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Wijkagenten Klarendal
Tekst: Annemarie van Ginkel Beeld: Zefanja
Hoogers
Op verzoek van Joke Bartelink van
het ‘Wijksteunpunt’ in Klarendal
besteden we in deze wijkkrant
aandacht aan onze wijkagenten. We
hebben er drie, te weten:
Joke Bartelink, sinds augustus 2015
werkzaam als wijkagent in Klarendal (en
omstreken). Joke vindt het belangrijk dat
wijkbewoners weten wie ze zijn en de weg
naar het wijksteunpunt kunnen vinden
wanneer dat nodig is. Joke: “Continuïteit
is belangrijk voor een wijkpost, de mensen
willen vaste gezichten zien. Het verschil
tussen ons en de 'gewone politie' is dat wij
verantwoordelijk zijn voor wat er gebeurt in
de wijk, we hebben een regie functie. Wanneer er een calamiteit is in de wijk, zal een
gewone politieagent de situatie ter plekke
oplossen en weer vertrekken. Wij als wijkagenten onderzoeken de oorzaak, helpen
mensen eventueel verder door ze door te
verwijzen naar de juiste (hulp-)instantie.”
Eric Hortensius is ook sinds augustus
2015 (o.a.) verbonden aan het wijksteunpunt. Klarendal kent hij goed, als klein
jongetje kwam hij al bij zijn grootouders
die in Klarendal woonden. Hij heeft de wijk
dan ook enorm zien veranderen. Eric heeft
een lange en veelzijdige carrière afgelegd
binnen de politie. Zo is hij ook motorrijder,
heeft hij bij de marechaussee gezeten en
werkte hij als hondengeleider. Erik legt uit:
“Vroeger had de wijkagent veel meer een
sociale insteek. De wijkagent was aardig,
hulpverlenend en bereid om heel veel sociale dingen op te lossen. Maar onze taakomschrijving is veranderd. Tegenwoordig ligt
onze kerntaak veel meer bij het handhaven
van de openbare orde en het opsporen
van strafbare feiten, zoals dat in ons jargon
heet. Voor de sociale aspecten van het werk
zijn nu andere partijen inzetbaar.”
Theo Ezendam is onze derde wijkagent.
Hij is pas sinds 1 mei verbonden aan de
wijk, maar is geboren Arnhemmer en kent
Klarendal goed. Theo houdt ervan om op
straat te zijn en met buurtbewoners te praten, zo krijgt hij een goed beeld van wat er
speelt in de wijk. Theo: “Wat zo leuk is aan
Klarendal is dat de mensen op straat zijn.
Zo is het gemakkelijk en laagdrempelig om

Joke, Theo en Eric bij het 'wijksteunpunt', Hommelseweg 56

in gesprek te raken. Het is een heel ander
verhaal als ik moet gaan aanbellen. Op Klarendal hebben de mensen iets met de buurt
waar ze wonen. Als er iets aangetast wordt,
voelen ze dat als een persoonlijk verlies. De
betrokkenheid van Klarendallers maakt het
voor mij mooi om mijn werk te doen.”
De rol van de wijkagent is dus veranderd.
Desalniettemin nodigen de wijkagenten
alle wijkbewoners uit om het vooral te
komen melden als er problemen zijn. Zij
zijn intermediair tussen het publiek en de
politie en kunnen ook goed doorverwijzen
naar andere instanties zoals buurtbemiddeling. Joke Bartelink: “Het is ons vak om
aangesproken te worden. We moeten het
ook van onze informatie van de wijkbewoners hebben.”
Op onze vraag wat het drietal vindt van Klarendal reageren ze onverdeeld enthousiast:
“De gemêleerdheid. Oude wijkbewoners
en de nieuwelingen zoals de modeondernemers gaan steeds beter samen. Dat zie
je bijvoorbeeld op de Nacht van de Mode.
Mooi om te zien dat dan iedereen door
elkaar heen op straat te vinden is. De Nacht
van de Mode was ontzettend gezellig, er
viel geen onvertogen woord.”
Over uit handhaving en opsporing: “Als wij
weten waar een hennepkwekerij is, dan is

Wijken voor Kunst 13e editie
Op zondag 24 september 2017 vindt alweer de dertiende editie van Wijken voor
Kunst plaats, dè cultuurmanifestatie van
Sint Marten/Sonsbeekkwartier, Spoorhoek
en Klarendal – voor en door creatieve wijkbewoners.
Voor deze dertiende editie van Wijken voor
Kunst nemen we een deel van buslijn 13
die door de wijk loopt, als uitgangspunt.
Bij een aantal bushaltes en op de route
daartussen willen we samen met creatieve
wijkbewoners kunst laten zien en horen.
Expo’s, muziek, dans en theater plus andere
kunstvormen die passen binnen het thema
van dit jaar: ‘de wijk als zelfportret /
zelfportret van de wijk’. Dit thema is
afkomstig van Wijkatelier Sint Marten
en de deelnemers van het Wijkatelier zullen
tijdens Wijken voor Kunst ook een eigen
kunstroute uitzetten.
Molen De Kroon zal een centrale rol spe-

len in een fotoproject, dat we binnenkort op
onze Facebookpagina starten.
Ook gaan we ons project ‘De Wijk Danst!’
weer nieuw leven inblazen! De Wijk Danst!
is een bewonerskunstproject, gestart in
2009, waarin buurtbewoners met èn zonder
danservaring onder leiding van een choreograaf samen een dansvoorstelling op
locatie in de wijk maken. Patrick van Duijn,
die aan eerdere afleveringen van De Wijk
Danst meedeed, wil graag werken vanuit
dansexpressie. Voor meer informatie over
zijn idee kun je contact met ons opnemen
via de mail. Repetities worden gepland
in de weekenden van 2-9 tot zondag 24-9
(uitvoering).
Aanmelden voor 15 juli aanmelden@wijkenvoorkunst.nl
www.wijkenvoorkunst.nl
Facebook @wijkenvoorkunst

Illustratie Bas Bugter

“We hebben dus niet meer dat
gezellige imago zoals René en Henk
dat vroeger hadden, maar je kunt
wel degelijk nog steeds veel aan ons
hebben”
die binnen een week opgerold. Daar doen
we alles aan, want die dingen zijn levensgevaarlijk. We begeleiden mensen die te
maken hebben met strafbare feiten, zoals
bijvoorbeeld in een stalkingszaak. Anders
dan de gewone politie begeleiden we het
slachtoffer gedurende het hele traject, die
kan ook bij ons terugkomen als er ontwikkelingen zijn en hoeft dan niet telkens het
hele verhaal uit te leggen.” Ook in andere
gevallen zoals bijvoorbeeld geluidsoverlast of andere burenruzies kunnen zij vaak
nog iets extra's ondernemen zoals contact
leggen met de woningbouwvereniging of
andere externe partijen.
Contact maken met de wijkagenten? Dat kan op drie manieren:
• via het algemene telefoonnummer van
de politie voor niet spoedeisende zaken:
0900 - 8844.
• via e-mail: joke.bartelink@politie.nl,
eric.hortensius@politie.nl en/of theo.
ezendam@politie.nl
•	En er is een facebookpagina: Politie
Arnhem-Noord

