aranka, Martha van Het Web, Klarendalseweg 366

te vergaderen in de auto, dat kon echt niet
meer”, vertelt Aranka. Ze hadden eerst een
kantoor in het Spijkerkwartier, maar ze wilden naar een plek waar ze meer onderdeel
uit kunnen maken van de wijk. In het pand
aan de Klarendalseweg, waar jarenlang
een growshop heeft gezeten, gevolgd door
kunstenaar Nick Twaalfhoven, zitten ze nu
alweer een paar maanden. Met veel plezier.
Want er lopen veel mensen even binnen
zoals scholieren, mensen van de Wasplaats
en deze redacteur. “We willen graag een
herkenbaar punt worden in de wijk. Een
plek waar mensen een kopje koffie kunnen
drinken of iets kunnen doen voor Babyweb.”
Babyweb is een nieuw initiatief van Het
Web. Aranka heeft een vriendin die in de
kraamzorg werkt. Die vriendin viel het op
dat er veel armoede is onder nieuwe moeders en daarom vaak niet de benodigde
babyspullen aanwezig zijn, zoals een ledi-

kantje of een autostoeltje. Omdat Aranka
op zoek was naar een dagbesteding voor
de cliënten zag ze een kans. Twee vliegen
in één klap. Want waarom niet tweedehands babyspullen verzamelen, op laten
knappen en schoonmaken door de cliënten en vervolgens geven aan de nieuwe
moeders die het echt nodig hebben? “Op
deze manier leren onze cliënten hoe het is
om te werken én krijgen nieuwe moeders
leuke babypakketjes!” vertelt medewerker
Martha. Tweedehands babyspullen zijn
dus van harte welkom bij het Babyweb
(Klarendalseweg 366).
Het unieke aan Het Web is dat ze iedere
cliënt echt goed persoonlijk kennen en
daardoor maatwerk kunnen geven. Maar,
Aranka hoopt stiekem ooit nog een klein
gezinshuis te beginnen “Het is zo mooi
om iemand echt een thuis te kunnen
geven”.

Het slechtste station van Oost Nederland
De verbeterplannen voor
Velperpoort
In februari organiseerde de gemeente een
inloopavond in het Posttheater, om geïnteresseerden nader te informeren over de
plannen die er liggen om de omgeving
van het Velperpoortstation aan te pakken. Het station heeft al jaren een slechte
naam die voornamelijk met drugscriminaliteit te maken heeft, de omgeving is
rommelig ingericht en nodigt daar ook
toe uit. De 6000 dagelijkse treinreizigers,
12.000 busreizigers én omwonenden hebben daar last van. Het gebied moet veiliger en toegankelijker worden.
Aan beiden kanten van het station zullen
er meer fietsenstallingen komen én meer
verlichting. Door aan de kant van de

Steenstraat en aan de kant van Klarendal
dezelfde materialen te gebruiken ontstaat
er één stationsomgeving.
Jan Prins woont al 25 jaar in Klarendal.
Na zijn laatste verhuizing kijkt hij op het
station uit en constateert er regelmatig
fietsendiefstal en drugshandel. De plannen
maken hem enthousiast; “De inrichting ziet
er beter uit en meer groen spreekt me aan.”
Jan Kelderman woont op het Luthers Hofje,
maar is deze avond aanwezig vanuit de
fietsersbond. “De omgeving wordt beter,
lichter en veiliger. Maar er zit een pijnpuntje aan de Zuid kant (richting Steenstraat,
red.): daar zouden fietsers door terrassen
heen moeten. Dat begrijp ik niet helemaal.”
Voor het eerst deze avond was ook ProRail
aanwezig, om te laten zien hoe ook het

Nu

station zelf aan wordt gepakt. De perrons
bijvoorbeeld, worden breder, waardoor het
talud aan de Sonsbeeksingel versterkt zal
moeten worden. Olga Kersten kijkt vanaf
haar huis op dat talud. “Wij maken vrij veel
gebruik van het gebied en het wordt veel
vriendelijker ingericht voor voetgangers en
fietsers. Maar op het talud komt een soort
damwand van beton waardoor er groen
verdwijnt…” De mevrouw van ProRail licht
toe dat het minder verwilderd zal zijn, dat
er inderdaad hier en daar een boom zal
moeten verdwijnen wat gecompenseerd zal

Toekomst

worden met een grasmengsel en bloemen. “Mh, daar kan ik me nog niets bij
voorstellen”, aldus Olga.
Aankomende zomer start de aannemer
van de gemeente aan de Zuid kant van
het Velperpoortstation, de kant van
Klarendal is in 2018 aan de beurt. Om de
overlast tot een minimum te beperken kijken de partijen hoe ze zoveel mogelijk en
tegelijkertijd kunnen samenwerken.
Meer info op arnhem.nl >> Station
Velperpoort en omgeving.

