
Groep 1/2a – Wereldkeuken
In restaurant de Wereldkeuken werden de kinderen van groep 2a door perso-
neelslid Jacq Jansen aan het werk gezet. Voor de reserveringen bijvoorbeeld, 
beschrijft het personeel van de Wereldkeuken altijd kleine krijtbordjes voor de 
gasten met hun namen. De leerlingen beschreven hun eigen bordje, sommigen 
konden hun namen er al op krijten. Maandag is vervolgens de dag dat de meeste 
mensen van Driestroom komen werken. Zo demonstreerde Hannie als beste 
servetten vouwster van de Wereldkeuken aan de kinderen hoe dat moest, waarna 
zij zelf ook allemaal hun eigen servet vouwden. 

Toen werd het spannend! Want aan de bar is een tap ingericht waar water uit 
komt. Met een beetje siroop in een zelf voorgespoeld glas tapten de kinderen  
allemaal hun eigen limonade. En Jacq had een verwennerij in de aanbieding;  
iedereen kreeg een gebakje. Samen met een zelf gevouwde servet en zelf ge-
tapte limonade leek het wel een kinderfeestje! “Jullie zijn toppers!”, aldus Jacq.
Camila, Jennah, Shi Yu, Rayan, Jayden, Ramona, Daiyro en Damla hadden 
een geweldige ochtend en vonden alle horeca ervaringen leuk om te doen. Toen 
ze ook nog een ballon mee kregen in de vorm van een hartje, zoemde het “Aï lov 
joe, aï lov joe!” door de tuin achter het restaurant en kreeg Jacq zelfs knuffels. 

Wereldkeuken Arnhem – Klarendalseweg 477 – 026 3825749

Groep 1a – De Échte Bakker Hugen
Enkele dagen later ging de andere helft van groep 1/2a met juf Yvette naar een 
échte bakker; bakker Hugen aan de Van der Helllaan nét buiten de Klarendal. 
Wery Hugen heeft het bakkers vak van zijn vader geleerd en die weer van diens 
vader. Al 134 jaar dus, en niet onverdienstelijk! Regelmatig valt Wery met zijn  
baksels in de prijzen en álles wordt ook werkelijk vers gemaakt in de bakkerij 
achter de winkel. 
Zerin, Ramona, Nour, Sefa, Tony, Ibo, Camila en Azra kregen een uitgebreide 
rondleiding om half 10 ’s ochtends langs alle deegmachines, de ovens en in de 
winkel. Bakker Hugen legde helemaal uit wat er allemaal moet gebeuren voordat 
een brood in de winkel ligt. In de bakkerij was het lekker warm, de ovens waren 
nog aan het nagloeien van het bakken nadat alles om half 9 in de winkel was 
neergelegd. De kinderen werden getrakteerd op limonade en een verse krenten-
bol én een musket flik. Weer zo’n verwennerij!
Daarna moesten de kinderen weg; de bakker was al om twee uur héél vroeg in de 
ochtend opgestaan om ons brood te bakken. Hoog tijd om naar bed te gaan!

Hugen de Echte Bakker – Van der Helllaan 28 – 026 3514642

ANNemIeke PePPelmAN, sinds september leerkracht van groep 1/2a:
“Kunstrijk is zo leuk omdat je zo veel voor de kinderen betekent.  
De kinderen laten hun waardering zien op hun eigen manier. Toen 
ik hier begon in september kreeg ik een warm welkom van leer-
krachten, kinderen en ouders. In maart ben ik 25 jaar geworden en 
dit hebben we gezellig met de kleuters gevierd: een lekkere trak-
tatie, stoelendans en ik heb een mooie zelfgemaakte bos bloemen 
gekregen van de kinderen. Sinds anderhalf jaar woon ik samen met 
mijn vriend Michel in Huissen.

Deze ondernemers leken ons leuk en geschikt voor de kleuters. Dit valt binnen 
hun belevingswereld en zo maakten de kinderen kennis  met verschillende onder-
nemers en bedrijven in de buurt en wat er zich allemaal afspeelt 
in de buurt. Helaas kon ik niet met mijn eigen groep mee naar een 
ondernemer.”