Van de redactie & Nieuws & Mededelingen
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~ Redactioneel ~

MFC Klarendal Gezellige
Bingo

De zomervakantie komt er aan, maar
zomer is het al echt! Tuinstoelen op
straat, zwembadjes, kratjes bier – je
kent het wel. Hopelijk gaat als de
vakantie echt is begonnen, niet het
weer zodanig omslaan dat we de regenlaarzen aan moeten als we écht de tijd
hebben om naar buiten te gaan.
Maar goed, de Nacht van de Mode
hebben we droog en warm doorstaan.
Deze komt in deze wijkkrant op allerlei
manieren terug. Vooruitkijkend hebben
we traditiegetrouw de achterpagina
gevuld met het programma van het
Speeldorp. Ook daar hebben we lekker
weer voor nodig. Voor de rest is deze
45e zomer editie van de wijkkrant nogal
een feelgood-editie; een en al gemoedelijkheid te vertellen en te beschrijven.
Dus geniet mee en heb een fijne zomer!

Inleveren van kopy

Doe mee op vrijdagmiddagen en
maak kans op een leuke prijs!
Aanvang: 14.00 uur Kosten:
€ 2,50 per plankje inclusief koffie/
thee
Vrijdagmiddagen na de zomervakantie:
15 september, 13 oktober, 10
november, 8 december



Kom je mee klussen?
Het buurtservice team zoekt mannen en
vrouwen die het leuk vinden om huis- en/
of tuinklussen te doen voor mensen die
het niet zelf kunnen en geen sociaal netwerk of financiële middelen hebben om het
op andere wijze geregeld te krijgen.
Om wat voor klussen gaat het?
Denk aan het schilderen van een ruimte,
behangen, lampen ophangen, meubels in
elkaar zetten, opknappen van een tuin. Een
enkele keer is er ook hulp nodig voor grotere schoonmaak werkzaamheden.
Wat is het buurtservice team?
Het buurtservice team is opgezet door
Inloophuis Stin Marten. De deelnemers
komen eens in de zes weken bij elkaar.
Dan worden de binnengekomen klussen
besproken en verdeeld. Je werkt meestal in
tweetallen en bepaalt zelf welke klus je op
je wilt nemen. Door deze manier van wer

Een cc gje op Klarendal

Uiterlijk kopij woensdag 6 september.
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.
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ken kun je zelf bepalen of je veel of weinig
klussen wilt doen. Ook als je niet zo heel
handig bent, maar wel bereid bent om te
leren, kun je meedoen.
We proberen ervaren klussers en minder
ervaren klussers aan elkaar te koppelen.
Het buurtservice team voert vooral klussen
uit in de wijken Sint Marten, Klarendal en
Spoorhoek. Incidenteel zijn er ook klussen
in andere wijken van Arnhem Noord.
Om een helpende hand te kunnen blijven
bieden, zijn we op zoek naar vrijwilligers
die ons team komen versterken.
Lijkt het je leuk om mee te doen, neem
dan vrijblijvend contact op met buurtpastor en coördinator van het buurtserviceteam Ellie Smeekens:
e.smeekens@eusebiusparochie.nl
06 2614 0616

Rommelmarkt Inloophuis
Op 8 juli is er een rommelmarkt in het
inloophuis aan de v. Slichtenhorststraat
34. De rommelmarkt zou plaats vinden
op 24 juni. Door de mooie nominatie van
de buurtservice van het inloophuis voor
een landelijke diaconale prijs,waarvan de
prijsuitreiking was op 24 juni. Is de rommelmarkt dus verzet naar 8 juli.
De rommelmarkt is van 10.00 tot 13.00.
We hebben veel spullen, speelgoed en
boeken verzameld. Tevens wordt er kleding
verkocht. De opbrengst van de rommelmarkt komt te goede aan activiteiten vanuit
het inloophuis en/of activiteiten in de wijk.
Dus kom allemaal snuffelen op 8 juli bij het
inloophuis aan de v.Slichtenhorststraat 34.
De koffie en thee staan klaar.

Verspreiding van de krant na 21 sep.

~ Colofon ~

Activiteitengroep Klarendal zoekt vrijwilligers
ctiviteitengroep Klarendal is een overleg
groep. Deze groep komt 1 keer per maand
bij elkaar om te overleggen en af te stemmen over de activiteiten waar zij bij betrokken zijn.
is een uitgave
van het Bewonersoverleg

wijkkrant klarendal

redactie-

Zefanja Hoogers, Shay Karniel, Marije

leden

Ringersma, Annemarie van Ginkel,
Bas Bugter, Gerard Mulder

bezorgers

KRANT NIET ONTVANGEN?
Bel 0614689701 en hij wordt zo snel

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.

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

Naam:

De activiteitengroep komt bij elkaar op de
eerste donderdag van de maand tussen
9.00 /11.00 uur in MFC Klarendal.

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

Adres:

Deze vrijwilligers zitten in een overleggroep
of helpen mee tijdens de activiteiten.

De oplossing van krant 3 was de
Klarenbeekstraat. Maar al weer
heeft NIEMAND iets ingezonden… Jouw
oplossing voor deze krant moet uiterlijk
maandag 4 september in ons bezit zijn.

Telefoon:

Sta jij open voor een nieuwe uitdaging en
heb jij interesse in vrijwilligers werk? Dan
ben je van harte welkom.

Lever deze bon bij bij MFC Klarendal –
Kazerneplein 2 voor maandag 4 sep.

Neem gerust contact op met
participatiewerk Songul Gurses
s.gurses@rijnstad.nl

mogelijk bezorgd.
Wilt u écht geen wijkkrant? Mail ons
uw adres en we slaan uw huis over.
Facebook.com/klarendal
@klarendal2022
e-mail

wijkkrant@klarendal.nl

internet

www.klarendal.nl

Het is een Multiculturele werkgroep. Deze
groep organiseert naast eigen activiteiten
ook voor gezamenlijke wijk activiteiten bijv.
Kerstonbijt, Paasontbijt, seizoen activiteiten
etc.

