
Waar is de visboer gebleven?

WijkkrantKlarendal
Door Annemarie van Ginkel

Jochem van der Zee kennen we alle-
maal. hij runde ruim 35 jaar zijn viskraam, 
was wekelijks te vinden voor het winkel-
centrum en verstrekte jaren lang de prijs 
voor wie de prijsvraag 'oogje op de Klaren-
dal' in de wijkkrant goed kon raden. en nu 
is hij weg. reden voor de redactie om hem 
op te zoeken. om hem te bedanken voor 
zijn bijdrage. en om te horen waarom we 
hem moeten missen. dit is zijn verhaal:

De vis is Jochem met de paplepel ingego-
ten. Zijn vader was één van de bekendste 
vishandelaren in Arnhem en daarbuiten. 
Zijn viswinkel was onderaan de Klarendal-
seweg. Jochem hielp zijn vader en leerde 
zo alles over het vak. Rond zijn twintigste 
begon hij voor zichzelf. Met zijn kar ging hij 
iedere dag op pad. “Ik begon om half 7. Om 
9 uur was ik op mijn standplaats, daar bleef 
ik dan tot 18.00 uur. Daarna nog opruimen 
en schoonmaken, ik was meestal pas om 
20.30 thuis. En dan 's avonds nog in de keu-
ken, want we maakten alles zelf. Ovenscho-
tels, roerbakvis, noem het maar op.”
Een man met liefde voor zijn vak en voor 
zijn klanten.

Maar het is zwaar werk. Zijn lichaam kan 
het niet goed meer aan. Op doktersadvies 
moet hij het veel rustiger aan gaan doen. 
Dus een streep eronder. Jochem heeft er 
moeite mee. “Ik wilde niet afbouwen, dat 
is emotioneel te zwaar.” zegt hij. De tranen 
staan bijna in zijn ogen als hij vertelt: “Ik 
ben hier geboren, hier ken ik iedereen. Hier 
stond ik altijd met plezier. Je doet wat voor 
mekaar op Klarendal. Een visje weggeven 
aan mensen die het moeilijk hebben. Dat 
deed je gewoon. Maar als ze geld hebben, 
dan komen ze ook.”

Met de bon die je bij de wijkkrant kon 
winnen kon je voor tien euro vis halen bij 
de viskraam. “Die werd vaak door Turkse 
mensen ingeleverd”, zegt Jochem. “En 
daarna bleven ze komen. Ik had nergens 
zoveel Turkse klanten als hier in Klarendal.” 
Jochems klantenkring in Klarendal is hem 
dierbaar. Hij werd regelmatig gebeld met 
de vraag of hij een speciale vis kon mee-
brengen. Of honderd haringen voor de 
carnavalsvereniging. En dat deed Jochem 
dan.

Eens per jaar wilde zijn vrouw graag met 
hem op vakantie. Maar dan misten de klan-
ten hem. En hij de klanten. Stonden ze met 
de caravan in Noord Limburg, ging hij toch 
nog maar even terug aan het einde van de 
week. Zodat hij eigenlijk niet aan vakantie 
toekwam. Op het laatst gingen ze daarom 
met het vliegtuig. “Dan kun je tenminste

niet voortijdig terug” had zijn vrouw 
gezegd. Dan had Jochem een week nodig 
om een beetje los te komen, pas de tweede 
week kon hij er echt van genieten.

Een visboer met hart en ziel dus. Maar zijn 
lichaam kan het niet meer aan. Op het laatst 
moest hij twee dagen bijkomen als hij een 
dag gewerkt had. Het ging niet meer.
Nu komt er wel meer tijd voor Jochems 
hobby's. Hij is trots op de biljartvereniging 
aan de Agnietenstraat die hij mede heeft 
opgericht. “Ook weer een plek waar ieder-
een kan komen” zegt Jochem.

Wij van de wijkkrant willen hem graag 
bedanken voor al die jaren sponsoring voor 
de prijsvraag en voor zijn aanwezigheid 
natuurlijk. We missen Jochem, maar we zijn 
wel blij dat hij naar zijn lichaam luistert. We 
hopen dat hij een mooie tijd tegemoet gaat!
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Aan de bewoners(s) van dit adres

Vacature Vrijwilliger Gastvrouw/Gastheer
Wij zijn op zoek naar nieuwe vrijwilliger 
Beheerder/Gastvrouw/Gastheer functie op 
mFc Klarendal.