Juf YveTTe vAN DeR eNT, leerkracht groep 1/2a:
Juf Yvette was hoog zwanger wél bij de bezoekjes aanwezig. Zij is 
ondertussen bevallen van een zoontje dus juf Annemieke staat nu 
full time op de groep. 

Groep 1/2b – June Interiors
Op de Sonsbeeksingel zit June Interiors, een winkel voor home & kids met unieke 
meubels en accessoires die door Berinda Hercules en collega zelf gemaakt worden. 
June Interiors nodigt  vooral uit om met de kinderkamer aan de gang te gaan. 

Zo heeft Berinda allerlei figuurtjes uitgezaagd, die ze de kleur geeft die de klant wenst 
en waar ze vervolgend dromenvangers en andere accessoires mee maakt voor in de 
kinderkamer. Voor het bezoek van de kinderen was de vloer van de winkel  helemaal  
bedekt met grote stukken karton; de kinderen mochten hun eigen figuurtjes voor op 
hun kamer beschilderen! Iedereen had de instructie gekregen om oude kleren aan  
te doen, en daar zaten ze; Suhaya, Belinay, Alan, Tugra, Nikki, Yagmur, levi,  
mohammed, elise, Yesom, Yarah, Bennie, Yan en Jayka konden op de vloer aan 
het werk. Voor sommige kinderen waren de houten figuurtjes niet aan te dragen! 

Na een uurtje enorme productiviteit, kampte Berinda met een onvoorzien probleem-
pje; de figuurtjes hadden wat langer tijd nodig om te drogen…  Dus zijn alle be-
schilderde figuurtjes voorzien van de namen van de kinderen. Eenmaal droog heeft 
Berinda er de slingers van gemaakt en naar Kunstrijk gebracht.  

June Interiors – Sonsbeeksingel 106 – www.juneinteriors.nl 

Sinds 2013 is Basisschool kunstrijk als fusie van de oude Sint Jansschool 
en de Atlas (de Annaschool), gevestigd in mfC klarendal. De school zit op 
de eerste verdieping en de 125 leerlingen spelen in de pauzes dagelijks op 
het kazerneplein.

Afgelopen maart gingen alle leerlingen op pad onder school- 
tijd en bezochten ondernemers in de wijk, om er eens een kijkje achter de 
schermen te nemen en mee te helpen met dagelijkse werkzaamheden. Op 
deze manier werd er verbinding tussen kunstrijk en de wijk gemaakt.
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Groep 1/2b – uitgeverij Loopvis
Op de Klarendalseweg zit sinds enkele maanden uitgeverij Loopvis; een kleine, 
creatieve, eigenwijze uitgeverij met een flinke dosis lef. Loopvis staat voor een 
duurzame aanpak, zowel in drukwerk als in de samenwerking met auteurs en 
vormgevers die unieke boeken maken. Een aantal van de producten die eigena-
resse marije Sietsma er ontwikkelt, zijn speciaal voor kinderen bedoeld om hen 
in contact te laten komen met kunst. 

Voor het bezoek van de kinderen van Kunstrijk had Marije de winkel omgedoopt 
tot workshop ruimte waar alle kinderen een eigen ‘Artie Farty’ knutselboekje 

maakten. Want: ‘Ieder kind is een kunstenaar. De moeilijkheid is er een te blijven 
als je groot wordt’, aldus Pablo Picasso in het Artie Farty knutselboekje. Romeyo 
en Jaidan waren deze dag weer beter, dus was de groep nóg groter!
Aan de ene tafel werden werkjes gemaakt geïnspireerd op het pointilisme van 
Georges Seurat, op de andere tafel de knipkunst van Henri Matisse en op de 
derde tafel het scheerschuimmarmer van Renato Crepaldi. Ook hier is weer meer 
dan een uur lang heel hard gewerkt door de kleuters. Uiteindelijk werden al deze 
werkjes gebundeld met een nietje in het Artie Farty boekje. Marije had het er maar 
druk mee en zij zag een aantal hele ‘woeste boeken’ voor haar neus ontstaan! 