Actieve yoga
in Klarendal

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

www.rocketyoga.nl
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Drie Nacht van de Mode momenten
Door Zefanja Hoogers
Om een volledig verslag te doen van de
afgelopen Nacht van de Mode, hebben
we eigenlijk op zijn minst vier fotopagina’s nodig. Er was weer enorm veel te
doen, de straat was vol, de sfeer geweldig en de Klare Taal pagina staat er ook
vol mee. Kijk op Facebook @nachtvandemode voor veel beeld. Tóch pikten we
drie dingen uit om iets over te vertellen.
Ode aan Bennie Hofs
Tijdens het Pinksterweekend is Bennie
Hofs (1946) overleden. Ben Hofs was
een van de eerste betaalde voetballers bij Vitesse, maar bovenal rasechte
Klarendaller die vanaf de stadsvernieuwing
van de jaren 70 tot en met 2007 samen
met zijn vrouw Riet, snackbar Nieuw
Klarendal runde. Zijn pensioen was helaas
van korte duur. De uitvaart van Ben was
nog maar nauwelijks achter de rug en
tóch kwamen al zijn nabestaanden naar
de Nacht van de Mode. Want volkszanger
Joey Hartkamp zong op het podium
van het Simmersplein speciaal een ode
aan hem: “Met een brok in mijn keel zong
ik 'Kleine Lieve Lach', maar met heel veel
liefde gedaan. Rust zacht” aldus Joey op
Facebook. Echtgenote Riet: “Joey ook

Dit jaar jubileert de wijkkrant: 45
jaar nieuws en weetjes op lokaal
niveau!
Tien jaar geleden kregen we van de heer
Walter Lentjes zijn grafische werk van een
vorig jubileum tot onze beschikking en
tien jaar verder gebruiken we dat bij dit
jubileum nóg een keer…
Oprichting
Tien jaar geleden zochten we oud redacteuren op, mensen die de oprichting
van de wijkkrant in 1973 hebben mee
gemaakt. Toen was er ook iets meer geld

Foto © Tanja Schiricke

bedankt voor het mooie lied waar hijzelf
moeite mee had om het te zingen. Dusss
Wim, Simone en Berrie, de mensen die het
organiseerden; namens Riet, onze dochters,
schoonzoons en onze kleinkids, BEDANKT
hiervoor.”
Ode aan Klarendal in boekvorm
“Klarendal is de Jordaan van het oosten.
Een authentieke volkswijk. Een buurt waar
zodra de zon schijnt hele woonkamers zich
verplaatsen naar de stoep. Maar Klarendal
is ook een Vogelaarwijk. Een achterstandsgebied in ontwikkeling en een wijk die
regelmatig in het nieuws komt vanwege
vechtpartijen of drugsoverlast” aldus
Uitgeverij Loopvis. ‘Op Klarendal,
van tegeltjeswijsheid naar tegeltableau’ is een kleine ode aan onze wijk.

beschikbaar in Klarendal, waarmee de
toenmalige redactie een extra bijlage kon
maken. We interviewden toen o.a. Carla
Dieperink en Nico van Putten, die hun
bijdrages jarenlang aan de wijkkrant leverden toen dat hard nodig was: Klarendal
werd gesaneerd, de tijd was erg onrustig
en bewoners werden beter op de hoogte
gesteld van de ideeën van zowel beleidsmakers als bewoners en ondernemers.
Beide geïnterviewden waren geen redacteuren meer, maar bezorgden toen nog
trouw de wijkkrant. Dat doen ze nu niet
meer, maar ze wonen hier nog steeds en
zijn nog steeds actief op wijkniveau.

Nieuwe WOP Klarendal
‘Samen voor een schone wijk’
Op 3 juli startte de nieuwe
WoonOmgevingsPloeg in Klarendal. De
nieuwe WOP is verantwoordelijk voor
het onderhoud van de achterpaden die in
eigendom zijn van Volkshuisvesting. Dit
gebeurt onder de vlag van De Wasplaats
en het WijkWerkPalet.
Werkervaring
Bij de WOP kunnen bewoners van
Klarendal met een afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring opdoen. Daarvoor
werkt het WijkWerkPalet samen met
diverse partijen in de stad. Het werk kan
een opstap zijn naar een opleiding of
betaald werk. De uitvalsbasis van de WOP
is de Wasplaats aan de Klarendalseweg.
De werkers zijn vier dagen per week in
de Klarendalse achterpaden te vinden.
Ploegleider Adrie is het vaste gezicht.
Buurtacties
‘Samen voor een schone wijk’ is de
slogan van de WOP. Naast dat medewerkers van de WOP de achterpaden netjes
houden, proberen zij ook wijkbewoners
hierbij te betrekken. Een schoon, heel en
veilig achterpad is immers de verantwoor-

delijkheid van én belangrijk voor iedere
huurder. Geregeld gaat de WOP ook
straat óf buurt-schoon-acties organiseren. Als u als bewoner zelf zo’n actie wilt
opzetten, kunt u zich melden bij de WOP
(Klarendalsweg 439) voor mogelijke hulp.
Schone toekomst
Wijkbewoners van Klarendal en de medewerkers van de WOP kunnen samen het
verschil gaan maken. Wordt Klarendal in
de nabije toekomst een hele schone wijk?
We rekenen op u!

De zojuist in Klarendal gevestigde uitgeverij in de oude Gemeente Spaarbank - ofwel
Marije Sietsma – schreef portretten,
fotograaf David Jagersma (ook bewoner van de wijk) fotografeerde wijkbewoners bij hun thuis mét een attribuut uit
het Modekwartier. Het 70 pagina tellende
boekje werd tijdens de Nacht van de Mode
gepresenteerd. Eén van de Klarendallers in
het boekje is Theo. Hij en zijn familie vinden het boekje ‘leuk en geinig’. Theo gaat
er mee op pad, om Klarendal te promoten –
voor zover hij dat al niet deed! Het boekje is
voor € 11,95 te koop op Klarendalseweg 103.
Klarendalse Eclair
Bij Pangkarra wijnen op Klarendalseweg 372 is een eclair gepresenteerd. Een
eclair? Een eclair is een zacht langwerpig

Tien jaar verder
Ondertussen zijn we wéér tien jaar verder.
De wijkkrant is heeft jaren één steunkleur
gehad, is ondertussen fullcolour geworden,
is op heel mooi papier gedrukt geweest en
ook dat is allemaal al weer minder geworden: we drukken minder pagina’s bij de
goedkoopste drukker van het land op een
groter tabloid formaat, om toch nog steeds
zoveel mogelijk informatie te kunnen geven
én mensen nieuwsgierig te laten blijven
naar hun buurt.
De afgelopen jaren zijn de wisselende
redacteuren toch telkens weer in staat
geweest om bewoners over een onderwerp
aan het woord te laten op de Klare Taal
pagina, nieuwe ondernemers hebben telkens een plek gekregen, alle jaren leverden
kinderwerk en de Leuke Linde hun activiteiten aan, evenementen werden telkens
aangekondigd en we kregen de krant toch
telkens weer bomvol.

gebakje met een zachte vulling en een
chocolade- of glazuurlaagje. Eigenaar
Halbe Vonk verkoopt al jaren de
Klarendalse likorette. Op basis van dat
geheime recept heeft meester patissier
Ralph Bond (van Bond en Smolders uit
Utrecht) een speciaal voor de Nacht van
de Mode ontwikkelde Klarendalse eclair
gepresenteerd; een eeuwenoud recept in
een modern jasje.
Manager wonen van Volkshuisvesting
Berry Kessels, bewoonster Olga
Lozeman die ooit het recept van de
likorette uit een diep archief toverde, een
logo ontwierp én wethouder Ine van
Burgsteden smulden er van. De redacteur ook… Halbe werkt er aan de eclair op
te laten nemen bij Klarendalse horeca.