Actieve yoga
in Klarendal

* ook zwangerschapsyoga *
Rosendaalsestraat 434a
6824CT Arnhem
info@rocketyoga.nl
06-42932899

www.rocketyoga.nl
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Tweede Kamer verkiezingen: wat leefde er in campagnetijd?
Bij het ter perse gaan van deze krant zitten we vlak voor de verkiezingen. De reuring
rondom onze aanstaande volksvertegenwoordiging houdt de redactie bezig, vandaar
dat Klare Taal de wijk in trok met de vraag : 'Weet je al of, en zo ja wat je gaat stemmen?'
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Door Annemarie van Ginkel

En ik kwam Nikki tegen

Tachtig procent van de mensen aan wie ik dit vroeg wilden liever geen antwoord geven,
sommigen met de verklaring 'Je hebt zo een steen door je ruit.' Met name de zogeheten
'nieuwe Nederlanders' waren unaniem in hun besluit met hun gedachtengoed omtrent
de verkiezingen niet in de Wijkkrant te willen. Een voorzichtige conclusie bij voorbaat:
we vertrouwen er niet helemaal op dat andersdenkenden onze mening zullen respecteren.
Gelukkig waren er uitzonderingen, hieronder een portret van hen.

De eerste die ik spreek is Arie.

“Ik heb wel de stemwijzer ingevuld, daar komen
drie partijen uit, die ga ik nu wat verder onderzoeken”

“Zelf ben ik, in een opwelling, SP
gaan stemmen, dat blijf ik nu doen”

Ik vind het eigenlijk helemaal niet zo leven in de wijk, de verkiezingen! Ik zie nergens verkiezingsposters, niemand heeft het erover. Ik kijk sowieso niet zo vaak t.v. dus het is dat
ik die lijst in de bus kreeg dat ik wist dat het eraan zit te komen. Ik heb wel de stemwijzer
ingevuld, daar komen drie partijen uit, die ga ik nu wat verder onderzoeken.
Als het waar is dat mensen geen posters ophangen omdat ze bang zijn voor een steen
door de ruit, dan vind ik dat heel erg. Iedereen moet voor zijn mening uit kunnen komen,
vind ik, zonder bang te hoeven zijn.

Rode rozen door Klarendal
Door Zefanja Hoogers
Ik heb 20 jaar bij biblioservice gewerkt, boeken uitzoeken voor bibliotheken. Mooi werk!
Lezen is mijn hobby, dus ik had van mijn hobby mijn beroep gemaakt. Helaas ben ik
wegbezuinigd, samen met nog een heleboel anderen. Nu zit ik via de gemeente bij deze
werkervaringsplek. Ik heb het naar mijn zin hier, ik ontmoet mensen, ook van andere
culturen, dat vind ik leuk. Maar na een paar maanden moet ik weer weg hier, zo is het nu
eenmaal. Afijn, ik blijf solliciteren.
Op mijn 23ste ben ik in Klarendal komen wonen en ik ben niet meer uit de wijk weg te branden. Mensen zijn hier recht voor zijn raap, ze zeggen waar het op staat, dat vind ik prettig.
Mijn familie stemde oorspronkelijk CDA, maar zelf ben ik, in een opwelling, SP gaan
stemmen, dat blijf ik nu doen.
Mijn voorspelling? Roemer wordt geen premier, een goede vierde plaats hoop ik. Het
wordt waarschijnlijk een splinterkabinet met veel coalities en zo. Dat komt de besluitvaardigheid niet ten goede, nieuwe wetten komen er moeilijk door dan.
Weet je wat het is met politiek? Het is niet goed of het deugt niet.
In elk geval blijf ik trouw aan de SP.

Ineke kan nog geen keuze maken

Daarna tref ik Wilma, die na enige aarzeling toch ook wel haar verhaal kwijt wil:

Daags voor de verkiezingen had de PvdA Arnhem staatssecretaris Jette Kleinsma op bezoek én Arnhems kamerlid John Kerstens. Samen met Arnhemse partijleden trokken door
de wijk; met het aanbieden van de traditionele rode roos en een flyer van John Kerstens
belden ze bij mensen aan en motiveerden hen hoe dan ook naar de stembus te gaan.