uitgeverij Loopvis – Klarendalseweg 103 –  www.loopvis.nl 

Groep 3 – DogXperience
Aan de Catharijnestraat zit DogXperience en Dicky van den Broek heette de 
kinderen eerst van harte welkom met een drinkpakje en iets lekkers, om te vertel-
len wat zij daar allemaal doet;  DogXperience maakt van oude koeienvellen, 
spijkerbroeken en motorkleding allerlei attributen voor honden én outfits voor hun 
baasje. Maar het is tegelijk ook een hondentrimsalon en een hondenmodellen- 
bureau!  Dicky gaf de kinderen ook nog tips en advies hoe je met (vreemde) hon-
den op straat het beste om kan gaan en hoe je die moet aaien. 

Eén van de dingen die Dicky maakt onder de naam ‘jeans4dogs’ zijn speeltjes 
voor honden, gemaakt van oude spijkerbroeken. Het is makkelijk, want er komt 
geen naaimachine aan te pas. En deze mochten de kinderen zelf maken. Sommi-
ge kinderen hebben helemaal geen hond thuis, dus die mochten van een broek-
zak een heel klein tasje maken. Of kinderen wilden liever iets voor hun kat; Dicky 
had het maken van een leuke kattenspeeltjes voorbereid, óók van jeans. 

Maar Boris krijgt binnenkort een hond, dus een aantal van zijn klasgenootjes zon-
der hond of kat maakte voor Boris’ hond een speeltje! 
David, Sandiënne, Chris, Türkay, min Yu, liwia, Yasin, elvi, Borys, Nazli, 
Shahed, Naz en Steffanie waren heel blij met de spulletjes waar ze óf mee naar 
huis gingen óf uitdeelden aan hun klasgenoten. 

DogXperience – Catharijnestraat 109 - www.dogxperience.com 

meeSTeR RuDY SPIgT, zes jaar geleden als stagiaire blijven 
plakken aan kunstrijk:
“Kunstrijk is en school naar mijn hart en kon het goed vinden met 
de kinderen en  het team! Momenteel is het mijn tweede jaar als 
fulltime leerkracht groep 1 /2 B. 

Ik had bewust ondernemers uitgekozen waarbij de kinderen actief/ creatief bezig 
konden zijn. Dit vind ik belangrijk voor de kleutergroep. Past natuurlijk ook precies 
waar wij met Kunstrijk (de naam zegt het ook al) mede voor staan. Een zeer 
geslaagde werkbezoek bij deze ondernemers, die wij daarom ook van harte nog-
maals willen bedanken.”
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Juf DeNISe ASSelmAN, getrouwd met Berry en in Huissen 
moeder van twee kinderen, houdt van zingen; werkt voor het 
tweede jaar op kunstrijk
“Kunstrijk is een plek om je helemaal thuis te voelen, zowel voor 
kinderen en hun ouders als voor het team. Een fijne basisschool die 
heel betrokken is bij de wijk. Dan is het natuurlijk heel leuk om ook 
met de groep de wijk in te gaan en te kijken wat er allemaal 

leeft. De kinderen kunnen op deze manier beleven wat voor bedrijvigheid er (op 
loopafstand) is en hebben daar op een creatieve manier kennis mee gemaakt. 
Andersom hebben de ondernemers kennis kunnen maken met onze school. We 
horen allemaal bij deze wijk en maken hem samen tot wat het is. Honden- en 
kattenspeeltjes maken van oude spijkerbroeken (een bijzondere onderneming!) is 
heel bevorderlijk voor de creativiteit. Met ‘oude’ gebruiksvoorwerpen maak je de 
mooiste dingen. De kinderen waren erg enthousiast.”

Groep 4 – De Wasplaats
In de wijkwaswinkel de Wasplaats kun je terecht voor je was, als particulier of als 
bedrijf, voor een bak koffie, een praatje, burenhulp of een leer-werktraject. De kof-
fie staat er altijd klaar, maar leerlingen van groep 4 gingen allemaal aan het werk. 
Wasbaas Rik van Houten had hen gevraagd eigen vuile was mee te nemen en 
daar gingen ze mee aan de gang.