Voor mFc Klarendal zijn wij op zoek 
naar enthousiaste vrijwilligers die ons team 
willen komen versterken. We zoeken men-
sen voor zowel voor de ochtend als de mid-
dag! Lijkt het jou leuk om in een bruisend 
gebouw te werken, reageer dan nu!

Korte taakomschrijving:
Beheren van de receptie, ontvangen van 
bezoekers, wegwijs maken van bezoekers, 
ondersteunen bij vergaderingen en recep-
ties (koffie/thee zetten, klaarzetten van 
apparatuur, opruimen van de ruimtes), bij-
houden van bestellingen.

Kennis en vaardigheden:
Gastvrij, dienstverlenend, representatief en 
een goede beheersing van de Nederlandse 
taal. De werkplek is niet rolstoeltoeganke-
lijk.

De werkzaamheden zijn zeer divers, je 
krijgt de ruimte om te werken naar eigen 
inzicht en je hebt dagelijks te maken met 
veel verschillende mensen en culturen. 
Daarnaast is er ruimte om te werken aan je 
persoonlijke ontwikkeling en werk je in een 
gezellig team.

contactpersoon:
naam: nairobi Panneflek 
Tel: 06 - 4071 70 28
email: nairobi@guidoinarnhem.nl

Gratis juridisch advies

Iedereen Kan TerechT BIJ de 
rechTsWInKel!

stichting rechtswinkel arnhem geeft al 
meer dan 25 jaar gratis juridisch advies. 

Het advies kan betrekking hebben op 
allerlei juridische vragen. Bijvoorbeeld 
als u een probleem heeft met de woning-
corporatie of uw werkgever of een ruzie 
met de buren. 

Het advies wat u wordt gegeven is 
geheel GraTIs – het staat u vrij een gift 
te doen in de fooienpot. 

De adviseurs van de stichting zijn óf vrij-
willige juristen óf rechtenstudenten die 
bepaalde vakken hebben behaald waar-
door zij over voldoende kennis beschik-
ken om u te kunnen adviseren. 

Het is niet nodig om een afspraak te 
maken. U kunt gewoon binnenlopen tus-
sen 19:00 en 20:00 op drie locaties in de 
stad.
Op dinsdag is het in mFc Klarendal. 

meer informatie kunt u vinden op de 
website www.rechtswinkelarnhem.nl 
of op de Facebookpagina rechtswinkel 
arnhem. 

Nairobi en andere dames bij de balie © Zefanja Hoogers

Jochem in zijn viskraam bij het winkelcentrum © Martijn Baudoin - neemeenkijkjebinnen.nl/jochem

De 11e is het weer zo ver – om 13:11 uur 
start de carnavalsoPTochT op de 
Monnikensteeg en even daarna kun-
nen we de stoet over de Klarendalse 
straten verwachten. Bij nummer 90 
aan de Klarendalseweg (ter hoogte 
van snackbar De Griek) pakken 
enkele Klarendallers uit met een Oud 
Klarendalsch Carnaval. ‘Gezellig, net als 
vroeger’; met Radio Klarendal, popcorn, 
suikerspinnen en ongetwijfeld ook een 
pilsje.

Info: www.carnavalsoptochtarnhem.nl 
en Facebook. 

Zondag: optocht!



 
Zefanja Hoogers, Shay Karniel, Marije 

Ringersma, Annemarie van Ginkel, 

Bas Bugter, Miranda Louws, Gerard 

Mulder

KRANT NIET ONTVANGEN? 

Bel 06 - 146 89 701 en hij wordt zo 

snel mogelijk bezorgd.

Wilt u écht geen wijkkrant? Mail ons 

uw adres en we slaan uw huis over. 

Facebook.com/klarendal

@klarendal2022

wijkkrant@klarendal.nl

www.klarendal.nl
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e-mail

internet

wijkkrant klarendal is een uitgave 
van het Bewonersoverleg

~ Colofon ~

Na een rustige kerst met warme tem-
peraturen, het overleven van de Blue 
Monday, de nieuwjaarsborrels en de 
dagen die langzaam weer een beetje 
langer licht beginnen te worden, is 
de redactie weer enorm productief 
geweest én delen andere buurtbewo-
ners ook graag hun verhaal of bood-
schap met de lezers van de wijkkrant. 
Past het er allemaal wel in? vroeg de 
eindredactie zich af toen alles bij elkaar 
geharkt was. Ten tijde van dit schrijven 
is dat nog niet bekend. Dus: excuses 
als we kopij niet hebben kunnen plaat-
sen óf in hebben moeten korten. Maar 
dank! dat de wijkkrant toch altijd een 
geliefd effectief medium blijkt te zijn. 

