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Kennis maken met mensen
in je buurt
Zomaar eens met een onbekende
in gesprek gaan? Met iemand die je
anders misschien voorbij zou lopen? Je
wensen, dromen, ideeën en ervaringen
delen, gewoon omdat het leuk en inspirerend is? Doe dan mee met Arnhem in
Dialoog!
3 t/m 12 november is de landelijke
Week van de Dialoog, of zoals het
hier heet: Arnhem in Dialoog. Op
allerlei plekken worden dan zogenaamde ‘dialoogtafels’ georganiseerd.
Het thema dit jaar is ‘wat brengt ons
samen?’ Je kunt je aansluiten bij een
tafel bij jou in de buurt, zelf een tafel
organiseren, en/of gespreksleid(st)er
zijn. Het is een verrassende en positieve
gelegenheid om mensen te ontmoeten
buiten je eigen kring.
Op 10 november zijn er twee tafels in
het Inloophuis aan de Van Slichtenhorststraat 34 in Sint Marten. Beide
tafels beginnen om 19.30 uur.
Aanmelden via www.arnhemdialoog.nl
of telefonisch via Ellie Smeekens
(06 - 26 140 616).
Kijk voor alle mogelijkheden van deelname op www.arnhemdialoog.nl

Uitnodiging: 10 jaar werken aan de wijk
Klarendal - tussen
volksbuurt en elitewijk
28 november 15u in het Posttheater
Het is bijna tien jaar geleden dat 100%
Mode en Station Klarendal groots geopend
zijn. Sindsdien heeft Klarendal een ware
metamorfose ondergaan van krachtwijk
naar leefbare volkswijk met Modekwartier.
De afgelopen jaren zijn docenten en studenten van de Radboud Universiteit in het
kader van een onderzoeksproject intensief
betrokken geweest bij de wijk. Tijdens dit
evenement maken we de balans op en
kijken we naar de toekomst.
'Klarendal toont creatief' in 2007 werd de nieuwe entree naar de wijk

Klarendal staat op een kruispunt. Blijft het
een volksbuurt of wordt het een wijk voor
de elite? Met andere woorden, wie wonen er over tien jaar in Klarendal? Blijven
modewinkels het beeld aan de Klarendalseweg bepalen? Of moet er meer ruimte
komen voor maakateliers en ambachten?
Voor meer cafés en restaurants? Of vooral
wonen en spelen? En hoe doen we dat:
bouwen we aan een nieuwe vorm van
wijkgericht werken, of doen we het anders?
Tijdens de evenement houden we een peiling over waar het heen zou moeten gaan
met Klarendal.

Iedereen is van harte welkom!!
Programma
15:00 Ontvangst en inloop
15:30 Opening door Paul de Bruijn en presentatie onderzoek
16:15 Interactieve sessies : Voorbij de volkswijk? Voorbij het modekwartier? Voorbij
wijkgericht werken?
17:00 Plenaire terugkoppeling en reflectie
door betrokkenen
17:45 Borrel

Aanmelden kan (moet) via een Google
formulier online: http://bit.ly/2gjOeir of via
de QR code hier gepubliceerd om met je
telefoon te scannen. ENTREE GRATIS.

Sinterklaas op 18 november in de wijk
Vroeger kwam Sinterklaas jaarlijks naar
Klarendal. Dat was lang een traditie die
stopte. In 2014 was de wijk blij verrast dat
tijdens de stedelijke intocht de Goedheiligman weer wél voorbij kwam! Door een
prachtige samenwerking tussen ondernemersverenigingen kwam hij weer langs
en zag het op een zaterdag van november,
zwart van de mensen op de Catharijnestraat, bij de Klarendalse molen en de
Klarendalseweg naar beneden om naar de
stoet te kijken en de Sint te begroeten.
Sinterklaas komt weer in het land aan op
18 november. Even leek het er op dat hij
Klarendal links liet liggen en dat de Klarendallers maar naar de Van Muijlwijkstraat
moesten komen voor de stedelijke intocht,
aldus Sinterklaas Arnhem. Ondanks inzet
van het Bewonersoverleg en partners én
aandacht in de stedelijke pers, wilde Sinterklaas helaas niet van gedachten veranderen. Maar kijk eens:
Leuke Linde organiseert Sinterklaas optocht voor de Klarendalse kinderen.

Hij komt, de lieve, goede Sint. De vrind van ieder kind!

Route optocht Sinterklaas en zijn pieten:
MFC Klarendal, Klarendalseweg, Herenstraat, Agnietenstraat, Oogststraat, Klarendalseweg, Akkerstraat, Leuke Linde.

dal
14:15 uur Aankomst Leuke Linde
14:30 uur Start sinterklaas programma op
de Leuke Linde
14:30 uur Zingen, springen, dansen, foto’s,
meet en greet en side events op de Leuke
Linde.
15:30 uur Einde middag

Programma + tijden:
13:30 uur Start optocht vanuit MFC Klaren

Zien wij jullie op zaterdag 18 november
tijdens de intocht van Sinterklaas?

Op zaterdag 18 november zal de optocht
starten vanaf MFC Klarendal en eindigen op
Bouwspeelplaats de Leuke Linde!

Het bestuur en de vrijwilligers van
Bouwspeelplaats de Leuke Linde vinden het
ontzettend jammer voor de kinderen uit de
wijk Klarendal en organiseert daarom zelf
een sinterklaasoptocht door de wijk!

Sinterklaas actie
De Wasplaats en Het Web organiseren
een Sinterklaas actie. We willen alle
Klarendallers een ‘heerlijk avondje” bezorgen. Sommige gezinnen hebben moeite de
eindjes aan elkaar te knopen. We willen hen
graag een steuntje geven.

Doe dit voor 10 november 2017.

Wie? Heb je een minimum inkomen. Geef
je dan op!

Wat? We zamelen geld en kadootjes in
voor deze actie.

Hoe? Geef je op via dit mailadres:
martha@het-web.nl
Op vertoon van je Gelrepas, of via je bewindvoerder of hulpverlener kun je mee doen.

Dus heb jij wat geld over? Of misschien
speelgoed dat nog een ronde mee kan?
Heel graag!!
Hiervoor kun je mailen naar bovengenoemd mailadres.
Groeten,
De Wasplaats en Het Web
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~ Redactioneel ~

Van de redactie & Nieuws & Mededelingen
MFC Klarendal Gezellige
Bingo

Zullen we het over het weer hebben?
Want daar valt wel wat over te zeggen
hè… Hoe gaat het met het klimaat als
het zo enorm warm is in oktober? Klopt
dat? Wat voor winter staat ons te wachten? Met de slippers aan? We gaan het
merken!
Na wat gedoe op en neer tussen
wijkorganen en de stichting de Blide
incomst van Sinterclaesz, leek de
Goedheiligman niet langs te komen dit
jaar. Gelukkig barst het tegenwoordig
van de hulp Sinterklazen en wandelt ie
maar mooi wel zijn eigen alternatieve
route door Klarendal. En aangezien we
geen sneeuw hoeven te verwachten
op 18 november, heeft Sinterklaas misschien wel zijn slippers aan en zijn zonnebril op. Dat zou een mooi plaatje zijn!
Ook dat gaan we merken.
Wat merken we nog meer? Dat zo veel
mensen hun verhaal in de wijkkrant willen! Ten tijde van dit schrijven is er een
gevoel dat het allemaal helemaal niet
gaat passen. Daarvoor: sorry kopijleveranciers als jullie stukjes niet geplaatst
zijn! Soms moeten we keuzes maken,
en dat is nooit makkelijk.