"Ik stem altijd SP, maar die hebben het
ook helemaal verziekt hier in Arnhem”

Politici zijn oneerlijk tegenwoordig. Ze hebben allemaal een mediacursus gehad en dat
zíe je, niemand praat meer uit zijn hart. Den Uyl sloeg met zijn vuist op tafel en riep:
'Zo gebeurt het, anders niet!' Maar dat zie je niet meer. Het zijn allemaal sulletjes, er is
niemand bij met een 'Wauw'- effect. Het zijn allemaal mensen die zoveel hebben op te
houden. Jan Marijnissen was leuk, maar Roemer heeft dat niet.
Ik stem altijd SP, maar die hebben het ook helemaal verziekt hier in Arnhem, met het
Musis Sacrum en het filmhuis. Nou ja, ik hoor wat en ik zie wat. Ik ga wel stemmen,
maar voor het eerst niet van harte.
Ik had laatst een man, daar stond ik mee in de supermarkt, die zei: ‘Je moet kijken welke
partij jouw belangen behartigt’, maar ik kijk liever naar het grotere plaatje. Ik vind de
mensen die het minder hebben heel belangrijk.
Ik ga niet op hem stemmen hoor, over mijn lijk, maar dat met Wilders snap ik wel een
beetje. Mensen met een uitkering die het moeilijk hebben en ieder dubbeltje om moeten
draaien kijken met een scheef oog naar mensen die uit het buitenland komen en hier
een woning krijgen die nog voor ze wordt ingericht ook.
Ik zou ervoor zijn als iedereen een basisinkomen krijgt, want er ontstaat steeds meer
ongelijkheid.

Fractievoorzitter Martien Louwers (links op
de grote foto) is zelf al jaren bewoonster van
Klarendal. Samen met haar collega Piet Wanrooij (Provinciale Staten) belandde zij in de
Kapelstraat. Ineke aanvaarde de roos met
direct een doel. “Mijn vriend is in februari
overleden, ik ga deze roos naar zijn graf
brengen.” Ze vindt de politiek wel erg
moeilijk en kan nog geen keuze maken.
Het feit dat Arnhems kamerlid Kerstens in
Den Haag zich bezighoudt met de ‘graaiers’
in de maatschappij sprak haar erg aan.
Aan de overkant opent Henk de deur, foto
hier links. “Ja die ken ik wel, John. Maar ik weet
het nog niet hoor, waar ik op ga stemmen…”
Raadslid Marilyn A-Kum woont nét buiten de
wijk, maar bezoekt trouw altijd het Bewonersoverleg en is dus erg betrokken bij Klarendal. Samen met collega Marte Straatsma
struint zij de Agnietenstraat af. Terug gekomen is ze best opgetogen: “We kregen
toch vrij positieve reacties en ‘Ja! Ik ga
stemmen’. Mensen voelen de urgentie
en zien dat het een belangrijk moment
voor Nederland is. Ik had dat niet verwacht en dat geluid stemt mij positief.”
Ondertussen zijn de Tweede Kamerverkie
zingen achter de rug. Hoe ziet Nederland er
eind maart 2017 uit?
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MFC Klarendal

Bewonersoverleg

Nuttige nummers in de wijk

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

Tijdens het Bewonersoverleg van begin maart was
Fred de Bruijn op bezoek van het Team Leefomgeving.
Hij deelde mee dat het team in oktober een onderzoek
was gestart naar de Leuke Linde waar uit is gekomen
dat de stichting voorlopig een geldbedrag krijgt om op
een goed onderhoudsniveau te komen.
Volkshuisvesting kondigde haar onderhoudswerkzaamheden in de wijk aan, projectontwikkelaars van
het ING gebouw komen de volgende keer, eind maart
beslist de gemeente over het omstreden DIFTAR systeem waarbij afvalscheiding van nog groter belang
gaat worden, jongerenwerkers vertelden wat er allemaal veranderd is binnen het jongerenwerk, en José
van het nieuwe biljartcentrum de Snelpost aan de
Agnietenstraat was op bezoek om eens te kijken hoe
zo’n overleg in zijn werk gaat.
Financiële aanvragen voor de Vastentasactie, het
Kinderkamp, Ome Joop’s Tour, sport en spel en de
Paasbrunch zijn vanuit het wijkbudget gehonoreerd.
Het volgende overleg is op woensdag 19 april, MFC
Klarendal om 20.00u. Het Bewonersoverleg is openbaar.