Bezuinigingen
Want er gebeurt telkens genoeg en logischerwijs staat er in elke krant wel iets
wat de lezer meer of minder aan spreekt;
veel beroepskrachten, maar ook ondernemende of initiatiefrijke bewoners willen
er graag hun boodschap in kwijt. We zouden gemakkelijk meer óf dikkere kranten
kunnen maken. Maar dat kan niet met
minder geld; wijkkrant Klarendal moet
ondertussen een aantal kosten dekken van
advertentie inkomsten. “Verhalen uit de
buurt versterken de cohesie” aldus oud
redacteur Jos van Beek op buurtenregio.
nl. Maar de gemeente lijkt de wijkkrant
na al die jaren toch niet helemaal serieus
te nemen of er het belang van in te zien.
Jammer toch, maar wij gaan met opgeheven hoofd door en blijven de verhalen
halen voor de Klarendalse lezers. Telkens
genoeg te vertellen , in deze prachtige wijk
die altijd in beweging is! Waarschijnlijk
over tien jaar nog steeds…

Wereldrecord Bellenblaas
Op zaterdagmiddag 3 juni vierden alle 1.285
Zeeman winkels in 7 landen tegelijkertijd
het 50-jarig bestaan van de winkel.
Dat deden ze door voorbijgangers te
strikken om mee te doen aan het wereldrecord bellenblazen. Ook het Klarendalse

filiaal in het winkelcentrum deed natuurlijk
mee. Klokslag 14.00u gingen de bellen in
die zeven landen tegelijk de lucht in. Met
35.500 bellenblazende mensen is inderdaad
het wereldrecord verbroken! Vijftig bellenblazers in Klarendal hebben daaraan bij
gedragen.

Wijkkrant Klarendal - juli 2017
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Shop & Studio Debbie Wijskamp - ondernemer in het Modekwartier
Ondernemersvereniging DOCKS
presenteert
Debbie Wijskamp
Nieuwe ondernemers in het
Modekwartier
Tekst: Bas Bugter Foto: Zefanja Hoogers
In samenwerking met Volkshuisvesting en DOCKS geeft de wijkkrant
extra aandacht aan nieuwe ondernemers
in de wijk. Gewoon omdat de ondernemers dat verdienen. En jij ook als wijkbewoner! Dan ben je namelijk als eerste
op de hoogte van de nieuwe hotspots
dichtbij huis.
Na haar opleiding Product Design aan
ArtEZ in Arnhem, waar zij in 2009 afstudeerde, startte Debbie Wijskamp haar
ontwerpstudio. Ze ontwerpt en produceert haar eigen collecties handgemaakte
objecten zoals meubels en interieur producten, en ontwerpt voor opdrachtgevers.
Ongeveer een jaar geleden opende zij aan
de Klarendalseweg 32 haar galerie/winkel
en atelier, en woont samen met haar partner en hun zoontje van bijna twee in het
appartement erboven.
De ingang van de galerie bevindt zich aan
de zijkant van de pand, even onder het
poortje door rechts. Bij binnenkomst vallen de bijzondere sculpturen op van zout-

kristallen en papier die aan de wand hangen in de hal die toegang geeft tot de galerie aan de voorkant.

in haar atelier of op locatie. Loop gerust

Debbie raakt geïnspireerd door alledaagse
voorwerpen en materialen waardoor we
worden omringd. “Ik zoek graag de grenzen op van materialen om nieuwe mogelijkheden te vinden voor het creëren van
nieuwe producten. Een groot deel van
mijn werk is gemaakt van hergebruikte en
natuurlijke materialen, zoals hout, klei en
papier. Hergebruik van materiaal spreekt
mij erg aan. Ik vind het interessant om
ermee te experimenteren en het te combineren met andere materialen, waardoor het
eindresultaat steeds weer een verrassing
is. Dat verrassingselement werkt inspirerend." vertelt ze.
De galerie is klein maar licht en overzichtelijk. Een prettige ruimte om in te verblijven
en rond te kijken. Blikvanger in het geheel
is een kast die geheel vervaardigd is uit
papier. "Het was een eindexamenobject, op
ArtEZ... Maar toen ik eenmaal een kast had
gemaakt bedacht ik dat er dan ook wat op
of in die kast moest. Zodoende ontstond
het idee om papierpulp vazen, potjes en
soortgelijke objecten te gaan maken."
Een serie van haar papierpulp vazen is
inmiddels door het Belgische bedrijf Serax
in productie genomen en wordt wereldwijd

Debbie in haar galerie/winkel aan de Klarendalseweg

verkocht. Naast haar eigen werk is er ook
werk van anderen in de galerie te zien.
Houten krukjes van Henk Hans Hilvering
en keramiek van Andette van der Leest,
bijvoorbeeld. De expositie wisselt regelmatig. Het gaat dan om werk van andere
ontwerpers of kunstenaars dat combineert
met het hare.
Naast het runnen van de galerie en winkel
geeft Debbie Wijskamp ook workshops,

eens binnen om te vragen naar de mogelijkheden!
Openingstijden Klarendalseweg 32:
Donderdag t/m zaterdag van 11:00-17:00
en vaak ook op woensdagen wanneer
Debbie niet op pad is voor een leuke klus.
Dit artikel wordt mogelijk gemaakt door
Volkshuisvesting

Behoud gemeentelijk monument voor Klarendal
Ingezonden door Frederieke Genevace,
bewoonster - mede namens meerdere
bewoners/omwonenden/betrokkenen
Sinds 2013 is de Sint Jansschool,
een gemeentelijk monument aan de Sint
Janskerkstraat, eigendom van Stichting
SLAK Atelierbeheer. Om noodzakelijk
onderhoud aan de school te kunnen betalen, gaat het SLAK nieuwe woningen op
het terrein van de school bouwen. Een
complete verrassing voor de buurt, die
hierover nooit is geïnformeerd.
Met de nieuwbouw dreigt de oude Sint
Jansschool uit het zicht te verdwijnen.
Daarmee gaat wederom een authentiek, historisch stukje Klarendal verloren. Waarom heeft het SLAK de school
gekocht als zij het onderhoud ervan niet
kan betalen? En is het redelijk dat omwo-

Portret

nenden en Klarendal hiervan de dupe worden?
Bouw niet toegestaan
Voor de nieuwbouw is een bestemmingsplanwijziging nodig. Want de maatschappelijke bestemming van de Sint Jansschool
staat bouw niet toe. Daarnaast voldoet de
nieuwbouw niet aan de bouweisen qua
hoogte en bouwlagen. Ook de gemeente
geeft aan dat: 'door toevoeging van de
woningen de stedenbouwkundige samenhang en aansluiting met de straat volledig
mist.' Maar toch zijn de plannen nog niet
van de baan.
Eerlijk proces
Bewoners staan positief tegenover ontwikkeling en behoud van de school en willen
daar hun steen aan bijdragen. Maar wel
met een eerlijk proces en goede plannen.

Sint Janskerkstraat in de jaren dertig. Bron: Gelders Archief.