Activiteitengroep
Klarendal zoekt nieuwe
vrijwilligers
Activiteitengroep Klarendal is een overleggroep. Deze groep komt 1 keer per maand
bij elkaar om te overleggen en af te stemmen over de activiteiten waar zij bij betrokken zijn.

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


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

Een cc gje op Klarendal

leden

Ringersma, Annemarie van Ginkel,
Bas Bugter, Miranda Louws, Gerard

Spreekuur sociaal raadslieden

Sinds woensdag 6 september 2017 vindt
er wekelijks een spreekuur plaats door
Sociaal Raadslieden van Rijnstad in het
MFC Klarendal.

De medewerkers luisteren naar u en brengen samen met u het probleem in kaart.

Inwoners uit Klarendal
verlagen energierekening
Het HIER Klimaatstraatfeest is de grootste
en gezelligste energiebesparingswedstrijd
van Nederland.

Gerard Mulder maakt voor elke wijkkrant een tekening van een (on)opvallende plek in de wijk.

Zefanja Hoogers, Shay Karniel, Marije

Informatie bij Songul Gurses, participatiewerk/Rijnstad voor Klarendal. Mobiel 06
- 464 40 591
MFC, Kazerneplein 2

Bij Sociaal Raadslieden kan men met
vragen op allerlei gebieden terecht.
Bijvoorbeeld: uitkeringen; belastingen,
toeslagen en kwijtschelding; consumentenzaken; regels rondom scheiding; geldzaken
en schulden.

~ Colofon ~

redactie-

Op woensdag ochtend tussen 10.00 uur tot
12.00 uur in MFC Klarendal.

Het spreekuur is iedere woensdagmiddag
van 14:00 tot 16:00 uur.

Uiterlijk kopij woensdag 29 november.
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 14 dec.

is een uitgave
van het Bewonersoverleg

Vrijwilligers gezocht bij
inloop activiteit

De activiteitengroep komt bij elkaar op de
eerste donderdag van de maand tussen
9.00 /11.00 uur in MFC Klarendal. Sta jij
open voor een nieuwe uitdaging en heb jij
interesse in vrijwilligers werk? Dan ben je
van harte welkom.
Neem gerust contact op met participatiewerk.

Inleveren van kopy

wijkkrant klarendal
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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?

Energie besparen moeilijk? Niet bij het klimaatstraatfeest. Het team dat aan het einde
van de competitie het meeste energie heeft
bespaart wint een energiebudget van maar
liefst €5000.
Meld je aan bij www.klimaatstraatfeest.nl,
en start met 500 bonuspunten.

Naam:

In het volgende nummer van de wijkkrant
laten we de bestaande teams aan het
woord.

Mulder
bezorgers

KRANT NIET ONTVANGEN?
Bel 0614689701 en hij wordt zo snel
mogelijk bezorgd.
Wilt u écht geen wijkkrant? Mail ons
uw adres en we slaan uw huis over.
Facebook.com/klarendal
@klarendal2022

e-mail

wijkkrant@klarendal.nl

internet

www.klarendal.nl

De oplossing van krant 5
was de Wereldkeuken op
Klarendalseweg en is geraden door
mn/mw Arends op de Willemstraat.
GEFELICITEERD!
Jouw oplossing voor deze krant moet
uiterlijk maandag 27 november in ons
bezit zijn.

Adres:

Telefoon:

Lever deze bon bij bij MFC Klarendal –
Kazerneplein 2 voor maandag 27 nov.

Actieve yoga
in Klarendal

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

www.rocketyoga.nl
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Zingen in je oude klaslokaal - Muziek bij de Buren
Door Zefanja Hoogers
Karin Kasteel is geboren en getogen
Klarendalse. Haar moeder en drie zussen wonen er nog steeds, haar broer
in de buurt van de wijk. Zelf is ze na
wat omzwervingen terecht gekomen in
Zevenaar waar ze samen met haar huidige partner Wian leeft. Karin en Wian
delen hun passie in muziek.
Kunsten
Karin zit al jaren op een theatergroep en
zong in een koor. Haar partner Wian heeft
al bijna dertig jaar een band met de naam
Crash Out, rock en blues! Enkele jaren
geleden stonden haar vriendin van de
toneelclub en Karin opeens spontaan mee
te zingen met Crash Out. Karin is daarna
gebleven. Het koor is verlaten en bij
Crash Out maken Karin en andere dames
ondertussen de dienst uit qua repertoire!
Belangrijkste motivatie: plezier hebben.
Schoolgebouw
In 2016 heeft de band Crash Out zich aangemeld als deelnemer aan Muziek bij
de Buren. Het matchen is voor de (vrijwillige) organisatie een hele uitdagende

klus. Net toen zij dachten dat ze klaar
waren, ontdekten ze dat ze Crash Out
waren vergeten te matchen. Na wat wisseltrucs is de band uiteindelijk gekoppeld
aan Rosendaalsestraat 373, en nog niet
zo lang tot woningen omgebouwde oude
school – de Sint Jansschool. Zo maar. Dat
leek ze wel wat. Tijdens de matchingsavond
in november in Luxor Live ontmoetten
gastheer/vrouw en artiest elkaar. ‘Hé!’
denkt Karin als ze Edward en Eva ontmoet
en het adres hoort ‘Dat is mijn oude school,
wat grappig!’ Het bleek niet alleen haar
oude school te zijn; Edward en Eva wonen
ook nog eens precies in de ruimte van
het gebouw wat ooit het klaslokaal in de
bovenbouw van Karin was, met de naam
Fauna. ‘Iedereen werd en super enthousiast van.’ Zie ook pag. 4.

in september. Ons gesprek vind ondertussen plaats in Helder Eetcafé. Als we afronden vraagt zij eigenaar Tom of zij soms
ook niet live optredens organiseren; al
snel komen Tom en Karin er achter dat hun
ouders buren geweest moeten zijn, boven
Van Uffelen – en oude Klarendallers zullen
weten waar dit op de Klarendalseweg was.
De tweede zondag van december
Karin is heel vaak in Klarendal, maar dat
er ooit een aanleiding zou zijn om bij haar
oude basisschool binnen te gaan had ze
niet gedacht. ‘Het was zeker heel bijzonder.