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

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

Joke Bartelink - joke.bartelink@politie.nl
Eric Hortensius - eric.hortensius@politie.nl
Spreekuur wijkagent dinsdag van 18.00u tot 19.00u.
Rechtswinkel Arnhem: iedere dinsdag tussen 19.00u en
20.00u in MFC Klarendal
Grofvuil ophalen: tel. 026 - 446 04 90 (SITA)
Oud Papier/Plastic: www.arnhem.nl/afvalwijzer
Klachten openbare ruimte: tel. 0900 1809
Volkshuisvesting: tel. (026) 3 712 712
Jongerencentrum De Mix: tel. 026 - 445 86 21
Kinderwerk Klarendal: MFC Klarendal,
tel. 026 377 20 63
Steunpunt Huiselijk Geweld: 0900 -126 26 26
Inloophuis Sint Marten: Van Slichtenhorststraat 34,
tel. 026 - 442 60 66 Inloop elke di. en don. van
10.00 tot 12.00u.
Burenhulp tel. 06 - 442 48 687 (maandag t/m vrijdag)

Wie ben jij nou? Wie ben jij nou?
Wie ben jij nou? Samantha
Door Marije Ringersma
Samantha (31) is inmiddels de derde
generatie van de familie die in de Sint Janskerkstraat woont. Ze woont er samen met
haar tweeling van 6 en hond Lizzy.
In de Sint Janskerkstraat is het
gebruikelijk dat hele families er wonen.
Opa’s en oma’s, ouders, tantes en ooms,
neven en nichten. “Dat maakt het een hele
gezellige straat”, vertelt Samantha. We zitten
op de grote hoekbank in haar woonkamer.
Zij wijst naar een huis aan de overkant en
vertelt: “Daar ben ik geboren en getogen.
Mijn ouders wonen er nog steeds”. Ze is
opgegroeid met haar ouders, broer en zus.
In hetzelfde huis waar haar opa en oma ook
ooit hebben gewoond. Dat betekent dat het
huis in de Sint Janskerkstraat al ongeveer
60 jaar door de familie wordt bewoond.
Ze heeft warme herinneringen aan haar
jeugd in de straat. “Er waren veel kinderen,
iedereen speelde met elkaar. De poortjes
waren nog ‘los’ en de touwtjes hingen uit
de deuren. Het was erg gezellig. De ene
keer speelde we bij Jantje, de andere keer
bij Truusje.”
Tot haar 21ste woonde ze bij haar ouders
in de Sint Janskerkstraat. Daarna ging ze
samenwonen. “In het begin miste ik ‘de
straat’ helemaal niet. Er was veel veranderd. De meeste kinderen waren verhuisd,
de poortjes waren afgesloten en de bewoners werden meer op zichzelf. De samenhorigheid die ik altijd had gevoeld was voor
een groot deel weg.” Ze heeft een paar jaar
in Presikhaaf gewoond. Uiteindelijk wilde
Samantha, via een omweg in Didam, de geboorte van de tweeling en een relatiebreuk,
weer terug naar Arnhem, dichtbij haar familie wonen. “Deze straat is erg gewild en er
kwam bijna nooit een huis vrij. Ik had dan
ook geen verwachting dat ik in deze straat
terug zou kunnen komen. Maar net toen ik
op zoek was naar een nieuw huis, kwamen
er zes huizen vrij! Ik kon zelfs kiezen!”. Ze
koos voor het ruimste huis. “Ik heb gehoord
dat dit vroeger TBC huizen waren. De ventilatie is er op aangepast en de vorm van het
huis is anders.”
Dus na een paar jaar was ze weer terug in