Nu: lekker Carnaval vieren en daarna 
veertig dagen vasten! Dan is er vast 
ook tijd om al dat nieuws door te spit-
ten. Vlak voor Pasen komen we terug. 
En dan is de zomertijd ook al weer in. 

~ Redactioneel ~

Uiterlijk kopij woensdag 7 maart.

Kopij ontvangen we graag per e-mail 
op wijkkrant@klarendal.nl: platte tek-
sten in een Word document en beelden 
in een zo hoog mogelijke resolutie. 

verspreiding van de krant na 22 maart.

Inleveren van kopy 
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Buurtmaatje
Voelt u zich wel eens eenzaam en heeft u 
behoefte aan iemand die een kop koffie 
met u drinkt, naar uw verhaal luistert, een 
spelletje doet of met u foto’s kijkt? Wilt u er 
graag op uit, maar komt u er niet toe om 
dat in uw eentje te doen? Denk dan eens 
aan een buurtmaatje. Het buurtmaatjespro-
ject brengt mensen met elkaar in contact.

Wat doet een buurtmaatje?
Een buurtmaatje komt volgens afspraak – in 
overleg - bij u op bezoek. Hij of zij heeft een 
luisterend oor voor uw verhaal en ondern-
eemt ook samen met u activiteiten zoals 
wandelen, boodschappen doen, helpen met 
ordenen van administratie of een spelletje 
doen. 

meer weten? 
Neem contact op met: 
Carla Kool, coördinator Buurtmaatjes pro-
ject Sint Marten/ Klarendal/ Spoorhoek
Telefoon: 06 - 194 18 829
E-mail: c.kool@eusebiusparochie.nl

Woensdag, inloopochtend 
op MFC Klarendal 
vrijwilligers 
Op woensdag van 10.00uur tot 12.00uur is 
er gelegenheid voor activiteiten. Hierbij is 
de ontmoeting met elkaar belangrijk. Er is 
gelegenheid om een praatje te maken, voor 
knutselen, tekenen, een spelletje of je eigen 
dingen mee te brengen en daaraan werken.

Daarnaast ben ik om de week aanwezig om 
te helpen bij het leren naaien of om je hier-
bij verder op weg te helpen.
Loop eens binnen!

Hanneke de Peuter

Klarendal gaat weer op 
stap

In 2017 zijn we met wijkbewoners uit 
Klarendal en omgeving naar diverse plek-
ken in Nederland gegaan. Dat willen we 
in 2018 voortzetten. We organiseren dit 
jaar bezoeken aan museum Bronbeek, 
Airbornmuseum, Openluchtmuseum, de 
Tweede Kamer in Den Haag, gecombineerd 

met een bezoek aan Scheveningen en een 
bezoek aan het Zuiderzeemuseum, gecom-
bineerd met een trein- en bootreis via 
Stavoren.

Zin om mee te doen? Geef je op bij de 
organisatoren van Multiculturele Dialoog 
Klarendal:

songul Gurses, s.gurses@rijnstad.nl, 
06 - 464 40 591 (ook Whatsapp)
rick Jansen, jansen.rick@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/
Multicultureledialoogklarendal

Zomertoernooi Klaren-
dalsche Biljart Cup

Biljartcentrum Snelpost aan de 
Agnietenstraat organiseert aankomende 
zomer voor de tweede keer een toernooi 
voor alle biljartliefhebbers uit de wijk en 
weide omgeving. Hun doel: het samen-
brengen van mensen en gezelligheid! Vanaf 
9 juni start het toernooi wat ongeveer 12 
zaterdagen zal plaatsvinden; de winnaar 
krijgt zowel een eigen beker als een wis-
selbeker. 

voor meer informatie, maak contact met 
de organisatie via: 
j.knoopslubbers@upcmail.nl 
of bel 06 - 43 78 47 90

Foto van Facebook @biljartcentrumsnel-
post: de heren stichters van snelpost aan 
de agnietenstraat 88b.