Locaties om te zingen
Karin en de band Crash Out zijn regelmatig
in het Memorarium, de voormalige Sint
Janskerk waar zij vroeger als kind kwam.
‘Maar daar kwam ik meer om met vriendinnetjes en vriendjes te rommelen en te
klieren...’ vertelt Karin met een ondeugende
glimlach. Met Crash Out hebben ze al twee
keer opgetreden tijdens Wijken voor Kunst

Mijn hele familie is die dag ook langs
gekomen. Sommigen van hen zaten óók
op de Sint Jansschool.’
Voor 10 DECEMBER 2017 heeft Crash Out
zich weer aangemeld. Maar dit jaar zullen
er minder verrassingen zijn: ‘Een vriend
van Wian was vorig jaar langs gekomen
in de Sint Jansschool en bezocht ook het
verdere evenement. Hij was zó enthousiast dat hij zich als huiskamer heeft aangemeld met de wens om ons Crash Out
te gast te hebben.’ Wel wéér Klarendal;
gastheer 2017 Rob woont op de JP.
HEIJESTRAAT.

Karin voor haar oude klaslokaal aan de Rosendaalsestraat

De Wasplaats – de wasbaas in de wasserette
De Wasplaats, de wijkwasserette aan
de Klarendalseweg, heeft begin 2016 haar
deuren geopend als een bewonersbedrijf
met een sociale doelstelling, om bewoners en ondernemers in Klarendal en
omstreken te voorzien van schone was.
Maar de Wasplaats is voortgevloeid uit de
behoefte van het WijkWerkPalet om een
eigen stek te hebben met een verdienmodel daar onder.
WijkWerkPalet
Het WijkWerkPalet is hèt bewonersinitiatief voor het ontwikkelen, verbinden en
begeleiden van participatie activiteiten
en leer/werk- en vrijwilligersprojecten
in Klarendal en omliggende wijken. De
actieve bewoners komen in de Wasplaats
om er koffie te drinken en te overleggen. Terwijl de Wasbaas achter de wasjes
draait, is de ruimte voor de ontmoetingsplek en daarmee de uitvalsbasis voor
verschillende sociale projecten. De verbinding tussen vrijwilligers, ondernemers en
buurtbewoners is hierin de rode draad.
De Wasbaas
Vanaf de opening treffen we vijf dagen
in de week Rik van Houten in de
Wasplaats. Rik is inofficieel tot ‘de
Wasbaas’ omgedoopt. Maar Rik is veel
meer dan de man die de wasmachines
draait. Rik was twee jaar werkloos en

moest zich oriënteren op een werkervaringsplek. Hij en Monita Polman
(één van de initiatiefneemster van het
WijkWerkPalet) waren ooit collega’s
bij 2SWITCH, kwamen elkaar weer tegen
en voor hij het wist zat Rik in de ‘pioniersgroep’ van de Wasplaats. Hoe werken
andere wasserettes en bewonersbedrijven
in het land? Hoe gaan wij dat ik Klarendal
op zetten? Rik dacht hier in mee, kon vrijgesteld worden van sollicitatieplicht en is
ondertussen het dagelijkse gezicht van de
Wasplaats.

Wasplaats goes vinyl
Rik’s grote hobby zijn grammofoonplaten.
In de grammofoonhoek een plaatje draaien
hoorde al langer tot de mogelijkheden in
de Wasplaats. Maar nu is de collectie uitgebreid door hem zelf en grammofoonplaat
liefhebbers. Zij kunnen hun grammofoonplaten beschikbaar stellen, Rik bewaakt de
kwaliteit. Als deze verkocht worden, gaat
een deel van de opbrengst naar de eigenaar en 20% van de opbrengst komt ten
goede aan Winkeltje Oogst voor onderhoud

Werken in en voor je eigen wijk
Rik draait als Wasbaas de wasjes voor
grote en kleine klanten. Maar voor alle
mensen die er dagelijks binnen komen
voor een bakje koffie en een babbeltje, is
hij ook de gastheer. ‘Ik vind het erg leuk
om in mijn eigen wijk iets de doen met
bewoners. Wasjes draaien, mensen begeleiden, het winkeltje OOgst in de gaten
houden (daarover later meer, red.), met de
elektrische bakfiets wasjes naar de klanten
brengen; de veelzijdigheid is erg leuk.’
Het is de bedoeling dat er een betaalde
baan uit Rik’s werk komt. Met de klandizie
voor de wasserette gaat het steeds beter en
de omzet van de Wasplaats stijgt gestaag.
Maar er moet nog wel iets bedacht worden
om verzekerd te zijn van Rik’s aanwezigheid
in de Wasplaats.

en PR doeleinden. ‘Wassen, kunst, huisvlijt, vinyl en ontmoeting; ik voel me wel
thuis hier!’ aldus Rik.
Samenwerking
De Wasplaats is een initiatief vanuit het
WijkWerkPalet en wordt o.a. ondersteund
door partners als het Bewonersoverleg,
de gemeente Arnhem en Volkshuisvesting
Arnhem. Andere initiatieven vanuit het
WijkWerkPalet zijn Winkeltje OOgst,
Inloop Onderling, de WOP en Burenhulp.

Rik van Houten, vijf dagen in de week te vinden in de Wasplaats © Zefanja

Advertorial

Bij woon/zorgcentrum Vreedenhoff is altijd iets te doen!
In woon/zorgcentrum Vreedenhoff aan de Velperweg zijn alle ouderen
welkom, wat voor achtergrond, gewoontes, zorg- of woonvraag zij ook hebben.
Old School en 5 studenten die tussen de
ouderen wonen maken van Vreedenhoff
een levendig huis. Ook voor dagbesteding
en thuiszorg bent u bij Vreedenhoff aan
het juiste adres.
Uiteraard staat in Vreedenhoff goede zorg
voorop. Hierbij is erg veel aandacht voor
gezelligheid. Elke week worden uiteenlopende activiteiten georganiseerd waar
bewoners zonder extra kosten aan kunnen
deelnemen. Deze variëren van muziekoptredens tot spelletjesmiddagen en van
gymnastiek tot praatgroepen.

In Vreedenhoff wordt altijd gezocht naar
wat mensen nog wel kunnen Dat is soms
nog meer dan mensen zelf weten.
In september werd Old School Vreedenhoff
officieel geopend:. jongeren en vrijwilligers
gaan in gesprek met ouderen over hun
levensgeschiedenis. Daarbij zoeken ze naar
‘verborgen kennis’. Een buschauffeur weet
bijvoorbeeld niet alleen iets over routes in
Arnhem maar kan ook vertellen over het
modebeeld van de afgelopen 40 jaar.
De verkregen informatie wordt verwerkt
in verschillende Old School programma’s.
Deze zijn door iedereen in Vreedenhoff te
bekijken. Zo worden er levenslandkaarten
gemaakt en tentoonstellingen met voor-

werpen uit het verleden samengesteld.
Verhalen van bewoners worden vastgelegd
op beeld of in een boek of kunnen in een
‘praatje’ door hen of bijvoorbeeld familieleden worden gepresenteerd. Muzikale herinneringen worden vastgelegd en kunnen
beluisterd worden in een afspeellijst.
Zo is Vreedenhoff niet alleen een fijne plek
voor ouderen om te wonen. Jongeren
kunnen hun ‘kennisspier’ ontwikkelen in
de zoektocht naar de kennis van ouderen.
Bezoekers kunnen er tentoonstellingen
bekijken of presentaties bijwonen.
Ook mensen die de dagbesteding van
Vreedenhoff bezoeken kunnen met alle
activiteiten en Old School meedoen.