“Het was erg gezellig. De ene keer
speelde we bij Jantje, de andere
keer bij Truusje”
‘haar’ straat. Iets dat ze vantevoren niet had
gedacht. “Het voelde als een warm bad, om
hier weer te wonen. Zo van, oh ja, het is
weer normaal”. En wat ze vroeger zelf zo fijn
vond aan de straat, vinden haar kinderen
nu ook geweldig. “Het is echt een walhalla
voor kinderen. Maar inmiddels ook weer
voor mij. Als de kinderen ‘s avonds op bed
liggen en ik nog even in de voortuin van
het zonnetje zit te genieten, is er altijd wel
iemand om een praatje mee te maken. Ook
als er iets verdachts gebeurt in de straat,
wordt dat altijd wel door een bewoner in de
gaten gehouden”.
De sociale controle in de straat vindt ze
fijn. “Het brengt een soort rust, iedereen
let op de kinderen. Ik ken bijna iedereen”.
Samantha vertelt dat de sociale controle
niet als verstikkend voelt. “Het is niet alsof
je bekeken voelt, maar we letten gewoon
op elkaar.” Als straks het zonnetje weer gaat
schijnen, zit de straat vol met alle bewoners. Het kan zelfs zo zijn dat er ineens 15
kinderen in je tuin leuk aan het spelen zijn”.
De Sint Janskerkstraat staat bekend om
de uitbundige versieringen tijdens EK’s en
WK’s. “Dat is echt een hele gezellige tijd”.
Het enige wat Samantha mist in de straat
is een speeltuintje voor de kinderen. “Er is
een tijdje geleden een soort rek op de stoep
geplaatst om fietsen tegen aan te zetten.
Dat is in beslag genomen door de kinderen
als klimrek. Niemand in de straat waagt het
om er een fiets tegen aan te zetten.”

Opa kom je ook op mijn feestje?
Door Mandy
Ondanks het overlijden van mijn vader
Theo Hartemink hebben we toch de 4e verjaardag gevierd van onze dochter Kelsey
in molen de Kroon. Dit verdiende zij in
deze moeilijke tijd, opa had het zo gewild.
Steeds vroeg ze hem “opa kom je ook op
mijn feestje?”. Opa was haar grote liefde.
We hebben de boel versierd en het zag er
erg gezellig uit en Kelsey heeft een leuke
verjaardag gehad. De molen is een leuke
plek voor kleine feestjes en bij mooi weer
zit er een groot terras bij. We zouden het
zeker nog een keer hier vieren.
De paardenstal is te huur
De paardenstal naast de molen is te huur
voor allerlei activiteiten zoals, verjaardagsfeestjes, kinderfeestjes, babyshower,
workshops, cursussen en vergaderingen.
Er is een compleet ingerichte keuken met
een vaatwasmachine.
We hebben buiten de normale standaard
inrichting statafels en biertafels waarvan u
gebruik kunt maken. Bij mooi weer kunt u
uw feestje ook uitbreiden naar het terras
waar terrastafels, stoelen en vier parasols
staan. De huur is € 10,00 per uur, met een
minimum van € 40,00. Voor bedrijfsmatige
verhuur is het tarief € 25,00 per uur, met
een minimum van € 100,00.

Voor nadere informatie en het huren van
de ruimte kun u het contactformulier
invullen op onze website;
www.molendekroon.nl. Kom gerust de
ruimte eens bekijken. We zijn vrijdagmiddag en zaterdagochtend geopend.
Agenda
Zaterdag 13 mei 2017 Nationale Molendag
(we bakken weer pannenkoeken)
Zaterdag 10 jun 2017 Nacht van de Mode
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Het Omgangshuis
Door Sabine Roelofs
Eén op de drie huwelijken strandt in
een echtscheiding. Zo’n twintig procent
verloopt problematisch. Een kleiner deel,
zo’n 5 á 10 %, loopt uit op een vechtscheiding. Kinderen zijn hier vaak de dupe van.
Zij zien hun vader of moeder hierdoor
vaak maanden niet. Instanties, die tussen ouders bemiddelen, hebben lange
wachtlijsten waardoor het nog langer
duurt voordat kinderen hun uitwonende
ouder weer zien. Bij Het Omgangshuis
staat snelheid centraal, binnen anderhalve
week is een omgang geregeld.
Twintig jaar lang begeleidt initiatiefnemer
Nathalie Simons, als familierecht advocaat, ouders bij een echtscheiding. Ze zag
al die jaren weinig verandering. “Er wordt
steeds meer gekeken naar de zachte kant
van de echtscheiding, de emoties. Helaas
blijft de conflictkant, die over de zorg en
omgang met de kinderen. En daar werd
en wordt hard om gevochten. Als de omgang met de kinderen niet snel op gang
komt is leiden in last. Dan blijft het van
uitstel tot soms zelfs afstel. Kinderen van
gescheiden ouders groeien veelal op bij
hun moeder. Ze hebben vaak een intensief
contact met hun oma en op school staan
vaak juffen voor de klas. Er is weinig contact met mannen. Maar mannen brengen
een andere dynamiek met zich mee in de
opvoeding. Uit onderzoek blijkt dat het belangrijk is voor kinderen om op te groeien
met vrouwen en mannen. Het heeft invloed