 

Bas’ rebus: rebas
op deze pagina plaatst de wijkkrant kunst uit de wijk, ieder jaar een andere kun-
stenaar. 

In 2018 maakt buurtbewoner, redacteur én kunstenaar Bas BUGTer voor iedere 
krant een rebus, leuk voor jong én oud! de oplossing vind je op de achterpagina. 
veel plezier!

Catharijnehofjes in de 
kleuren van 1865
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Door Zefanja Hoogers

In januari hield ondernemersvereniging 
docKs haar jaarlijkse nieuwjaarsborrel, 
deze keer in restaurant de Wereldkeuken 
aan de Klarendalseweg. de feestelijke bij-
eenkomst werd ruim bezocht door leden 
van de vereniging, maar ook uit andere 
netwerken in en buiten de wijk die van-
wege betrokkenheid bij de ondernemers 
uit het modekwartier zich graag laten 
zien. horecaondernemers sweet sugar 
hill, Zuijders, de Bakbar, Koffiekafeetje en 
makan sweetie deden een rijkelijke bij-
drage aan deze avond, door te sponsoren 
in de vorm van heerlijk lekkers.

sPeech
Aftredend voorzitter corIen van de 
Poll (artistiek leider van Huis van Puck) 
sprak alle genodigden toe door er nog 
eens op te wijzen dat het concept waarop 
het Modekwartier is gebaseerd is, prach-
tig blijft, maar dat het voor de onderne-
mers een hele opgave is om er voldoende 
verdiensten uit te halen om een mooi 
bedrijf op te bouwen. 
Corien: “2017 is voor het Modekwartier 
een roerig jaar geweest. De economie 
trekt weer aan, maar voor de meeste 
ondernemers van het Modekwartier heeft 
de crisis er flink ingehakt en dat zijn we 
nog niet te boven. Het herstel is nog fra-

giel.” Ondertussen zijn mensen enthousiast 
over deze bijzondere wijk. “In het DNA van 
de stad Arnhem speelt het Modekwartier 
een belangrijke rol. Creativiteit, waar 
Arnhem zich graag mee profileert, is hier 
overvloedig aanwezig. Voor de onderne-
mers zou het heel mooi zijn (en eigenlijk 
ook noodzakelijk) om die goodwill ook te 
kunnen verzilveren.”

TransFormaTIe
De ondernemersvereniging is op zoek naar 
een nieuwe balans. Corien licht toe: “Er 
was heel wat onvrede te bespeuren over 
het functioneren van de vereniging. Zowel 
onder de leden als onder het bestuur. Het 
roer moest om, om van DOCKS nog een 
levensvatbare zaak te maken. Het zittende 
bestuur treed binnenkort af, de leden 
hebben zich verenigd in verschillende 
werkgroepen en we zijn op zoek gegaan 
naar nieuwe kandidaat bestuursleden. 
Een bestuur op afstand is het idee dat 
adviseert en controleert. De leden voeren 
de taken uit.” Deze avond waren drie van 
de kandidaat bestuursleden al aanwezig. 
Corien: “De nieuwe manier van werken 
zal zeker even wennen zijn en de struc-
tuur is nog lang niet uitgekristalliseerd, 
maar belangrijk is en blijft: We moeten het 
samen doen.” DOCKS hoopt op een mooie 
samenwerking! 

meer sPreKers
Tijdens de borrel grepen ook een aantal 
anderen naar de microfoon. Projectleider 
Jeamy des celles van de nacht van de mode
onthulde na onderzoek en polls onder de 
leden, het thema van de 10e Nacht van de 
Mode op zaterdag 8 juni: I  feest. esther 
muñoz Grootveld speelt een rol bij de nieu-
we stichting sonsbeek & state of Fashion; 
na de kunsttentoonstelling Sonsbeek’16 
is State of Fashion 2018 (opvolger van de 
Modebiënnale) het volgende event. Het 

thema ‘searching for the new luxury’ 
staat voor duurzame mode, waardoor 
aansluiting met ondernemers in het 
Modekwartier in de lijn der verwachtingen 
ligt. Ook sebastiaan Kramer van FdFa 
(Fashion + Design Festival Arnhem) kon-
digde zijn programma van aankomende 
juli aan waar ondernemers uit de wijk een 
rol in zullen spelen. 
Daarna gingen alle aanwezigen met 
muziek van remco verweij swingend het 
jaar in