Bent u benieuwd wat Vreedenhoff voor u
kan betekenen, belt u dan met
026 - 384 65 00. De cliëntadviseur denkt
graag met u mee. Dit is ook het telefoonnummer voor het regelen van (huishoudelijke) thuiszorg.
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Recht en Averecht
Ondernemersvereniging DOCKS
presenteert Recht en Averecht
“voor breiers met pit”
Nieuwe ondernemers in het
Modekwartier

mijn oma. Later in de jaren ‘80 (tijdens
mijn pubertijd) was breien ook helemaal
hip. Ik kocht toen een boek bij de HEMA en
heb het zelf verder geleerd. In die tijd was
het normaal om in de klas tijdens de les te
breien.

Door Marije Ringersma
Breien? Haken? Echt niet meer alleen
voor oude dames! Marijke Lennards
heeft een nieuwe hippe breiwinkel in
Klarendal geopend. Waar de klanten speciaal komen voor de bijzondere wol met
eigenschappen zoals eerlijke handel, fair
trade, biologisch en/of diervriendelijk.
Breien en haken is dus hip?
Ja echt! Het is helemaal hip en happening. Niet alleen breien en haken, maar
alle handwerktechnieken zoals naaien,
macrameeën, borduren. Ik ben zelf echt
een breier. Het is gewoon een prettige
bezigheid. Zen, kan ik het ook noemen. Je
vindt een soort rust in jezelf. En belangrijk, je hebt van een bolletje wol een vest
gemaakt, of een sjawl of iets anders. Dat
geeft voldoening.
Wat is nu de trend op breigebied?
Breiers kiezen voor hun eigen kleuren.
Dat is zo leuk aan breien; je kan helemaal
zelf bepalen hoe iets eruit komt te zien. Ik
merk juist dat breiers niet meegaan met
de mode maar hun eigen trends kiezen.
Mijn slechtst verkopende kleuren zijn wit
en zwart, terwijl je deze kleuren juist standaard in de kledingwinkels ziet liggen.
Hoe ben je aan het breien geraakt?
Ik leerde het op de lagere school én van

En zo ben je verder breiend door
het leven gegaan?
Niet helemaal. Een paar jaar later was
breien helemaal uit. Ik stopte met breien
en ging naar de mode academie. Maar
ben toen met machinebreien doorgegaan.
En breien heeft altijd een rol in mijn leven
gespeeld, al breide ik zelf toen even niet.
Na de mode academie ontwierp ik bijvoorbeeld patronen voor gebreide confectiekleding.
Op welk moment kreeg je weer de
drang om zelf te breien?
Dat kwam toen ik een project in Utrecht
deed. Ik werkte met ouderen en de bedoeling was om hen te laten breien en een
collectie op te zetten. Het project zorgde
ervoor dat de ouderen weer contact maakten met anderen. Ik begeleidde hen en
maakte simpele patronen. Deze situatie
maakte me helemaal enthousiast om zelf
weer te beginnen met breien en er ook
mijn werk van te maken. Hier wilde ik echt
mee door!
En wat was je eerste stap?
Ik begon een webshop in ‘eerlijke’ breimaterialen in 2011. Ik vind het belangrijk
dat we netjes met de wereld, mens en
dier omgaan. Iedereen moet leven. Punt.
Daarom heb ik wol die gekenmerkt wordt
door fair trade, biologisch en eerlijke

Marijke Lennards in de winkel aan de Sonsbeeksingel © Bas Boerman

handel. Naast de webshop stond ik ook
op markten en beurzen. Daar ontdekte
ik dat klanten het belangrijk vonden om
de wol te voelen en met het blote oog te
zien. Vandaar dat ik nu een winkel in het
Modekwartier heb.
Hoe bevalt het om een eigen winkel
te hebben?
De winkel doet het inmiddels beter dan
de webshop! Ik heb klanten uit heel
Nederland, maar ook Duitsers en Belgen
weten me te vinden. Het is zo leuk om
mensen te helpen als ze met een kleurprobleem zitten. Of dat mensen terug in de
winkel komen en laten zien wat ze hebben
gemaakt. En ja, ik word er gewoon heel

Wie ben jij nou? Wie ben jij nou?
Wie ben jij nou? Edward Vree
Door Marije Ringersma
In de winter van vorig jaar danste ik in deze
woonkamer. Voor het eerst ging ik naar een
concert bij iemand thuis, georganiseerd
door Muziek bij de Buren (MbdB). Ik
kwam terecht in de voormalige St Jansschool aan de Rosendaalsestraat. In het
huis van Edward (46), Eva (51) Vree en
hun twee puberzonen speelde de band
Crash Out. Ik was onder de indruk van de
band, het gebouw én de gastvrijheid van
de bewoners. Tijd om deze wijkbewoners
weer eens op te zoeken.
Je woont op een prachtig plek. Hoe ervaar
je het om hier te wonen?
We wonen hier nu twee jaar en het bevalt
heel erg goed. Het is heerlijk om dicht bij
park Klarenbeek te wonen, Klarendal is een
leuke wijk en het pand is ontzettend mooi.
Het gebouw is ongeveer in 1928 gebouwd.
Dit deel waar wij wonen, was het meisjesdeel van de basisschool. Het jongensdeel

is een apart gebouw hiernaast, dat nu
verhuurd wordt aan het SLAK (Stichting
Atelierbeheer, red.).
Een jaar geleden was ik hier aan het genieten van de band Crash Out. Had je al vaker
meegedaan met MbdB?
We hadden er tot vorig jaar nog nooit van
gehoord. Het was onze eerste keer. We
liepen door de wijk en zagen de aanplakbiljetten van MbdB en dachten: hey dat is
interessant! Het is een ontzettend leuke
manier om andere wijkbewoners te leren
kennen. Bovendien kregen we best vaak
mensen aan de deur die hier vroeger op
school hadden gezeten en heel erg benieuwd waren naar hoe het nu van binnen
eruit zag. Door MbdB konden we een soort
‘open huis’ houden waardoor iedereen kon
zien hoe het pand was geworden.
Sterker nog, de zangeres van de band had
hier vroeger ook op school gezeten. Zij had
haar schoolbureautje op exact dezelfde plek
waar ik nu zit!

Kende je de band Crash Out vantevoren?
De band kende we niet. Je kan aan de organisatie van Mbd B doorgeven welk genre
muziek je voorkeur heeft, maar dat biedt
geen garanties. Zij koppelen je vervolgens
aan een band. Toen we eenmaal waren
gekoppeld, kregen we eerst een 2,5 uur
durend privé concert van Crash Out. Dat
was fantastisch!
Wat heb je gedaan om je voor te bereiden
op 50 ‘vreemde’ mensen in huis?
In eerste instantie hadden we helemaal niet
gerekend op zoveel mensen. We hebben
echt aan de deur gestaan om mensen weg
te sturen, anders werd het gewoon echt te
vol. Gelukkig hadden we stoelen gehuurd.
Dat is helemaal niet duur (paar tientjes)
en zo zorg je ervoor dat iedereen kan zitten. Ook hebben we mijn schoonouders
gevraagd om mee te helpen in de bediening. Van origine kom ik zelf uit de horeca
dus het was heerlijk genieten om ervoor te
zorgen dat iedereen zich welkom voelt.
Hoe vond je het om mee te doen met
MbdB?
Zo leuk! Het was een groot feest. We hadden een erg gemixt publiek, van jong tot
oud, van wijkbewoners tot familie van
de band. Het is lekker ongedwongen. Het
leukste was dat dat de mensen aan het
einde spontaan gingen dansen. Daarnaast
zie je nu mensen op straat die je hebt leren
kennen door MbdB. Dat is gewoon verschrikkelijk leuk. En we doen dit jaar weer
mee, dus dat zegt genoeg over hoe fijn wij
het vonden.
In de blije wetenschap dat ik over een paar
weken weer van dit historische pand, de
horeca-ervaring van Edward en een nieuwe
band kan genieten, zeg ik de familie Vree
gedag en loop ik terug naar huis.