Alle was van de kinderen werd in een wasmand gekieperd waarna er een was-
machine werd gekozen die op dat moment niet draaide. Rik wees iedereen er op 
te checken of alle zakken leeg zijn, want zelf heeft hij in de loop der tijd de meest 
bijzondere spullen in de wasmachines gevonden; messen, lippenstift, keuken 
restanten, modder… “Ieoew” reageren de meiden. 

Terwijl het wasje draaide, gingen de meiden aan de gang met het vouwen van 
droog wasgoed van klanten. Daar hebben ze in de Wasplaats hele handige vouw-
planken voor, hét hulpmiddel om je kleding snel, netjes en efficiënt op te vouwen. 
Binnen de kortste keren hadden Sidelya, Amy, Asmin, Isha, Thyiara, Zofia en 
Nesrin alle wasgoed weg gevouwen. “Je bent er het drukst mee, maar eigenlijk is 
het heel makkelijk zo” aldus Nesrin. 

Toen de eigen was ook nog in de droger gedroogd was en er wat na gekletst 
werd, bedankte Rik alle dames voor hun goede werk. “Als ik het in de toekomst 
nog eens druk krijg…” kondigde hij aan… Maar Rik kon zijn zin niet af maken; 
“Dan bel je ons maar!” reageerde Thyiara. 

De Wasplaats – Klarendalseweg 439 – 026 3798846 – www.dewasplaats.nl 



Groep 4 – molen de Kroon
De rest van de groep bezocht molen de Kroon. Molenaar Douglas Rijksen had 
voor de gelegenheid op deze doordeweekse dag de korenmolen in bedrijf gezet; 
de wieken draaiden. De kinderen werden in de paardenstal ontvangen met iets 
lekkers en keken direct hun ogen uit naar alles was daar aan de muur hangt. Zo 
kregen zij al uitleg van de molenaar over een barometer en een neut (en dat was 
géén drankje!).

Daarna gingen de kinderen klimmen; naar de eerste verdieping (de graanzolder 
voor opslag), de tweede (de maalzolder) en de derde (de steenzolder). De kinde-
ren leerden dus van alles over boer, graan, molenaar, meel en bakker, hoe dat 

er vroeger aan toe ging en hoe weinig molens er nu nog maar zijn. Vandaag de 
dag gebeurt er veel meer met elektrische machines voordat wij ons brood eten. 
Op de stelling aangekomen wijst de molenaar nog eens op de vier draaiende 
wieken en de wind; “Windenergie! Op een dag als deze (het waaide niet erg hard, 
red) schiet het niet op hoor, als het niet waait kun je niet malen…” Daarna klouter-
den alle kinderen weer naar beneden, de smalle trappen tussen alle zolders in de 
molen vonden de leerlingen wel heel erg spannend!

Nikki, Sudenaz, vinny, Regaillan en Silla zaten na deze rondleiding vol met 
prikkels en gingen weer terug naar school. “Tot ziens, molenman!” 

molen de Kroon – Klarendalseweg 82 – www.molendekroon.nl 

kOeN fuTSelAAR, werkt vijf jaar op kunstrijk. Recent ook 
met nieuwkomers in het land
“Het werken op Kunstrijk in het MFC Klarendal is echt bijzonder. 
Iedereen in het gebouw heeft hart voor de zaak en voelt zich verant-
woordelijk voor de wijk en de mensen, of dat nu onze leerkrachten 
zijn, de mensen van Kinderwerk of de SWOA. We willen met z’n allen 
echt iets moois neerzetten voor de bewoners en de kinderen van de 

wijk. Het is fijn om soms wat extra’s voor de kinderen te betekenen. Nog even na 
school in de klas spelen of een lach op het gezicht te brengen als ze het even wat 
moeilijker hebben. Dat is waarom ik hier werk.
De werkweek was zowel leerzaam als leuk. Het is heel mooi om te zien dat de  
kinderen zich enorm kunnen verwonderen over de molen en wat ze daar doen, 
terwijl ze er eigenlijk iedere dag langs lopen. Je ziet dat de kinderen dan enorm 
betrokken zijn bij de zaak.”