DOCKS startte haar nieuwe jaar

corien blikt met de bezoekers terug en vooruit

PaasTassen voor de mInder 
Bedeelden onder ons

ook dit jaar organiseren Inloophuis 
sint marten en villa Klarendal samen 
met enkele actieve wijkbewoners de 
Paastasactie. Want: het is ook buiten 
de kerstperiode leuk om mensen te 
helpen die minder te besteden heb-
ben. Winkels als de albert heijn aan de 
Klarendalseweg en de velperbuitensingel 
helpen mee! 

In de 40 dagen voor Pasen is er de moge-
lijkheid lang houdbaar voedsel en of geld 
in te zamelen en te delen van wat u kunt

missen. Van de ingezamelde gelden en 
etenswaren stellen we voedseltassen samen. 
We verwachten minstens 150 Paastassen te 
kunnen uitreiken op de zogenaamde Witte 
Donderdag voor Pasen. Die worden gegeven 
aan mensen van wie bekend is dat ze weinig 
hebben en die soms ook in stille armoede 
leven omdat ze net niet in aanmerking 
komen voor de Voedselbank. 

BIJdraGe ZIJn Te sTorTen oP: 
NL87INGB0000710434 t.n.v. Inloophuis Sint 
Marten, o.v.v. ‘bijdrage Paastas’. A.u.b. vóór 
23 maart. Bij deze actie sluiten Arnhemse 
lokale fondsen zich aan. Iedere bijdrage is 
zeer welkom.

Van 15 februari t/m 24 maart kunt u het 
voedsel op de volgende inzamelpunten 
langs brengen:
Klarendal
de Wasplaats, Klarendalseweg 439 
Basisschool Kunstrijk, MFC Klarendal, 
Kazerneplein 2 
sint marten
Inloophuis sint marten 
(elke dag van 9:00-13:30 uur)

voor meer info: rick Jansen (villa 
Klarendal), jansen.rick@gmail.com, 
06 - 170 40 029
Facebook: www.facebook.com/
paastasactieklarendalsintmarten

Vastentasactie Klarendal-Sint Marten

Schoon Klarendal
nIeUWe ImPUlsen voor een oPGe-
rUImde en schone WIJK

sinds enkele maanden hebben een aantal 
bewoners en ondernemers hun krachten 
gebundeld om weer eens de aandacht te 
vestigen op een schone wijk. de werk-
groep schoon Klarendal heeft als 
doel om inzichtelijk maken wat er alle-
maal al is en kán, om de wijk netjes te 
houden. Zij verstrekken daar informatie 
over en enthousiasmeren bewoners om 
creatief en zorgvuldig met afval om te 
gaan.

nederland schoon
In de week van 19 tot en met 24 maart 
haakt Schoon Klarendal aan bij de sup-
porters van schoon: 'Samen een bijdrage 
leveren aan een schone, zwerfafvalvrije 
leefomgeving, daar werken wij aan’, aldus 
de website van Nederland Schoon. 

Op WoensdaG 21 maarT zal Schoon 
Klarendal zich met een klein marktje bij 
het winkelcentrum voor het eerst laten 
zien aan de buurt. Zij zullen dan bijvoor-
beeld informeren over wat je kunt doen 
om afval te recyclen en te hergebruiken, 
hoe je een afvalbak kunt adopteren, hoe 
kinderen zich kunnen aanmelden bij het 
KInderWIJKTeam en volwassenen bij de 

WoonomGevInGsPloeG (WoP). Maar 
ook: hoe maak je weer iets lekkers van 
groenteresten en oud brood! 
Op zaterdag de 24e is het de Landelijke 
Opschoondag: hoogstwaarschijnlijk heeft 
Schoon Klarendal dan óók iets in petto!

InITIaTIeven WelKom
Schoon Klarendal zal zich in de nabije toe-
komst steeds meer laten zien. Zij zullen 
telkens proberen om alle initiatieven voor 
een schone en duurzame wijk te kanalise-
ren en te verbinden. 

Voor informatie kun je contact opnemen 
via schoonklarendal@outlook.com.

hou het internet in de gaten (klarendal.nl 
en Facebook @Klarendal) – en anders tot 
woensdag 21 maart! 