Foto: © Bas Boerman
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gelukkig van om de hele dag tussen die
mooie kleuren wol te zitten!
Als ik naar buiten ga, kijk ik nog even via
de etalage naar binnen. Ik zie Marijke met
een glimlach tussen haar kleurige bolletjes wol genieten.
Recht en Averecht
Sonsbeeksingel 112
www.rechtenaverecht.nl
Woensdag en donderdag: 12.00-17.00
Vrijdag en zaterdag: 10.30-17.00
Dit artikel wordt mogelijk gemaakt door
Volkshuisvesting Arnhem

De Leuke Molen
Loop in Klarendal
Op woensdag 4 oktober was het zo ver!
De eerste editie van een hardloopevenement in Klarendal; de Leuke Molen
Loop.
Kinderen en volwassen konden zich
opgeven voor verschillende afstanden
van 200 meter voor de aller kleinste tot
4 jaar oud tot 1,4 kilometer bij de kinderen t/m 12 jaar oud.
In totaal hebben er 97 kinderen deelgenomen aan de wedstrijd om te strijden
om de bekers!
Helaas was er maar minimale aanmelding voor de volwassenen en daarom
ging de 5 km run niet door.
Naast al deze sportieve kinderen is
Basisschool Kunstrijk verkozen tot de sportiefste basisschool van
Klarendal!
Er is in verhouding gekeken van welke
school de meeste kinderen mee deden
aan de hardloopwedstrijd!
Gefeliciteerd Basisschool Kunstrijk!!
Volgend jaar wordt er zeker een 2e editie georganiseerd en hopelijk kunnen
we dan nog veel meer sportieve kinderen ontvangen!
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Door Bas Bugter en Miranda Louws

Het was een prachtige najaarsdag tijdens onze wandeling door de wijk en er werd dan
ook zichtbaar genoten van het zonnige weer. We ontmoetten diverse Klarendallers met
een opgewekt humeur op straat. De herfst is van oudsher de tijd van de oogst dus vroegen we hen wat zij - in letterlijke of figuurlijke zin - zoal geoogst hadden de afgelopen
tijd...

Corry en Isis

Michele en Ibrahim

“Ik heb ook een heleboel complimentjes geoogst!”

“Ik voel me zelfverzekerder en heb meer plezier”

Op hun weg van het winkelcentrum terug naar huis troffen we op de Herenstraat de
twee maatjes Michelle en Ibrahim. Ibie, zoals hij liever genoemd wordt, bleek meer
het grote plaatje te zien:
“Na een moeizame jeugd, pluk ik nu de vruchten van het feit dat ik geleerd heb van mijn
fouten. Ik zat niet lekker in mijn vel. Veel op straat, je weet wel …. hanggroepjongeren….
beetje ouwehoeren …. pesterijtjes …. Dat bracht me niets maar nu ik goed oplet en beter om mij heen kijk, sta ik positiever in de wereld. Ik mag gewoon zijn wie ik ben, voel
me zelfverzekerder en heb meer plezier."
Michelle vond dat we steeds meer afstand van elkaar oogsten. Doordat er steeds meer
mensen van buiten de wijk of zelfs van buiten de stad hier komen wonen, lijken we
soms het saamhorigheidsgevoel kwijt te raken. "Dat gezellige van vroeger, toen iedereen er voor elkaar was. Jong en oud op straat om samen lief en leed te delen. Voor mijn
gevoel begrepen we elkaar toen allemaal wat beter. Ik mis het echte ouderwetse volkse.
We zaaien nu meer verdeeldheid en oogsten onbegrip en wrijving."

In de Warmoesstraat maakten we kennis met Corry, Iris en hondje Cicolina. Beide
buurvrouwen bleken veel tijd aan tuinieren te besteden. "Samen met mijn man Chris
en vader Wiets sta ik veel in onze volkstuin, aan de Braamweg"...begon Corry. "We
hebben bonen, sla en fruit geoogst maar ook aardappelen. Zoveel dat we aan anderen
konden uitdelen!"
Iris vulde aan: "Ik heb heel veel onkruid geoogst...Maar ook bloemen, pompoen en
courgettes. Mijn tuin ligt aan de Bosweg en daar is geen water wat lastig is. Ik heb ook
veel kruiden en vooral de koriander deed het erg goed. Het staat inmiddels zo hoog"...Ze
duidde daarbij met haar hand vanaf de grond een afstand van zeker 60 centimeter aan.
"Eigenlijk houd ik helemaal niet van koriander maar deze smaakte erg goed. Vooral in de
smoothies. Ik heb ook een heleboel complimentjes geoogst!"

Zana

Ellen Karis

“We hopen daarnaast ook een gevoel van saamhorigheid
en binding met de buurt te kunnen oogsten”

“De dynamiek van de wijk doet ons goed”

Op de hoek van de Warmoesstraat en de Veldstraat wandelde Zana met hondje Fluffy.
"Mijn vriend en ik wonen pas 2 maanden in Klarendal. We zijn hier naartoe verhuisd
vanuit Arnhem-Zuid. Daar ziet alles er hetzelfde uit, het is hier veel levendiger. Vanaf ons
balkon kijken we uit op de molen en om de hoek ligt het modekwartier. De dynamiek van
de wijk doet ons goed." Een mooie oogst na een verhuizing... Ze bleek zich ook alweer
op de toekomst te richten: "Ik ga binnenkort beginnen aan een studie maatschappelijke
zorg op MBO 3 niveau, na MBO 2 te hebben afgerond en mijn vriend heeft sounddesign
gedaan en heeft een studio aan huis".