op hun zelfbeeld, rapportcijfers, verslavingsgedrag en de uiteindelijke eindstroom. Er zijn verschillende instanties die
ouders begeleiden bij een echtscheiding
en de bezoekregeling van de kinderen.
Maar helaas zijn de wachtlijsten vaak lang.
Snelheid en laagdrempeligheid, dat is wat
Het Omgangshuis Arnhem uniek maakt.
Ouders hoeven niet met elkaar in gesprek,
ze hoeven elkaar ook niet te zien. Wij faciliteren de omgang.”
Het Omgangshuis Arnhem is een neutrale,
veilige maar ook gezellige omgeving
waar de niet-verzorgende ouder, vaak
de vader, met zijn kind(eren) kan spelen.
De verzorgende ouder, vaak de moeder,
komen zaterdags met hun kind(eren) naar
het Multifunctioneel centrum (MFC). De
vaders verzamelen tien minuten later in
de speelruimte. “De kinderen weten dat ze
hier hun vader weer gaan zien. Ze staan
te springen om naar de speelruimte te
gaan. In veel gevallen hadden de kinderen maanden hun vader niet gezien. Een
mooie situatie was dat een vader hier zijn
baby voor het eerst zag, het kind was al
een half jaar oud. Twee uur lang heeft hij
met haar op schoot gezeten en uiteindelijk
viel het kindje bij hem op schoot in slaap.
Prachtig! Was Het Omgangshuis Arnhem er
niet, dan was dit één groot drama geweest.”

Huis van Puck
KOPPEN DICHT! KTD’
Vrijdag 7 april speelt
Klein Theater Doetinchem KOPPEN
DICHT bij Huis
van Puck; een
hilarische en energieke voorstelling
die zich afspeelt in
de theaterwereld.
Privé problemen
van de acteurs,
regisseur en inspiciënten nemen steeds meer
de overhand waardoor spel en
werkelijkheid bijna niet meer van
elkaar te onderscheiden zijn.
Over de voorstelling:
We vallen middenin de generale repetitie
van 'Neuzen af', vlak voor de première.
Het loopt alleen helemaal niet zoals het
moet. De spelers vergissen zich in hun

tekst, vergeten een bord haringen mee te
nemen, de deuren klemmen en contactlenzen zitten scheef. Tijdens de talrijke
onderbrekingen van het spel lopen de
spanningen hoog op tussen de acteurs
en de medewerkers. Een maand later
speelt de voorstelling in Goes en blijken
de onderlinge spanningen en problemen
alleen maar te zijn toegenomen. Terwijl
het spel op het toneel gewoon doorgaat,
speelt het werkelijke drama zich af achter
de coulissen. Drie maanden later speelt
de voorstelling in Katwijk aan Zee en is
het zover gekomen dat de spelers elkaar
doelbewust het spel onmogelijk proberen
te maken.
Regie: Sanne Huiskamp
Tekst: Bewerking 'Noises off' van Michael
Frayn
7 april 2017 Huis van Puck
Tijd: 20.00u Prijs: € 12,Reserveren: huisvanpuck.nl

www.hetomgangshuisarnhem.nl
Dit artikel verscheen eerder in de
Arnhemse Koerier

Vrijwilliger bij Buurtbemiddeling
Door Karin Veldkamp
“Het zou mij geen fijn gevoel
geven als ik langs de buren loop
en weet dat er iets niet goed is”.
Ergernis over een geluid, kinderen, huisdieren, een barbecue of een verkeerd
geparkeerde auto? Het stelt eigenlijk
niets voor maar soms lopen dit soort
ergernissen toch uit de hand. En daar zit
niemand op te wachten. Maar wat voor
de ene buur heel gewoon is, is voor een
andere buur storend. Sommige buren
zijn zelfs niet meer ‘on speaking terms’.
De stap naar de rijdende rechter is voor
velen één brug te ver. Maar aankloppen
bij Buurtbemiddeling is vaak een
geslaagde route.
Wijkbewoners Huib van Santen
en Roos zijn vrijwilligers bij Buurtbemiddeling. Het project werd tien jaar
geleden opgestart en is een succes.
Arnhem krijgt op jaarbasis ruim 200 verzoeken voor bemiddeling. En zeven van
de tien keer komen de buren tot elkaar.
De buurtbemiddelaars zijn getrainde
vrijwilligers. Ze zijn neutraal, geven geen
oordeel en hebben uiteraard geheimhoudingsplicht. De bemiddelaars begeleiden
het gesprek maar reiken de oplossing niet
aan. Dat doen de buren zelf.