Op donderdag 1 maart start WIJKaTelIer 
sInT marTen/Klarendal weer. Het 
wijkatelier is: gratis lessen in het maken 
van beeldende kunst, jóuw kunst. Het 
Wijkatelier helpt je het beste in jezelf 
te ontdekken en bijzondere werken te 
maken, werken die alleen uit jóuw han-
den kunnen komen. Professionele kun-
stenaars uit de wijk treden daarbij op als 
assistent en begeleider. Ze zetten hun 
kennis en kunde in om jou te ondersteu-
nen.

heT nIeUWe Jaar 
Het jaar is voortvarend gestart! Er is een 
flinke uitbreiding “van het supersterke 
team van talentvolle, superbekwame en 
enthousiaste vrijwilligers” aldus coördi-
natrice Berengaria liedmeier. Er is ook 
een thema vast gesteld om de komende 
periode naar eigen inzicht mee aan het 
werk te gaan: ‘Maar wat betekent het… 
voor jou?’ Grafisch vormgeefster uit de 
wijk leander Janssen – Stijl in Vorm – is 
aan het werk gegaan om een herkenbaar 
logo met huisstijl bij het Wijkatelier te 
ontwerpen. Met al deze krachten samen 
wordt toegewerkt naar een ‘Effing 
Amazing Slotmanifestatie’ (EAF) op een 
nader te bepalen datum in de herfst van 
2018. 

vIsIe
Berengaria: “Wijkatelier Sint Marten 
Klarendal wil een verrijking van de wijk 
zijn door woners en werkers de mogelijk-
heid te bieden zich artistiek te ontplooien. 
De resultaten daarvan worden gebruikt 
om de wijk te verfraaien en een geschie-
denis in beeld van de wijk te ontwikkelen. 
‘De Wijk’ in de visie van Wijkatelier Sint 
Marten Klarendal, heeft de vorm van 
een octopus. Sint Marten en Klarendal 
vormen het hoofd van de inktvis, haar 
tentakels reiken tot overal waar warme en 
betekenisvolle betrekkingen met anderen 
die brengen.”

InFormaTIe
Tenzij anders vermeld, is het Wijkatelier 
vanaf 1 maart iedere donderdagavond 
om 19.30u open voor iedereen. het 
Wijkatelier is in het Inloophuis aan de 
van slichtenhorststraat in sint marten. 
volg het Wijkatelier op www.facebook.
com/wijkatelier en voor verdere info mail 
Berengaria (Beer) op beer@solavirtute.nl

De wijk als octopus
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De sieraden van Marlies Dinnissen
OnDernemersvereniging DOCKs 
Presenteert marlIes dInnIssen 
voor sTraKKe en nIeT Te TrUTTIGe 
sIeraden 
nIeUWe ondernemers In heT 
modeKWarTIer

tekst marije ringersma

aan de Klarendalseweg, schuin tegenover 
de albert heijn, zit een nieuwe sieraden-
winkel. de winkel van marlies dinnissen 
(29). Ze ontwerpt en maakt sieraden. op 
dit moment werkt ze het liefste met zilver 
en keramiek.

Wat een leuke plek heb je hier! heb je het 
zelf ingericht?
Ja, de winkel is open sinds september 
2017. Het is nog best een uitdaging om 
de sieraden te etaleren omdat het zulke 
kleine producten zijn. Ik wil niet met de 
etalage presentatie mijn sieraden over-
stemmen. Ik woon hier ook boven, samen 
met mijn vriend. De combinatie wonen en 
werken is ideaal natuurlijk.

vertel eens wat over je achtergrond.
In Westervoort ben ik opgegroeid, maar 
het is echt gewoon Arnhem voor mij! 
Het is fijn om hier te wonen, ik heb mijn 
netwerk en mijn vrienden hier. Ik ben 
opgeleid als interieur ontwerper en afge-
studeerd in 2014. Daarna heb ik diverse 
baantjes in de styling gehad, maar het 
werd me te commercieel. Dat is niks voor 
mij. Ik maakte altijd al sieraden als hobby. 
Deze hobby werd steeds groter, en toen ik 
met zilver ging werken, groeide het idee 
voor een eigen bedrijf. Ik hou van sieraden

maken omdat je je eigen creativiteit erin 
kwijt kan. Je hebt niemand nodig. Je maakt 
iets en je maakt nog iets. Op een gegeven 
moment koopt iemand een sieraad. Dat is 
leuk! Het gaat mij heel erg om het ambacht, 
om het maken van de sieraden. Ik ben niet 
zo heel erg bezig met marketing of sales. 