Elise

Toen we eenmaal bovenaan de Klarendalseweg het Kazerneplein naderden, zagen
we twee dames geestdriftig met hun handen in de aarde woelen. We werden gastvrij
ontvangen in de Buurtmoestuin MFC Klarendal en getrakteerd op een heerlijk kopje thee
uit eigen tuin. Om wat specifieker te zijn: een kopje heet water waar we de door onszelf
geplukte citroenmelisse- en muntblaadjes aan toe moesten voegen. Verser kun je het
niet krijgen!
Initiatiefneemster Ellen Karis vertelde ons over deze bijzondere tuin. "Wij hanteren
het principe van de zogenaamde permacultuur, een ecologische en duurzame manier
van tuinieren. Met behulp van vrijwilligers hebben wij hier sleutelgattuinen gebouwd
waar in het midden al het bruikbare afval uit de tuin zelf direct gecomposteerd wordt.
Naast groenten, kruiden en bloemen staan er ook diverse fruitstruiken als framboos
en allerlei soorten bessen. De laatste weken bestond de oogst uit palmkolen, wortelen,
courgettes, en kruiden. Doordat we deze tuin runnen met vrijwilligers, hopen we daarnaast ook een gevoel van saamhorigheid en binding met de buurt te kunnen oogsten.
Om meer gevoel voor groen te verspreiden starten wij bij voldoende belangstelling in
het voorjaar een cursus voor ouder en kind."
Informatie via e.karis@telfort.nl of via Facebook/buurttuin mfc klarendal.

“We hebben veel gelopen, gezwommen en op het strand
gelegen, super lekker gegeten en Palma bezocht”

Elise en vriend Martin besloten de vruchten van een tijd arbeid te plukken en gingen 11
dagen naar Mallorca. "We hebben veel gelopen, gezwommen en op het strand gelegen,
super lekker gegeten en Palma bezocht, de hoofdstad van Duitsland, zeg maar..." Het begrip
'oogst' riep associaties bij haar op met het werk van kunstenaar Joan Bennasser. "Die heeft
sculpturen gemaakt, beelden van mensfiguren, die op Mallorca aan de kust staan. Soms
verdwijnen ze gedeeltelijk onder water. De zee neemt en geeft..." De cyclus van leven en
dood, van zaaien en oogsten...
Zo beëindigden we, in licht filosofische stemming, onze zonovergoten herfstwandeling.
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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
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

Bewonersoverleg 25 oktober 2017.
Op 25 oktober was het voorlaatste bewonersoverleg
van 2017.
Naast twee financiële aanvragen, is er gesproken
over het draagvlak voor een nieuw kunstwerk als
versiering van de Klarendalseweg, wat ontwikkeld word in opdracht van ondernemersvereniging
DOCKS. Daarnaast kwam Carla Kool vertellen over
het maatjesproject in Klarendal en St.Marten vanuit
het Inloophuis aan de Van Slichtenhorststraat in Sint
Marten. Verdere is door betrokken bewoners de opzet
van een nieuwe werkgroep mede gedeeld, die nadenkt
over een voorstel aan het bewonersoverleg hoe je de
vervuiling van de wijk kunt terugdringen.
Er zijn alle langere tijd klachten over het functioneren
van lijn 13. Daar is door het bewonersoverleg in maart
al aandacht voor gevraagd en daar is nu eindelijk antwoord op.
Aan het einde van het overleg is er altijd ruimte voor
een rondvraag, ook vanaf de publieke tribune. Iedereen
welkom.

Participatiewerker Songul Gurses Klarendal/Sint
Marten werkt in het MFC
s.gurses@rijnstad.nl - telefoonnummer O6 - 464 405 91
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

zer
zer ☞
Nuttige nummers in de wijk

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)

Lunchen bij de Appie
In het kader van de week van de eenzaamheid was het mogelijk dat mensen
uit de buurt op donderdag 28 september
konden lunchen bij Albert Heijn Klarendal.
En daar is gretig gebruik van gemaakt. Wij
zijn blij dat wij ons op deze manier kunnen
laten zien als een middelpunt van de buurt
om zo een steentje bij te dragen tegen
'eenzaamheid' en vooral in het kader
van 'verbinden'. Supertrots ben ik op de
AnnaMaria, Merel en John die deze lunch
hebben verzorgd. Verse, zelfgemaakte
groentesoep, een zelfgemaakte kwarktaart, belegde broodjes, koffie, een sapje
en fruit. De mensen hebben gesmuld
en de opmerking "dit is voor herhaling
vatbaar" werd dan ook meerdere malen
gemaakt.
Leon Matser, filiaalmanager AH Klarendal

Huis van Puck
In Revisie speelt ‘Schitterend’
Zaterdag 4 en 18
november
20:00 uur
€ 11,00
Huis van Puck
“All we demanded
was our right to
twinkle.”
Twee spelers ontmoeten
elkaar op de spelvloer om
hun fascinatie voor Marilyn Monroe en Dolly Parton te onderzoeken.
Vanuit biografieën, beeldmateriaal en muziek identificeren zij zich met de filmster
en de zangeres en kruipen in de huid van
deze succesvolle vrouwen. Als Marilyn
en Dolly gaan zij met elkaar in gesprek en
soms in gevecht.
Hoe komt een emotioneel verwaarloosd
kind als Marilyn terecht in de modellenen filmwereld? En hoe is het mogelijk dat

na 90 jaar haar beeltenis nog steeds iconische waarde heeft? Dat haar foto’s kunnen
wedijveren met de afbeelding van de Mona
Lisa? En hoe is het mogelijk dat een kleine
opdonder van 1.52m., opgegroeid in een
arm gezin met twaalf kinderen, inmiddels
een zanglegende is? Dat elk mens toch
zeker een paar regels Jolene mee kan neuriën? En dat de rondborstige blonde Dolly
een miljoenenimperium opbouwde?
De clichés over deze sterren zijn gauw verteld en gemakkelijk gespeeld. De verwondering over de feiten daarachter willen de
spelers en de regisseur theatraal maken. In
dialogen en scènes krijgt de nieuwsgierigheid naar Marilyn en Dolly haar vorm.
Meestal blijft het spel dichtbij de werkelijkheid maar soms wagen de spelers zich aan
een hilarische uitvergroting.
Spel en Zang: Heleen Hennink (Marilyn
Monroe) en Els Boonen (Dolly Parton).
Script en Regie: Kiek Wishaupt.
Huis van Puck
Kazerneplein 6-2
www.huisvanpuck.nl

Hofjes verstopt achter
renovatiegordijn
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‘Mijn leven in kleur’ van start
interviewers en te interviewen ouderen gezocht
Achtergrond van het project
Klarendal is een wijk met wijkbewoners van allerlei achtergronden. Dat is
niet altijd zo geweest. Vanaf begin jaren
zeventig is die verandering begonnen.
Oorspronkelijke Klarendallers verhuisden vanwege de stadsvernieuwing naar
andere wijken. In hun plaats kregen
Nederlanders met een andere culturele
achtergrond (vroeger gastarbeiders,
migranten of autochtonen genoemd) een
huis. “Toen de buitenlanders kwamen,
werd alles anders in de wijk”, is een veel
gehoorde van uitspraak van de geboren
en getogen oudere Klarendaller. Oudere
Klarendallers van een andere culturele achtergrond zeggen op hun beurt
“Vroeger waren ze aardiger, vriendelijker,
behulpzaam, makkelijk, leuk“.
De oudere generatie Klarendallers (zowel
in de wijk geboren als er naar toe verhuisd) is aan het verdwijnen. De verhalen
van deze generatie worden niet (meer)
gehoord en de jongere generatie herkent
zich niet meer in deze verhalen. Dit leidt
bij de oudere generatie tot een gevoel dat
ze geen rol van betekenis meer spelen in
de maatschappij en zeggen zij geen aansluiting meer te kunnen vinden in hun

Vrijwilligerswerk bij
het Inloophuis
Het Buurtmaatjesproject geeft ondersteuning en hulp op maat aan vereenzaamde buurtbewoners en aan mensen
die tijdelijk wat extra aandacht kunnen
gebruiken in Sint Marten, Klarendal en
Spoorhoek.
Vrijwilligers gaan op bezoek, bieden gezelschap, doen samen boodschappen, geven
administratiehulp of computerhulp. Ook
gaan ze mee naar ziekenhuis of andere
instantie. Soms komen bewoners dan
wekelijks met hun maatje op de koffie of
ondernemen bij mooi weer een tochtje
naar de hei of het bos. Zij worden daar erg
blij van!