Bij doorvragen, blijkt het vaak
ergens anders over te gaan
Zowel Roos als Huib wonen nog niet zo
lang in de wijk. Roos en haar man hebben
een paar jaar terug een huisje gekocht.
“Een echt huisje met dak en postzegeltuintje”, glundert Roos. “We zijn hier een gezin
gestart”. Voor Huib was het geen bewuste
keuze omdat zijn vriendin hier al woonde
maar hij is verguld over het wonen in
Klarendal. “Los van de parkeerproblemen
en de hondenpoep”, lacht hij, “wonen hier
zeer aardige mensen, die betrokken zijn bij
elkaar maar niet op elkaars lip zitten”.
Huib heeft een opleiding tot mediator
gedaan omdat hij het oplossen van conflicten interessant vindt: “Ik vind het van
belang dat mensen zich niet alleen slachtoffer voelen maar controle krijgen over
hun eigen lot. Het is mooi als je dat kan
bereiken”. De aard van de ‘conflicten’ loopt
uiteen. Volgens Huib speelt er vaak wat
anders dan in eerste instantie lijkt. “Een
‘conflict’ begint over geluidsoverlast. Maar
als je doorvraagt, blijft het vaak ergens
anders om te gaan”.
Neutraliteit vind niet altijd gehoor
Huib doet het al een jaar of vijf maar Roos
heeft net de training achter de rug. Als
medewerkster van de klantenservice bij een
woningcorporatie in Groesbeek, verwijst
ze zelf vaak door naar Buurtbemmiddeling.
Dat motiveerde haar om zich in Arnhem als

Huib en Roos, bewoners van de wijk en buurtbemiddelaars

vrijwilligster aan te melden. “Ik ben nog
steeds benieuwd. Ik heb mijn eerste intake
gehad. Dat is het eerste gesprek met de
buur die een klacht heeft ingediend. Daarna
gaan we naar de buurman of -vrouw om
zijn verhaal te horen. Toen we bij de ‘melder’ kwamen, dacht mevrouw dat we haar
probleem kwamen oplossen. Als je dan
uitlegt dat wij neutraal zijn, vind dat niet
altijd gehoor.
Je moet goed duidelijk maken dat wij niet
aan een bepaalde kant staan, maar alleen
bemiddelen. Helaas wilde in deze ‘zaak’, de
buurman niet meewerken. De gesprekken
zijn op vrijwillige basis, dus dan kunnen
we verder niks. Maar het zou mij geen fijn
gevoel geven als ik steeds langs de buren
loop en weet dat er iets niet goed is”.

“Het gaat ook vaak om kleine dingen”, vult
Huib aan. Mensen die last hebben van
de rook van de buren. Dan wordt er afgesproken dat de buren vóór het huis gaan
roken in plaats van in de achtertuin. Het
zijn je buren en daar moet je mee leven.
Tenzij je de loterij wint. Maar ook dan heb
je geen garantie voor de volgende buren”.

Kijk voor meer informatie op:
www.buurtbemiddelingarnhem.nl
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Klare Taal Junior Klare Taal Junior
Klare Taal Junior Klare Taal Junior
Door Annemarie van Ginkel

Voor de vernieuwde kidspagina ging Klare Taal een
maand geleden de wijk in om aan kinderen te vragen
wat zij graag in de krant zouden zien:
“Het lijkt me leuk als je komt kijken bij de choreografiedag
van mijn dansschool.” Aldus Jitske uit groep 5 van de
Jan Ligthartschool. Bij deze Jitske!

Malcolm wilde altijd

Kom sporten, knutselen, spelen en gek doen op de Leuke Linde tijdens de
Koningsspelen!
Datum:
Vrijdag 21 april
Tijd:
13:00 uur – 16:00 uur
Locatie:
Bouwspeelplaats de Leuke Linde
Meer info: Joyce Verhoef, Said Zahti en Noëlle Bus