hou zou je jouw werk omschrijven?
Niet tuttig. Het is strak qua vorm, geome-
trisch. De sieraden zijn vaak opgebouwd uit 
eenvoudige vormen.

hoe blijf je geïnspireerd?
Ik volg heel veel sieradenmakers op 
instagram. Over de hele wereld. Het hoe-
ven niet per se sieraden te zijn die mij 
inspireren. Het kan ook totaal iets anders 
zijn bijvoorbeeld een poster, wat mij op 
een idee brengt. Op dit moment werk ik 
bijvoorbeeld veel met keramiek, zoals scho-
teltjes en bordjes. De print op het keramiek 
is dan bepalend hoe ik de rest van het sie-
raad maak.

hoe kom je aan de schoteltjes, bordjes etc?
Ik hou van schumen, een soort schatzoe-
ken. Ik ga graag naar kringloopwinkels, het 
liefst de kringloopwinkels waar nog niks 
gesorteerd is en waar je echt moet zoeken. 
Dat vind ik superleuk en dat kan ik goed. 
Mijn laatste ‘schat’ zijn deze twee mooie 
keramieken schilderijtjes met een land-
schap erop. Daar kan ik wel 30 sieraden uit 
maken! Ik zie gelijk welke stukken van dit 
schilderijtje ik kan verwerken in een ring 
of een oorbel. Ik werk graag met keramiek 
want ik maak een nieuw jasje voor een 
bestaand kunstwerk. Bovendien heeft zo’n 
patroon al een bepaalde sfeer, een soort 

vibe. Dan krijg ik gelijk ideeën voor een 
sieraad. 

Kan je een voorbeeld geven van een 
opdracht die je hebt gekregen?
Iemand kwam bij mij in de winkel met een 
schoteltje van haar oma. Het schoteltje had 
een bloempatroon met roze en groen. Voor 
haar heb ik er een ring van gemaakt, voor 
haar moeder een armband en voor haar 
zus een setje oorbellen. Iedere keer een 
ander deel van het bloemetjespatroon. Dit 
hoop ik echt meer te gaan doen, omdat het 
emotionele waarde heeft voor de klant.

Welke uitdaging heb je voor jezelf in de 
toekomst?
Ik ben een kat uit boom kijk type. Het 
duurtbij mij even voordat ik het lef heb 

opgebouwd om iets nieuws te maken. 
Maar hoe langer ik sieraden maak, hoe 
meer ik durf te experimenteren. In de 
toekomst wil ik naast de kleine en mini-
malistische sieraden, ook grotere sieraden 
maken, iets stoerder. Met sieraden moet 
je gewoon een statement kunnen maken.

marlIes dInnIssen sIeraden
Klarendalseweg 394, 06 - 169 02 556
info@marliesdinnissen.nl
FaceBooK: marliesdinnissensieraden
InsTaGram: marliesdinnissenjewelry
open: donderdag, vrijdagen en zaterdag
andere dagen of tijden zijn vaak geen 
probleem. Je kan me altijd een berichtje 
sturen voor een afspraak!
dit artikel wordt mogelijk gemaakt door 
volkshuisvesting arnhem

Door marije ringersman, foto Bas Boerman

Bas (de fotograaf) en ik hebben een af-
spraak met FrITs Fels (57) voor een inter-
view. We lopen de oogstraat in, terwijl Frits 
nét vanuit zijn huis naar buiten loopt “Ik 
ben op weg naar het station om te bedelen, 
want ik heb geen geld meer voor katten-
voer”. hij was onze afspraak vergeten, maar 
we waren sowieso welkom in zijn donkere 
huis. “sorry dat het hier zo donker is, maar 
al mijn lichten zijn kapot”.