Een zwart/wit foto van de Putstraat voor de stadssanering jaren 70, waar kleurrijke verhalen uit kunnen
komen voor 'Mijn leven in kleur'

directe omgeving. We willen met dit project
bereiken dat met de persoonlijke verhalen
van oudere Klarendallers het begrip zal
toenemen tussen de verschillende culturen
én generaties.
Wat gaan we doen
We willen verhalen van oudere
Klarendallers en eerste generatie migranten optekenen met interviews, foto en film,
die door jongeren afgenomen worden. De
jongere gaat samen met de vrijwilliger op
bezoek bij zijn – of een – opa en/of oma
die ook in de wijk woont. Aan de hand van
een vragenlijst wordt de grootouder geïnterviewd over zijn levensverhaal, waarbij
wordt ingezoomd op de komst naar de wijk
Klarendal.
Het materiaal zal worden verwerkt in een
uit te geven boek en een tentoonstelling.
De hoogtepunten uit de interviews worden op film vastgelegd én omgezet in een
theaterstuk. Dit alles wordt in een gezellig
samenzijn gepresenteerd aan de ouderen,
hun familie en aan alle andere geïnteresseerde wijkbewoners. Dit biedt voldoende
aanknopingspunten om daarna met elkaar
in gesprek te kunnen gaan.
Wat hebben we nodig
Voor de uitvoering van ‘Mijn leven in kleur’
zoeken we:

• 65plussers die altijd in de wijk hebben
gewoond
• 65plussers die in de jaren zeventig als
migrant in de wijk Klarendal zijn komen
wonen
• Jongeren (16plus) die bereid zijn (hun) 65plus grootvader of -moeder te interviewen
• Volwassenen (30plus) die bereid zijn om
met de jongeren mee te gaan om samen
met de jongeren het interview af te nemen
en verdiepende vragen kunnen stellen
Wat krijg je ervoor terug
• De 65plussers kunnen hun verhaal vertellen aan hun kleinkinderen, waardoor
die begrip krijgen voor het levensverhaal
en waardoor het levensverhaal niet verloren gaat

Geef je snel op
Interesse gekregen? Geef je dan op! Bel
of mail met een van de leden van de projectgroep:
Rick Jansen, projectleider,
06 - 170 40 029, jansen.rick@gmail.com
Songül Gurses, participatiemedewerker
Rijnstad,
06 - 46 440 591, s.gurses@rijnstad.nl
Jasper Ronkens, jongerenwerker Rijnstad,
06 - 504 18 659, jasper@willemeen.nl
Lieke Derksen, seniorenadviseur SWOA,
06 - 109 53 639, lderksen@swoa.nl

Portret
Getekend door Corrie Evenhuis
Bewoonster Corrie maakt portretten van
wijkbewoners.
Voor de editie van deze wijkkrant tekende zij Irene Janssen, zij woont aan de
Hommelseweg.

Stichting Vrienden van de Klarendalse Molen

Burgemeester Marcouch was op
werkbezoek in het Inloophuis. Hij schoof
aan bij de koffie, Van Slichtenhorststraat 34
en sprak met bezoekers en vrijwilligers.

Door Annemarie van Ginkel

Molenprijs 2017
Op vrijdagochtend 6 oktober gaat een delegatie van de Klarendalse molen op
weg naar Utrecht in de hoop de molenprijs in ontvangst te mogen nemen.

Meer informatie:
Carla Kool, coördinator T: 06 - 19 418 829
c.kool@eusebiuparochie.nl
werkdagen: maandag en donderdag
Inloophuis, Van Slichtenhorststraat 34

• De jongeren en volwassenen krijgen
een cursus interviewtechniek en krijgen
professionele begeleiding in het overzetten van de interviews in leesbare
tekst en ondertiteling

“Mooi wonen hier, met uitzicht op de
Leuke Linde!”

Eenmaal gearriveerd worden we chique
ontvangen in het Muntgebouw, waar de
munten zichtbaar in de vloer gemetseld
zijn. We krijgen muntthee (!) en groene
badges. De gastvrouw toont ons van te
voren onze plaatsen opdat er straks niks
mis kan gaan als we moeten gaan zitten.
Met name Frank Lassche moet aan
het gangpad plaatsnemen, want hij moet
straks vragen beantwoorden.

Ben jij de volgende keer aan de beurt?

•
•
•
•
•
•

Nederlands leren
Nederlands verbeteren
Rekenen verbeteren
Werken met computer
Inburgeringsexamen
Staatsexamen

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

www.rijnijssel.nl/nederlands www.rijnijssel.nl/inburgering

De sfeer is opgetogen, verwachtingsvol,
we rekenen ons bij voorbaat rijk. Als 'de
Kroon' wint zijn ze 50.000 euro verder op
weg naar een opgeknapte molen en een
bezoekerscentrum.
Zo mocht het niet gaan. Onze molen
werd vierde en liep daarmee de prijs
mis. Wel kreeg ze een euro voor iedere
stem, dus dank zij ons allen gingen we
toch nog met ruim 5000 euro naar huis.
Iedereen bedankt voor het stemmen!
NASCHRIFT MOLENTEAM
Het team van de molen was in september
tijdens de campagne voor de molenprijs,

blij verrast over het bezoek van kersverse
burgemeester Ahmed Marcouch. Na
een overnachting in Hotel ModeZ (hij
woont nog niet in de stad) kwam hij rustig
wandelend aan voor een kopje koffie in de
zon en liet zich uitgebreid informeren over
de Klarendalse molen, de geschiedenis,
de conditie van het gebouw, de vrijwilligers, de wensen en de toekomstplannen. Hij nam daar niet alleen meer dan
twee uren de tijd voor, maar ging met
zijn smartphone - zowel in de molen als
vanaf de stelling met een prachtig uitzicht
over Klarendal en de rest van de stad -,
ook nog twee maal live om zijn volgers
op Facebook uitgebreid mee te laten
kijken. De rollen waren omgedraaid: de
burgemeester interviewde de mannen van
de molen! Voor de molenprijs mocht dit
niet baten, maar de ontmoeting kan de
geschiedenis in als een heel bijzondere.
Agenda
Donderdag 16 november Muziek bij de
Molen; Floatston in de paardenstal, open
om 20.00 uur en de toegang is gratis
Zaterdag 18 november komt Sinterklaas
langs
Zondag 10 december huiskamerfestival
Muziek bij de Buren, programma nog
onbekend
Volg Korenmolen de Kroon op Facebook
@molendekroon
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Ouder-Kind-weken

In de periode van 1 november t/m 29 november staan veel
activiteiten in het MFC in het teken van het thema:

‘Doe mee met je (klein) kind’.