Inmiddels is er - op initiatief van de bewoners - een gesprek geweest met het SLAK
en Nexit Architecten. SLAK overweegt nu
- op verzoek van omwonenden - een stedenbouwkundig en cultuurhistorisch onderzoek. Zodat een onafhankelijke derde (!)

Kinderwerk

getekend door Corrie Evenhuis
Bewoonster Corrie maakt portretten van
wijkbewoners. Voor de editie van deze
wijkkrant tekende zij Anne Rodenburg,
woonachtig aan Klarendalseweg.
Anne heeft haar leesbril op. “Heerlijk, elke
ochtend mijn krantje!” aldus Anne.
Ben jij de volgende keer aan de beurt?

Woensdag 12 juli: Kick-off
Klarendal
Het laatste evenement van dit seizoen is
op woensdag 12 juli, dan is het tijd voor
de Kick-off Klarendal! We vieren dan dat
het bijna zomervakantie is! Voor alle kinderen, van 13.30 uur tot 15.30 uur. Zorg
dat je er bij bent!
Kinderwerk heeft ook even
vakantie
In de zomervakantie gaan alle wekelijkse
club niet door, de leiding heeft ook even
vakantie.
De laatste 2 weken van de vakantie is
er natuurlijk weer Speeldorp Klarendal!
Verderop in deze wijkkrant vind je het uitgebreide programma van Speeldorp.
Eind september starten de clubs van het
Kinderwerk weer. Let op de flyers en
posters voor de data. Of volg Joyce op
Facebook.
Fijne vakantie allemaal!!!

Leiding
bedankt!
Aan het einde van
een seizoen, als
het bijna zomervakantie is, sluiten
we ook verschillende clubs af. We
hebben dan leuke
en bijzondere activiteiten, maar we
staan ook even stil
bij de begeleiding.
Stagiaires nemen
afscheid na een
mooi stagejaar en
hoe bijzonder is het dat onze vrijwilligers
ieder jaar weer voor ons klaar staan!?
Daarom ook nog even in deze wijkkrant:
LEIDING BEDANKT!!!! Zonder jullie zouden er geen clubs voor de kinderen kunnen zijn!

kan beoordelen of deze plannen hier ruimtelijk überhaupt passen.
Volg de ontwikkelingen op de facebookpagina:
@BehoudSintJansschoolKlarendal
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door Annemarie van Ginkel en Bas Bugter

Ten tijde dat de redactie van de wijkkrant op pad wil gaan voor Klare Taal is het de
Nacht van de Mode. En wat een feest beleven wij! Heel Klarendal is op straat en de
meesten zetten al hun creativiteit in om ons de ene na de andere verrassing te presenteren. Er is muziek, theater, dans, hier en daar een ingerichte huiskamer op straat, drankjes, hapjes en niet te vergeten: wij allemaal. Een uitstekende gelegenheid om Klarendallers buiten te treffen en ze aan het woord te laten over dat wat ons bindt: Klarendal!

Als eerste treffen we een jongedame met een bord om haar nek waarop staat dat zij een
Klarendaller is. Doorvragend komen we erachter dat Ellen een leugen om haar nek
heeft. Ze komt niet uit Klarendal, maar is hier met haar theatergroep Meander. Zij
en haar collega's spelen Harry Pottermeisjes, dansmeisjes, tennismeisjes en natuurlijk
modeontwerpers, teneinde onze Nacht van de Mode meer luister bij te zetten. “Klarendal is gezellig, iedereen zit lekker buiten, ik ga hier vaker komen!” aldus Ellen.

“Klarendal is gezellig, iedereen zit lekker buiten”

Uw redacteur had nog wel uren willen blijven luisteren naar Willem, maar we moesten
verder, nog anderen spotten.

“Het is hier net een dorp, iedereen kent elkaar”

Even verderop staat een vrolijke dame koffie te verkopen vanuit een knalgeel karretje.
Zij blijkt Dunya te heten, en het karretje is haar winkel. “Ik heb geboft. Ik wilde graag
ergens wonen waar wat te beleven valt, dus ik zit hier goed! Het is hier net een dorp,
iedereen kent elkaar. Als ik vanaf mijn huis vlakbij Sugar Hill de stad inloop dan is dat
een hele leuke wandeling. Ik zit al 12 jaar in de koffie, maar zo met mijn karretje is het
wel leuker geworden. Ik heb een veel vrijer bestaan en een altijd dankbaar publiek.”

We kuieren de Klarendalse weg af, tot we stuiten op een groep ‘mensen met een beperking.’ Caro Wicher van studio Klare Taal legt uit dat ze de letters en de kleuren die
de anderen ook hanteren hebben gebruikt om een act te maken. Caro werkt al langer
met deze groep. Naast theater, maken ze ook muziek en dansen ze. Inderdaad zien we
het groepje uitgedost in zwart en wit stoeien met scrabble letters die ze vast hebben.
Na enig geharrewar staan ze in de goede volgorde en lezen we “Ik begroet jou”

Even verderop declameert Willem Gijsberts het volkslied: 'Als Klarendalse jongens
staan we overal bekend..'”Ik deed net mee aan de Karaoke” glundert Willem. “Zoek
je Klarendallers? Dan moet je bij mij zijn. Ik ben geboren op de Stalstraat nummer 53,
bovenaan rechts. Dat bestaat nu niet meer, er is nog maar 1 nummer in de Stalstraat,
nummer 1. Wij woonden met 15 man op een bovenwoning. We sliepen met z'n vieren in
één bed, zo was dat vroeger.”
Willem weet alles van Klarendal. “Vroeger kwam ik altijd bij Simmers, maar dat is er nu
niet meer. Simmers was het hart van Nederland. Ik had een sticker op mijn auto waarop
stond : 'op weg naar de huiskamer van Arnhem.' Dan kreeg je geen bekeuring, want
iedereen wist dat je dan bij Simmers zat. Onze vorige burgemeester, mevrouw Krikke,
kwam er ook vaak. Van haar kreeg Wim Simmers toestemming om het het Simmersplein
te laten noemen.”
Willem vindt dat de Nacht van de Mode de gezelligheid van vroeger terugbrengt in de
wijk “Vroeger had je de Klarendalse dagen. Dat komt niet meer terug, maar dit lijkt er
wel op! Op een dag als vandaag lopen we die winkeltjes binnen, wat we normaal nooit
doen. Ik heb zelf ook al twee winkeltjes bezocht. Zo weten we een beetje wat er is en dat
is handig, want er komen steeds meer mensen van buiten de weg vragen.”

“Ik begroet jou”

Bijna aan het eind van de Klarendalse weg staan we verrukt stil bij een creatie van Hanneke van de Pol. Er is een stoel om op te zitten en er zijn een heleboel striptekeningen
die je kunt vasthouden als je plaatsneemt in het tafereel. Ivy en Sacha nemen plaats in het
plaatje, anderen nemen er foto's van. Ivy: “Ik vond dit zo'n mooi plekje en het is leuk dat je
een getekende hond op je schoot kunt hebben. We gaan straks nog verder. Ik vind de Nacht
van de Mode leuk, je komt allemaal bekenden tegen. En ik mag laat opblijven hierdoor!”