OnD E r n E m E nD Ku nSt r IJ K

Juf felINe AReNTSeN, 23 jaar en woonachting in Doetin-
chem; vier dagen per week leerkracht op kunstrijk
“Ik sta sinds de voorjaarsvakantie vier dagen in de week voor groep 
vier en ik hoop in juli mijn opleiding af te ronden. Groep vier is een 
leuke, kleine groep met veel diversiteit, waardoor mijn werk zo 
leuk is. Op het Kunstrijk mag ieder kind zijn zoals hij is en wij als 
leerkrachten proberen het kind zo goed mogelijk te laten groeien, 
hierdoor spreekt het Kunstrijk mij zo aan.

Bij de ondernemers zag ik mijn groep helemaal opleven. De meiden bij de was-
serette wilden overal bij helpen en de medewerkers leerden ze van alles. Na een 
half uur leek het of de meiden het elke dag deden. Bij de molen merkte ik ook al 
snel de betrokkenheid. Onder het genot van een glaasje limonade, vroegen mijn 
leerlingen gelijk de molenaar het hemd van het lijf. De kinderen konden eenmaal 
op school goed vertellen wat ze hadden geleerd en gedaan. Dit deden ze met 
veel enthousiasme, hierdoor kan ik zeker concluderen dat het een geslaagde 
week is geweest!”

Groep 5/6 – Helder Eetcafé
Kok michel en kelner Tom ontvingen de kinderen met het doel om ze een klein 
beetje te laten snuffelen aan horeca. Iedere ochtend maakt Michel een paar boter-
koeken. Deze gebruikt Helder Eetcafé in stukjes voor bij de koffie, maar gasten kun-
nen ook een puntje bestellen. Deze ochtend maakten de leerlingen de boterkoek 
zoals Michel dat dagelijks doet. Daarna kregen de kinderen les; Tom gaf ze een cur-
sus obertje spelen met een dienblad. Alle kinderen mochten met een paar glazen óf 
met een heleboel door de zaak lopen, onderwijsassistente Rabia bedienen of elkaar 
én weer lege glazen ophalen. Daar zaten een paar natuurtalenten tussen!

Angelina, Amy, ecem, Jahhaely, Hira, Sandyon, lamek, menno, Xiaoxiang, 
Jayrino en Justin hadden veel vragen aan Michel en Tom; Welk gebakje zou jij 
kiezen? Waarom heet die hamburger ‘aangekleed’? Waarom zou je hier willen 
werken? Heb jij wel eens glazen laten vallen? Hoeveel mensen werken hier? Van-
waar de naam ‘Helder’? Rabia vroeg wat de kinderen zouden moeten doen om  
in de horeca te gaan werken. “School afmaken! En dan affiniteit hebben”, aldus 
Tom. Maar met de ontdekking van het dienblad bij Helder Eetcafé zit het met de 

affiniteit wel goed bij deze kinderen! 

Toen was de boterkoek klaar En die bleef niet in Helder Eetcafé voor de gasten; 
eenmaal afgekoeld heeft Michel deze naar de klas in Kunstrijk gebracht. 
Tatyana, Donna, leevayna, Dewy, kaan, Hasan, emir, Antony, Ceylin, Servet 
en Richano hadden daarna precies het zelfde programmaatje in Helder Eetcafé, 
Michel en Tom waren er maar druk mee! 

Helder Eetcafé - rosendaalsestraat 279 - 026-4422362 - www.heldereetcafe.nl 

Groep 5/6 – memomarium
Daags daarna ging de hele groep samen naar het Memorarium, de voormalige 
Sint Janskerk aan de Verlengde Hoflaan. Uitvaartondernemer Johan verhofstadt 
ging uitgebreid met de kinderen in gesprek; wat is een kerk, wat doen mensen 
daar, waarom is dit geen kerk meer, wat doen we nu in deze ruimte? Zodoende 
kwam het begrip ‘dood’ ter sprake en kinderen vertelden over hun opa’s en oma’s 
die er niet meer waren en wat voor herinneringen ze aan de begrafenis hadden. 
Johan probeerde uit te leggen wat een uitvaartondernemer doet en hoe hij de 
voormalige kerk daarvoor tot zijn beschikking heeft. 