Klare Taal Junior Klare Taal Junior
Klare Taal Junior Klare Taal Junior
Door Annemarie van Ginkel

Klare Taal junior, oktober 2017

Zowel onder schooltijd als erna zijn er verschillende leuke
en leerzame activiteiten voor de kinderen én hun ouders of
andere verzorgers. Hoe leuk is het om samen een spelletje te
spelen of te knutselen om vervolgens samen trots te zijn op
het eindresultaat? U bent dan ook van harte uitgenodigd om
mee te komen doen!

Op een winderige herfstdag waarop het nét niet regende
ging ik erop uit om nieuws te zoeken voor deze pagina.
Het was woensdag en tegen twaalf uur, dus ik ging
eens kijken bij de Jan Ligthartschool. Die ligt weliswaar
in Sint Marten, maar veel van de kinderen komen uit
Klarendal.
Ik viel met mijn neus in de boter: juist op deze dag was
er een rommelmarkt op het plein. Wie dat wilde zat op
een kleedje met zijn of haar oude spullen om te zien of
die een nieuwe eigenaar konden krijgen. Er werd druk
gehandeld, maar gelukkig konden een aantal kinderen
even tijd maken om te vertellen waar ze mee bezig zijn en
wat ze belangrijk vinden voor Klare Taal junior:

Hier alvast een greep uit de verschillende activiteiten:

Op woensdag 1 november was de opening van de thema-weken. Op de andere
woensdagen wordt er tijdens de Kidsclub ook veel aandacht besteedt aan het
thema. Bij projecten als Leeskids en de Landenkookgroep zullen ouders worden
uitgenodigd. En ook bij Dagopvang Beestenboel zullen er ‘opa & oma- momenten’ worden ingepland.
Let op de flyers en posters voor het complete programma of kijk op het infoscherm in het MFC.
De ‘Doe mee met je (klein)kind’-weken worden georganiseerd door;
Kinderdagopvang SKAR, Basisschool Kunstrijk, Rijnstad Kinderwerk,
Sportbedrijf Arnhem, Sociaal Wijkteam en Rijnstad Participatiewerk.

Geef je op voor de Speelmorgen!!!
Een leuke activiteit voor kinderen van 10 maanden tot 2 jaar en hun ouders.

Femke (8)

'We bouwen hier een rommelmarkt op. Ik verkoop mijn
oude spullen, allemaal speelgoed dat ik nu niet meer
gebruik.
Ik vind dat er in de krant moet dat er heel veel goede
acties zijn van school voor de natuur, zoals het haaienalarm. Heel veel mensen doden haaien voor hun vinnen
en dan maken ze soep. Wij halen geld op voor de haaien.
En tegen de vervuiling van de aarde. We verzamelen plastic en gooien dat allemaal in één afvalbak. Dan gaan ze
dat hergebruiken en komt het plastic niet in zee.'

Levi (11)

De Speelmorgen is een ontmoetingsactiviteit in uw
wijk, vlak bij huis, voor vaders en/of moeders en hun
kind(eren) tussen 10 maanden en 2 jaar oud.
Op dit moment is er weer genoeg ruimte voor nieuwe
aanmeldingen.
Op maandagmorgen is er nog genoeg plaats op de
speelmorgen, Sonsbeeksingel 110 en ook op de donderdagspeelmorgen in MFC Klarendal. U bent daar
met uw kind van harte welkom.
Wat gebeurt er in de speelmorgen? In de eerste plaats is de speelmorgen leuk
maar ook leerzaam. Uw kind komt in contact met andere kinderen, u ontmoet
andere ouders en u kunt met elkaar praten over de opvoeding. Er wordt samen
gespeeld, gezongen en geknutseld. Ook worden er door het jaar heen allerlei
activiteiten aangeboden, zoals babymassage, muziek op schoot, voorlezen
door voorleesopa’s en oma’s, gezonde voeding en nog meer. Uw kind leert
spelenderwijs de wereld te ontdekken en krijgt hierdoor zelfvertrouwen en een
positief beeld van zichzelf.
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'Dit zijn allemaal dingen van vroeger. Ik verkoop veel autodingen en
schietdingen en elektrische dingen. Ik speel er niet meer mee. Van
het geld dat ik ervoor krijg koop ik nieuwe dingen. Ik speel schiet- en
survivalgames. Die zijn duur en dus voor kinderen moeilijk te kopen.
Ik speel Ark, dan moet je bomen hakken en je leert er ook meteen
Engels van. Je kunt er ook dino's temmen. Die neem je dan mee uit
de prehistorie.'

Lysa, Rosalie en Gaby (8, 9, 9)

'Wij verkopen speeltjes die we niet meer gebruiken. We vinden het niet leuk om ze weg te gooien want andere kinderen kunnen er nog mee spelen.
We vinden dat er meer sport- en dansactiviteiten
moeten worden georganiseerd in de wijk. Met sporten die je niet zo vaak kunt doen zoals vechtsporten.
Dan kun je die eens uitproberen. Wij denken dat dat goed
in de scholen kan, die zijn toch leeg als de kinderen naar
huis zijn.'

Sara (10)

De Speelmorgen is de stap die u met uw kind maakt als voorbereiding op
de peuterspeelzaal/kinderdagverblijf. Als uw kind 2 jaar is, gaat het vanuit
de Speelmorgen door naar de peuterspeelzaal. Door het vaste ritme van de
Speelmorgen en het oefenen met het samenspelen is uw kind beter voorbereid
op de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf.
Dat is fijn voor u en uw kind want dat maakt de overgang makkelijker.

'Vraag maar even aan mijn moeder of je me mag interviewen, daar zit ze.'
Het mag. En dus vertelt Sara : 'Ik verkoop films en boeken. Ik heb ze uit.

Verder wil ik zeggen dat je altijd eerst goed moet
nadenken voordat je iets koopt. Want als je iets koopt
wat je niet echt leuk vindt, dan speel je er nooit mee
en dat is zonde. Komt dit echt in de krant? Dat is leuk,
dan kunnen mensen dit lezen.'

De kosten van de Speelmorgen zijn 1 euro per keer. Neem een stukje fruit mee.

De speelmorgen start om 9.15 uur tot 11.15 uur.

Tijdens schoolvakanties is er géén Speelmorgen.

Informatie, contact en aanmelden

Wilt u graag samen met uw kind meedoen aan de Speelmorgen?
Kom gerust een keer binnenlopen om vrijblijvend mee te doen of neem contact
op met de coördinator Speelmorgen.

www.rijnstad.nl/speelmorgen

Contactpersoon/-adres: Hanneke Fiesler T. 06 - 461 29 795
026 - 312 77 00 E. speelmorgen@rijnstad.nl

www.skar.nl
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KINDEROPVANG SKAR, VOOR EEN OPTIMALE ONTWIKKELING,
OOK IN DE WIJKEN KLARENDAL, PLATTENBURG EN PAASBERG