“Vroeger had je de Klarendalse dagen.
Dat komt niet meer terug, maar dit lijkt er wel op!”
“Je komt allemaal bekenden tegen”
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MFC Klarendal

Bewonersoverleg

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

Op 7 juni 2017 was het laatste bewonersoverleg voor
de zomervakantie. Er was commotie vanwege mogelijk
nieuw te bouwen woningen van het SLAK in de
St.Janskerkstraat. De manier waarop SLAK met
de omwonenden heeft gecommuniceerd, is niet soepel
verlopen: bewoners voelen zich er door overvallen
en vinden het plan voor de nieuwbouw een slecht
plan. Dit kwam tijdens de toelichting van de architect
duidelijk tot uitdrukking. Er is afgesproken dat het
bewonersoverleg het proces kritisch blijft volgen, de
bewoners hebben een week later opnieuw gesproken
met de architect en de directeur van SLAK. Elders in
de krant leest u er meer over.
Verder is er afgesproken met de dienst openbare
ruimte dat het viaduct van de Hommelsepoort
zal worden gereinigd en er een beschermende coating
op komt.

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

zz

Nuttige nummers in de wijk

Het eerste bewonersoverleg na de zomer is op woensdag 13 september, MFC Klarendal, 20.00u op de eerste
verdieping.

Wijksteunpunt: Hommelseweg 56, maandag t/m vrijdag
van 10.00 uur tot 12.00 uur. 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)

Huis van Puck
Huis van Puck maakt zich op
voor nieuw seizoen!
Huis van Puck gaat
met vakantie! Maar niet
voordat ze jou
hebben laten weten
wat voor moois het
nieuwe seizoen te
bieden heeft.
Vanaf september
2017 staat de agenda
alweer bomvol voorstellingen, workshops, Open Podia
en festivals.
Daarnaast gaat er een nieuwe lichting
studenten van start met de gecertificeerde
deeltijdopleiding ‘Theatermaker voor het
Amateurtheater’ (TMA).
Uiteraard verhuurt Huis van Puck ook komend seizoen haar oefenruimtes, theaterzaal en theatercafé en staat de organisatie
klaar om advies te geven op het gebied
van organisatie, financiering en (artistiek
advies voor) het maken van theatervoorstellingen.

Vernieuwde bergingen
Agnietenstraat

Zomersluiting
Van zaterdag 15 juli tot en met zondag 13
augustus is het centrum voor amateurpodiumkunst gesloten. Naast dat Huis van Puck
even op adem moet komen van de ruim
34.000 mensen die het afgelopen jaar een
bezoek hebben gebracht aan de Kazerne,
wordt het pand ook van onder tot boven
geschrobd, gedweild, geboend en gereed
gemaakt voor het komende seizoen. Vanaf
14 augustus ben je weer van harte welkom!
Korting op huur theaterzaal
Van september 2017 tot en met juli 2018
krijg je maar liefst € 100,- korting op de
huur van de theaterzaal. Afhankelijk van
welk pakket je kiest betaal je dus maar
€ 250 of € 350 (incl. techniek en technicus). Naast een professionele theaterzaal
voor maximaal 75 bezoekers en voldoende
parkeergelegenheid rondom het gebouw,
heeft Huis van Puck veel extra’s die het huren van de theaterzaal extra fijn maken.
Workshop ‘Make it work!’
In september gaat er jaarlijks een bijzondere workshop van start in samenwerking
met Hester Macrander. Deze workshop

is bedoeld voor mensen die meedoen
aan Open Podia en/of cabaretfestivals, of
dit van plan zijn te gaan doen. Dus wil jij
jouw act verbeteren, nieuw materiaal maken en meer zicht krijgen in jouw kwaliteit
als podiumbeest? Kom dan onderzoeken
waar jouw kracht ligt als speler en als
maker. Het genre hoeft niet alleen cabaret
of kleinkunst te zijn, alle soorten acts zijn
welkom. Aan de orde komen zaken als:
opbouw van het programma, spel, ruimtegebruik, omgaan met tekst en improviseren met het publiek.
Open Podium
Ook volgend seizoen staat het Open
Podium iedere 3e vrijdag van de maand
op de agenda. Vanaf vrijdag 15 september
brengt Huis van Puck zangers, dansers,
toneelspelers, cabaretiers, dichters en
muzikanten uit heel Nederland bij elkaar
in haar sfeervolle theaterzaal. Wie dat zijn,
blijft altijd een verrassing. In samenwerking met Eetlokaal Arnhem kan je voorafgaand aan het Open Podium genieten van
een heerlijke daghap in Puck’s Café. Houd
de website en agenda van Huis van Puck
in de gaten voor meer info.

0-4 jaar

Wie ben jij nou?
Jan Heikamp
Door Zefanja Hoogers
Wandelend over het Elly Lamakerplantsoen, ofwel de Putstraat en de Koolstraat, roept Jan Heikamp dat hij graag
gefotografeerd wil worden. Hij dacht dat
we van TV Gelderland waren, maar nee
– het is de wijkkrant maar.

Jan woont niet in Klarendal. Hij is opgegroeid in het Broek, toen naar Zuid, toen
Duitsland en toen kon hij hier niets vinden. Daarom nu woont hij in Doorwerth.
Maar hij is wel heel vaak in Klarendal.
Op de Koolstraat is hij namelijk mantelzorger voor zijn vriendin. Of, een vriendin. Dat is niet helemaal duidelijk. “Ze
heeft die rotziekte…” aldus Jan. Dat is
niet makkelijk, maar hij doet het graag.
Soms drinkt hij dan een pilsje op straat
met vrienden die hij hier heeft gemaakt.
Zijn vriend wil niet op de foto.

www.skar.nl
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peuterwerk

2-4 jaar

buite
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4-13 jaar

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

Jan heeft altijd zijn hondje Mailo bij
zich. Mailo is 17 jaar oud. “Ik denk dat
zijn laatste dagen zijn aangebroken”
vertelt Jan een beetje droevig. Hij pakt
Mailo na het fotomoment op en knuffelt
hem hartstochtelijk.
Jan verder: “In Klarendal zijn ze
vriendelijk en gezellig. Import of
export, ze zijn altijd aardig. Maar
dat ben ik ook!” Dat beamen we.
Veel succes Jan, met vriendin en Mailo.
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Beyou imagecoaching aan de Putstraat
Ondernemersvereniging DOCKS
presenteert
Nancy van der Heuvel
Nieuwe ondernemers in het
Modekwartier
Door Annemarie van Ginkel
Even voorstellen: Nancy is 44, moeder
van 2 tieners, komt oorspronkelijk uit
Doetinchem en studeerde agogisch werk.
“Ik werkte met mensen met een -al dan
niet verstandelijke- beperking als ambulant ondersteuner. Bij deze doelgroep
ontdekte ik al hoe belangrijk het is dat de
buitenkant de binnenkant weerspiegelt.
Dat het mensen een goed gevoel over
zichzelf geeft wanneer ze uitstralen wat
ze willen uitstralen. Dat kan al met eenvoudige middelen.” Het werken met deze
doelgroep was ook zwaar. Er zijn meestal
ernstige problemen, geld tekort, er was
veel geduld nodig. “Toen ik uiteindelijk
een burn-out kreeg wilde ik daar iets positiefs uithalen. Ik had behoefte aan meer
mogelijkheden, voor mijn bedrijf en voor
mijn eigen ontwikkeling.”
Nancy deed een cursus imagocoaching,
in de eerste instantie voor haar eigen