Maar naast dat de voormalige kerk een uitvaartlocatie is, kunnen er met respect 
voor de geschiedenis van het gebouw nog veel meer dingen georganiseerd wor-
den, zoals bijvoorbeeld kleine concerten. Schoolverlatende kinderen van Kunstrijk 
hebben er vorig jaar trouwens ook hun musical voorgedragen. 

De groep was vervolgens deze dag vrij om overal naar toe te lopen; de kelder in, 
alle deuren open, naar de voormalige kapel, naar de keuken, naar zolder, naar 
het balkon met orgel. Wat vroeger in de kerk niet mocht, mag nu wel als kinderen 
een bezoekje plegen! Johan had de kinderen met een speurtocht op pad gestuurd 
en met de antwoorden vertelde hij vervolgens over allerlei details in het gebouw, 
die door de geschiedenis geërfd zijn. 

De klas heeft dus uitgebreid kunnen neuzen in de geschiedenis en daarmee ook 
in de geschiedenis van de wijk. Ongetwijfeld gaan de kinderen hier later ook hun 
eindejaar musical uitvoeren. 
 
memorarium, Johan uitvaartzorg – Verlengde Hoflaan 74 – 06 10122205 - 
www.memorarium.nl 



Groep 7/8 – Albert Heyn Klarendal
Op een middag was het een drukte van jewelste bij de Appie… Alle kinderen van 
groep 7/8 kregen verdeeld in drie groepjes, allemaal met een AH petje op, toelich-
ting bij de afdeling brood, de afdeling verse vleeswaren en kaas ‘Delikaas’ en bij 
de kassa. 

John Hendriks van de afdeling ‘Delikaas’ vertelde over de vleeswaren en de ver-
pakkingsmachine, over buitenlandse schimmelkazen en wat er allemaal aan vooraf 
gaat voordat de producten in de vitrine liggen. Moeder van de broodafdeling An-
nemarie, liet de kinderen de oven, snijmachine en verpakkingen zien en bedienen. 
Op beide afdelingen werd iedereen getrakteerd op lekkers! Bij de kassa liet een 
medewerker zien hoe de producten gescand worden, helaas geen traktatie hier…

Filiaalmanager leon matser vond het leuk de kinderen een kijkje achter de 
schermen te geven en ze te laten in zien dat niet alles in de supermarkt vanzelf-
sprekend is. In gesprek met Jayder, marwan, Davud, Ramzi, Roni, metehan, 
leon én de meiden liet ongeveer de helft weten later bij de Albert Heyn te willen 
werken! Leon legde uit dat dit vanaf 15 jaar in de schoonmaak- en spiegelploeg 
kan, vanaf 16 jaar bij de vulploeg en de kassa en vanaf 18 jaar bij de bakkerij. 
Hij wil als filiaal lokaal betrokken zijn en ziet de winkel graag als centrum van de 
buurt. “En kijk: hun ouders zijn nu klanten en later zijn zij mijn medewerkers.” 

AH Klarendal - Klarendalseweg 139 - 026 442 2463 – Facebook: Albert Heyn 
Klarendal 

meeSTeR WOuTeR DuIm, 33 jaar, getrouwd met Hanneke, 
vader van Suze (1), speelt rugby in Zevenaar; werkt voor het 
tweede jaar op kunstrijk
“Ik vind het erg leuk om les te geven op Kunstrijk vanwege de  
enthousiaste leerlingen die we hebben. Ze zijn gemotiveerd om te 
leren en zijn trots op de resultaten die we samen boeken. Op dit 
moment zitten er 17 leerlingen in groep 7/8, zodat ik ruim de tijd heb 
om elke leerling genoeg aandacht te geven. Het is dan ook erg fijn 
om met alle leerlingen een goede band te hebben.

Leon van de AH was vroeger mijn manager toen ik nog bij AH Elst werkte, toevallig 
dat we nu allebei in Klarendal werken. Ik was verrast door de grote hoeveelheid vra-
gen die de kinderen hadden, ‘Waarom is er ook een bakker in het winkelcentrum, 
de AH verkoopt toch ook brood?’ De kinderen leren wat er zich allemaal in een 
bedrijf afspeelt en vonden het erg interessant. 