ACTIVITEIT MEIVAKANTIE

Een gezellige middag met leuke sport en spelactiviteiten en knutselactiviteiten op Bouwspeelplaats de Leuke
Linde tijdens de meivakantie.
Datum:
Woensdag 26 april
Tijd:
13:30 uur – 15:00 uur
Locatie:
Bouwspeelplaats de Leuke Linde
Meer info: Joyce Verhoef en Noëlle Bus

al graag een keer in de
krant. “Ik word piraat met
carnaval. We hebben bij mijn oom en tante een piratenpak
opgehaald. Met een ooglapje en een rode piratenmuts.
En een gestreepte broek met stekels. Die zitten ook
aan de mouwen. We gaan naar Limburg. Daar gooien
ze per auto wel 6 zakken snoep op straat. Vorig jaar
werd er een hele enge draak gemaakt die echt vuur
spuugt. Er komen ook optredens en allemaal vrolijke
muziek. Er zijn mannetjes in uniform met een neppistool, als
die schieten komt er confetti uit.
Er komt ook een kanon en als het draadje helemaal op is
gebrand komt er een bal uit van snoep en confetti. Ik hoop dat ik die bal die uit het kanon komt kan
vangen, dan is al het snoep voor mij.
Vandaag is het gekke ogendag. Ik ben mijn bril vergeten maar gelukkig kon ik hier op de kidsdag een
masker maken.”

Wat ik vind/doe in Klarendal
Wat ik vind/doe in Klarendal
Geschreven door Dulce
Ik ben Dulce , ik ben 11 jaar oud en ik woon
in Klarendal dicht bij molen de Kroon.
Ik ben ook geboren in Klarendal op de
kamer waar ik nu slaap .
Ik vind Klarendal een rommelige wijk, maar
dat vind ik wel leuk .
Iedereen is anders.
Ik doe niet erg veel in Klarendal .
Er is niet veel te doen hier.
Buitenspelen doe ik ook niet want het
is hier klein op de stoep , en de parkeerplaatsen zijn vol .
En ik vind de Leuke Linde saai, ik ben er te
groot voor geworden.
Maar ik ga wel met mijn moeder vaak naar
Caspar en Sweet Sugar Hill .
Waar ik woon is het goed en heel centraal, want ik zit op theater bij het
Rozet en dat is in de stad.
En naar de bios ga ik ook vaak .
Mijn vriendinnen wonen ook in en rond om Klarendal, daardoor kunnen we
makkelijk afspreken.
Er moet wel wat verbeterd worden aan de AH Klarendal want als ik naar de
supermarkt moet, ga ik met mijn moeder helemaal naar Velp, omdat het
assortiment hier veel te klein is.
Ook als ik opgehaald word van school met de auto moet ik soms een half
uur wachten op een vrachtwagen.
Heel irritant.
En dat vind ik dus van Klarendal

Kyara heeft ook nieuws: “Wij hebben thuis een babymeisje

en die is zooo lief! Mijn moeder was bijna jarig en ze wilde
eigenlijk dat mijn zusje op haar verjaardag geboren ging worden, maar dat ging net niet. Het moest met een keizersnee
en het gebeurde om 23.50 uur. Nét niet.
Ik mocht haar gelijk al verschonen en een flesje geven.
Mijn oma komt me halen in een groene auto. Dan gaan we
strakjes spelletjes doen en daarna gezellig samen eten.
We vertellen aan elkaar hoe onze dag was. En dan gaan
we samen televisie kijken. Ik met oma en opa in de andere
kamer.”
Bij de Mix tref ik Yusuf, Kevin, Yasar en
Nick. Ze kijken naar het scherm boven mijn
hoofd, waar hun game zich afspeelt. Kevin
en Yusuf hebben allebei een joy-stick waarmee ze hun avatar besturen en nogal
veel geboefte van het scherm schieten. Ze willen wel met me praten,
maar het spel trekt ook aandacht.
“We willen graag een voetbalveld, de
Leuke Linde is te klein voor ons.”
Dat laatste beaamt Melvin, die jongerenwerker is bij de Mix. “Het veld hiervoor
zou kunstgras moeten hebben, dan kunnen
we er op voetballen. We voetballen veel hier.
Elke vrijdagavond hebben we training en om de 6
weken een toernooi, samen met Malburgen, Presikhaaf, Broek, Geitenkamp en Klarendal. De jongeren
voetballen graag maar kunnen bijna nergens terecht.”
“Doe de wijk maar de groetjes van ons!” roepen de jongens.
Bij deze: Klarendal, de groetjes van Kevin, Yasar, Yusuf en Nick.

Onze
mondzorg
is gewoon
gaaf!

www.skar.nl

Met plezier naar de tandarts?
Kijk op www.mondzorgvoorkids.nl
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KINDEROPVANG SKAR, VOOR EEN OPTIMALE ONTWIKKELING,
OOK IN DE WIJKEN KLARENDAL, PLATTENBURG EN PAASBERG