plezier. Bezig zijn met kleurenleer en de
psychologie van kleur, van materiaal, van
stijlen. “Met beyou-imagocoaching.nl
onderscheid ik me wel van andere imagocoaches. Bij mij gaat het ook over de binnenkant. Ik ben op zoek naar kwaliteiten
van mensen en kijk daarna samen met mijn
cliënt naar hoe we die kwaliteiten in de verschijningsvorm tot hun recht kunnen laten
komen. Daartoe voer ik een aantal gesprekken en laat ik iemand een mood-board
maken. Door het moodboard te bespreken
kom ik op de dingen die werkelijk belangrijk zijn voor de klant. Ik coach 80% op de
binnenkant en 20% op de buitenkant.”
Het resultaat is vaak duurzaam en ondersteunend bij grote veranderingen, bijvoorbeeld wanneer iemand overgaat naar een
andere baan, een nieuwe levensfase. “Het
kan dan enorm helpen om je opnieuw te
beraden over wat je sterke punten zijn en
hoe je die kunt vormgeven. Daar kom ik in
beeld. Mijn adviezen zijn ook duurzaam,
omdat het niet alleen om het uiterlijk gaat,
maar juist ook om belangrijke waarden van
een persoon.”
Nancy heeft nu de ambitie om ook bedrijven te gaan coachen op hun imago. Als
speurneus krijgt ze daar energie van: “Ik ga

Nancy voor haar bedrijf aan de Putstraat

dan op zoek naar wat ze willen uitstralen
met dat bedrijf? Hoe kun je van je medewerkers ambassadeurs maken in plaats van
werknemers? Ik weet zeker dat mijn inbreng
een grote positieve impact kan hebben op
het succes van een onderneming en de
betrokkenheid van medewerkers.”

Ondertussen heeft ze ook nog ruimte voor
particuliere klanten.

Kortom; Nancy groeit nog steeds, zowel
in de breedte als in de diepte.

Dit artikel wordt mogelijk gemaakt door
Volkshuisvesting

Nieuwsgierig?
Je kunt haar vinden via
www.beyou-imagocoaching.nl of bellen
met 06 - 441 50 859

advertorial

Internetbedrijf Netcreators
Eigenaren Sander Vogels en Willem Genevace zijn vanaf
het begin ook erg betrokken geweest met Arnhem en
Klarendal. Zo bouwden ze met flinke sponsoring de sites
voor Klarendal, het Modekwartier en de ondernemersvereniging Docks. Vogels is de mede-bedenker van de
Nacht van de Mode en heeft deze ook vijf jaar geproduceerd. Netcreators doet sowieso veel aan sponsoring van
Arnhemse cultuur, vooral op het vlak van evenementen.
Naast de Nacht van de Mode werden ook de Giro Arnhem, Hoogte 80 festival en Smaakvol Arnhem gesponsord en van goede marketingcampagnes voorzien die de
evenementen veel aandacht en bezoekers opleverden.

Netcreators is al sinds 2000 gevestigd in Klarendal
aan de Klarendalseweg 71, alwaar ze met een team
van 15 mensen alle online zaken verzorgen voor een
breed pallet aan bedrijven en organisaties. Netcreators is
full service internetbedrijf. Grafisch ontwerp en technische realisatie van websites en webshops, ontwikkelen
van een online strategie, bedenken en uitvoeren van online marketingcampagnes of zorgen dat je beter gevonden
wordt in Google: Netcreators verzorgt het allemaal.
Netcreators heeft websites gebouwd voor heel veel
bekende Nederlandse partijen zoals omroepen TROS en
de VARA, magazine Happinez, vakbond CNV en niemand
minder dan Philips. Ook veel Nederlandse gemeenten
hebben een door hen gebouwde website zoals Leiden,
Tilburg en Maastricht. Momenteel werken ze hard aan de
nieuwe website van Nijmegen. Maar ook kleine bedrijven
en eenpitters worden door
Netcreators prima online geholpen. Voor ieder budget en
iedere wens is er altijd een passende oplossing.

Mocht je ook interesse hebben in wat ze allemaal doen
daar aan de Klarendalseweg of een mogelijke
opdracht hebben, bel dan met Willem Genevace om een
afspraak te maken: 06 5398 0554 of stuur een mailtje naar
Willem@netcreators.nl.
De koffie staat klaar maar een afspraak in een Klarendal's
café kan ook!

Hart van Klarendal N 51.98983 O 5.92228
Afgelopen jaar hebben schrijver / journalist Jelle
Leenes en fotograaf Suzanne Valkenburg letterlijk alle wijken van Arnhem geportretteerd aan hand
van de exacte geografische middelpunten van de wijk.
Wie wonen daar? Wie werken daar? Wat gebeurt daar?
Het resultaat is een anders-dan-anders stadsportret.
Nonnen en hoeren. Dat zijn - historisch gezien - trefwoorden die horen bij het middelpunt van Klarendal.
Bij het hart van één van de meest centraal gelegen,
oudste, gemêleerdste en levendigste wijken van
Arnhem. Rosse en vrome vrouwen? Zeker! Zoek het
midden van de wijk en je komt uit bij drie woningen
boven elkaar op de hoek van het Noordpad met
de Agnietenstraat.

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

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

Als middelpuntzoeker meld je je vervolgens uiteraard
bij de middelste van de drie gestapelde woningen waar
Eibert Jonker, 25 jaar, uit Warnsveld opendoet. In
zijn woonkamer een volumineuze installatie. Een afstudeerproject waaraan Eibert met klasgenoot en vriend
Erwin werkt. Wat hem in Klarendal aanspreekt?
Het ‘levende en bruisende karakter’ van de
wijk. De wijk verschaft hem ‘creatieve prikkels.’

Nieuwsgierig?
Arnhem heeft
nog veel meer
Harten!
Koop het boek
Arnhemse
Harten en neem
het mee de wijk
in.
Tekst:
Jelle Leenes
Fotografie:
Suzanne
Valkenburg

www.arnhemseharten.nl
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De laatste 2 weken van de zomervakantie is het weer tijd voor:
SPEELDORP KLARENDAL!!! Het is alweer het 44ste jaar dat we vanuit Bouwspeelplaats De Leuke Linde en het Kinderwerk van MFC
Klarendal ´Speeldorp Klarendal´ organiseren.
De activiteiten van Speeldorp zijn bedoeld voor alle kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. Verder is natuurlijk iedereen welkom.
Speeldorp draait bijna geheel op vrijwilligers. Zij begeleiden de activiteiten, werken in de keuken en bouwen het terrein en de tenten op.
Daarnaast is er ook nog een groep vrijwilligers die de kinderen nooit
zien. Dat zijn namelijk de mensen die 2 weken lang het terrein van De
Leuke Linde 's nachts bewaken.
In totaal zijn er ongeveer 60 vrijwilligers die klaar staan voor
Speeldorp, zonder hen zou Speeldorp dus nooit kunnen bestaan.