Al met al was het en inspirerende bezoek waar de kinderen veel geleerd hebben 
over het leven ‘achter de schermen’ van een ondernemer. Hopelijk kunnen we dit 
volgend jaar een vervolg geven!”

OnD E r n E m E nD Ku nSt r IJ K

Juf NANCY mATSeR, getrouwd met Haye, moeder van een 
dochter van 4 (lotte), woonachtig in Arnhem, heeft lezen, tui-
nieren als hobby; 18 jaar werkzaam op school
“Kunstrijk is een bijzondere school met veel verschillende culturen 
(een mooie afspiegeling van de multi culturele samenleving en 
wijk), de kinderen kunnen hier zichzelf zijn in een mooi gebouw in 
een prachtig en levendige wijk. 

Bij Eetcafé Helder werden we zeer gastvrij ontvangen in een leuke sfeer, de 
kinderen vonden het geweldig! Twee meiden wilden zelfs daar ooit een bijbaan-
tje.  Kinderen vonden het leerzaam, maar vooral leuk. In het Memorarium hebben 
de kinderen hun ogen uit gekeken naar bijvoorbeeld het glas van de ramen wat 
wel een verhaal leek, maar sommigen vonden het ook een beetje eng.”

Groep 7/8 – KDW 96
De meisjes van groep 7/8 waren eerder al bij Peter Rutten op bezoek geweest. In 
de voormalige zuivelhandel op nummer 96 en de woning daar naast, heeft Peter 
sinds enkele jaren een galerie met kunst en design. Maar hij heeft zich ook het 
ambacht weven eigen gemaakt en geeft daar sinds kort workshops in. 

Suki, gizem, merinas,Tinisha, Amy, fari, Shariyenne, Hawin, Almina en Nursena 
kregen allemaal een heel klein weefplankje van karton om mee aan de gang te 
gaan; dat is de eerste stap. Peter legde uit hoe het werkt met een lengtedraad en 
een breedtedraad, daarna kwamen de kleurtjes wol op tafel en werd er ijverig aan

een armbandje gewoven. Sommige meiden vonden het maar moeilijk en er klonk 
eens een ‘chips’ als iemand zich afvroeg wat ie nou weer verkeerd had gedaan. 
De kleurtjes wol werden uitgewisseld ( “Vitesse kleuren, maar ook een Turks 
team!” aldus Gizem), ‘Meneer!’ werd uiteindelijk gewoon Peter en het tempo was 
heel verschillend. 
Degenen die klaar waren, konden ook nog even weven op het weefgetouw wat 
klaar stond; het échte werk. Maar dat was Tinisha niet gelukt; “Oeps! Ik was te 
geconcentreerd bezig… Geen tijd meer!” Iedereen is in ieder geval met een zelf 
gemaakt weefseltje naar huis gegaan. 

KDW-96-Art – Klarendalseweg 96 – 06 42079193 – www.kdw-96-art.nl 

Juf ANNemIeke PePPelmAN (groep 1/2a) ging voor de gele-
genheid mee met de dames van groep 8
“De meiden vonden het enorm leuk om zelf hun armband te mogen 
weven. Het allerleukst was toch wel dat ze op het echte weefge-
touw mochten werken (het enthousiasme en de verwondering: ‘Juf, 
hoeveel kost zo’n machine, die wil ik ook thuis.’) en zo een eigen 
gemaakt groepsweefstukje hadden voor meester Wouter.”

Deze bijlage in wijkkrant klarendal  - voorjaar 2017, werd mede mogelijk 
gemaakt door DelTA SCHOleN: primair onderwijs aan circa 6000 leerlingen 
in Arnhem e.o. en er werken in totaal zo'n 600 personeelsleden.

Tekst en beeld: Zefanja Hoogers. met dank aan monique van der meijde, alle 
leerkrachten van Basisschool kunstrijk maar vooral ook de ondernemers! 

BASISSCHOOl kuNSTRIJk

kazerneplein 2

026 - 443 49 84

www.basisschool-kunstrijk.nl 

facebook @basisschoolkunstrijk 