Maandag 14 augustus:
OPENINGSKERMIS !!!

r
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We starten dit jaar al in de eerste week van Speeldorp met de Bouwdag. Het thema
is vandaag Cowboys & Indianen. We starten met de bouw van het Cowboy-dorp, je
kunt knutselen, zagen, kleien, en nog veel meer. Na deze dag kun je bijna het gehele
Speeldorp nog verder bouwen aan het Cowboy-dorp in de bouwhoek.
Trek wel stevige, dichte schoenen aan, als je in de bouwhoek gaat helpen.

Woensdag 16 augustus:
WATERDAG !!!

Geen Speeldorp zonder de bekende Waterdag. Wat moet je doen?
Pak een tas, stop daar je handdoek, je zonnebrandcrème en droge kleding in.
Trek je zwemkleding aan. Neem goede zin mee. En bestel zoveel mogelijk zonneschijn,
want het wordt weer een kletsnatte dag!!! Zal de brandweer ook weer komen???

Donderdag 17 augustus:
SPROOKJESDAG

Speeldorp heeft een heel mooi sprookjesboek gekregen van een goede fee. Maar……
er missen sprookjes! In de ochtend gaan we in de wijk op zoek naar de verloren
sprookjesfiguren! Wil je mee doen? Haal dan het inschrijfbriefje bij Noëlle of Joyce en
lever deze zo snel mogelijk weer in bij hen. Let op: er kunnen maximaal 80 kinderen
mee! We hopen natuurlijk dat we in de ochtend Sneeuwwitje, Roodkapje en de anderen hebben terug gevonden. In de middag hebben we ook nog tijd om het sprookjesboek verder compleet te maken. Dit kan door gezellig mee te doen aan alle sprookjesactiviteiten in de speeltuin.
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Vrijdag 18 augustus:
RACEDAG

In de ochtend zijn er verschillende race- en knutselactiviteiten in de speeltuin. En in de
middag kun je meedoen met een echte Speeldorp-race! Klaar voor de start? Wie durft
er mee te doen? Je kunt je aan het begin van deze middag opgeven. We racen in leeftijdsgroepen. Jij bent er ook bij toch!?!
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Zoals ieder Speeldorp starten we ook dit jaar de 2de week weer met een sportieve dag.
Met de kinderen vanaf 7 jaar gaan we in de ochtend een sportactiviteit in de wijk doen.
Wil je hieraan mee doen? Zorg dan dat je het inschrijfbriefje bij Noëlle of Joyce inlevert. Verder kun je tijdens deze sportdag meedoen met heel veel verschillende sporten
zoals: atletiek, balsporten, fietsen, schermen, skaten, sumoworstelen, BMX….noem
maar op!! Ben jij sportief en vind je het leuk om nieuwe sporten uit te proberen? Kom
dan naar de sportdag!

Dinsdag 22 augustus:
ACTIEDAG

r

Natuurlijk begint Speeldorp ook dit jaar weer met een geweldige openingskermis.
Er zijn er allerlei leuke en spectaculaire spellen en activiteiten, zoals de spinning wheel,
springkussens, de interactieve arena, knutselen, de hangbrug en nog veel meer!! Deze
eerste dag wil je niet missen!

Dinsdag 15 augustus:
BOUWDAG

Maandag 21 augustus:
SPORTDAG

Vandaag willen we graag iets betekenen voor de wijk. In de ochtend brengen we, met
een kleine groep kinderen, een bezoek aan oudere Klarendallers in de DrieGasthuizen.
Vind je het leuk om mee te gaan? Lever dan het inschrijfbriefje in bij Noëlle of Joyce.
Let op: er is beperkt plek en het is voor kinderen van 9 t/m 12 jaar. In de speeltuin zijn
er in de ochtend én de middag leuke activiteiten voor jong en oud. Als je wil mag je je
opa en oma meenemen!
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Woensdag 23 augustus:
KLEUTERMIDDAG & BEZOEK
WATERMUSEUM !!!
Dit jaar gaan we met Klarendalse kinderen lekker picknicken in het park en daarna
naar het Watermuseum. Ben je 7,8,9,10,11 of 12 jaar? Woon je in Klarendal en/ of ben je
vaste deelnemer bij de club van het MFC? Dan kun je je opgeven voor dit uitje. Lever
het inschrijfbriefje in bij Noëlle of Joyce. Wel even je legitimatiebewijs meenemen!
Voor de kleintjes t/m 6 jaar hebben wij een speciaal kleuterprogramma op De Leuke
Linde. Van 14.00 uur tot 15.30 uur kunnen de kleuters meedoen met een super leuk
programma in de tent.
Alle kinderen die niet mee gaan met het uitje of niet mee kunnen doen met het kleuterprogramma kunnen natuurlijk gewoon lekker spelen in de Speeltuin.

Donderdag 24 augustus:
TALENTENDAG
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In de ochtend is er een leuk verassingsprogramma buiten de speeltuin. Wil je mee?
Schrijf je dan in! Je kan je inschrijfbriefje inleveren bij Joyce of Noëlle.
In de middag is het weer tijd voor de grote Speeldorp-Talentenshow!!! Natuurlijk
weer in de circustent. Kun jij/ kunnen jullie zingen, dansen, playbacken, goochelen,
rappen of iets anders? Geef je dan op voor de Talentenshow! Als je het leuk vindt,
mag je ook dit jaar weer samen met een volwassene optreden….dus vraag je vader of
moeder, of je grote broer of zus, of misschien wil je buurvrouw wel met je meedoen?
Ennnnnn…….Zou de leiding dit jaar ook weer willen optreden?

Vrijdag 25 augustus:
CIRCUS !!!
Dit mag je natuurlijk niet missen! Circus Harlekino is er weer bij om deze laatste dag
van Speeldorp Klarendal spectaculair af te sluiten. Kaartjes kosten 1 euro. Het circus is
alleen toegankelijk voor kinderen. Ouders wees gerust, de leiding zal goed op de kinderen passen.
Speeldorp Klarendal is voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Je kunt het Speeldorp
vinden op Bouwspeelplaats De Leuke Linde aan de Agnietenstraat. Alle activiteiten
(behalve het circus) zijn gratis. Speeldorp Klarendal is geopend van 10.00 uur –
12.00 uur en van 13.30 uur – 16.00 uur. Van 12.00 uur – 13.30 uur is de speeltuin
gesloten voor bezoekers. Vragen? Bel met tel: 026 – 442 48 11
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Speeldorp Klarendal wordt georganiseerd door Bouwspeelplaats De Leuke Linde en Rijnstad Kinderwerk Klarendal