Waar kom je vandaan?
Mijn ouders zijn Amsterdammers. Toen ik 
jong was, zijn mijn ouders verhuisd naar 
Ede voor mijn vaders werk. Ik ben opge-
groeid in een heel gelukkig gezin. Zoveel 
liefde. Maar nu heb ik niemand meer. Al-
leen nog een broer in België.

vertel eens over je jeugd.
Het waren de jaren ‘70. Ik was ongeveer 15 
jaar. Ik had een Ambonees vriendinnetje 

en een Puch (brommer, red) met een hoog 
stuur. Het was toen heel hip om heroïne te 
gebruiken. Ik weet het nog goed, de eerste 
keer dat ik dat gebruikte, ik was helemaal 
happy. Maar ik had een integraal helm op, 
weet je wel, zo’n helm met een dichte klep. 
Ik had die heroïne gebruikt en na een tijdje 
werd ik misselijk. Toen moest ik kotsen ter-
wijl ik die integraal helm nog op had.

Ben je nu van de heroine af?
Ik heb in zoveel klinieken gezeten in mijn 
leven. Ik ben er nu van af, sinds 10 jaar.

Wat is het mooiste wat jou is overkomen in 
je leven?
Annette! Het gebeurde in Ede en ik was 
dronken. Ik was uitgegaan met een vriend, 
en was te dronken om naar huis te gaan. 
Ik bleef bij die vriend slapen. Toen ik in de 
ochtend wakker werd, zag ik haar voor het 
eerst! 
Vroeger had je in Ede, de Octopus, een 
soort danscafe, Annette stond achter de bar. 

Ik weet nog goed dat Margriet Eshuijs een 
keer optrad. Hatsikidee, een beetje flirten en 
een beetje dansen met Annette. Ik was nog 
een broekie hoor, een jaar of 18. Op een ge-
geven moment vroeg ze of ik meeging naar 
UB40 in de Rijnhal in Arnhem. Ik kende 
heel Arnhem niet, maar ging mee en bleef 
bij haar slapen in het Spijkerkwartier. De 
vonk sloeg totaal over. Maarja, ik had dat 
verslavingsprobleem. Ik ben dus afgekickt 
en zij stelde mij met Kerst voor aan haar 
ouders. Haar ouders tolereerden mij, maar 
stonden niet te juichen. Ze wisten namelijk 
van mijn verslavingsverleden. Vervolgens 
kreeg Annette een goede baan in Amster-
dam aangeboden. 

Wat gebeurde er?
Ik verhuisde met haar mee. We woonden 12 
jaar samen in Amsterdam. Een mooie tijd. 
Maar toen ging ik vreemd.

oh?
Ja. En daarna ben ik weer gaan gebruiken 
en verkopen. Ik werd opgepakt door de 
politie. In de bajes ben ik gaan nadenken. 
Ik heb me op laten nemen in Nijmegen en 
heb daar drie jaar gezeten. 

vanuit daar ben je hier komen wonen?
Nee, ik heb eerst in Arnhem-Zuid ge-
woond. Maar mijn woning werd gesloopt 
en daarvoor kreeg ik een oprot premie van 
de woningbouwstichting. Ik ging terug 
naar Amsterdam en je kan wel raden wat 
ik met dat geld heb gedaan. Jezus wat een 
verhaal.

Zeg dat wel. hoe ben je uiteindelijk in Kla-
rendal terecht gekomen?
Via de stichting For your care ben ik in dit 
huis gekomen. Ik woon hier 7 maanden en 
heb hele lieve buren. 

Zie je annette nog wel eens?
Ik heb Annette nooit meer gezien.

Wie ben jij nou? Wie ben jij nou? 
Wie ben jij nou? Frits Fels

WInKelTJe ooGsT Is oP ZoeK naar 
BUUrTBeWoners!
heb je wat tijd over en vind je het 
leuk om af en toe in een kleine winkel 
te werken met spullen gemaakt door 
buurtbewoners? of maak je misschien 
zelf iets en zoek je een plek om dit te 
verkopen, neem dan contact op met: 
de WasPlaaTs! Klarendalseweg 439, 
026 - 379 88 64.

InlooP onderlInG:
Het nieuwe jaar is weer gestart! Ook in 
2018 is er elke woensdag vanaf 10.30 
tot 13.30 open inloop bij de Wasplaats, 
de eerste kop koffie is gratis, de tweede 
kost 50 cent.
Kom een keer langs om erachter te 
komen of je prijs hebt met de bingo, de 
buurman en of buurvrouw te leren ken-
nen of samen wat te repareren aan je 
kleding!

WIsT Je daT?
• We naast het wassen ook heerlijke 

koffie en thee hebben voor 0,50 cent, 
en binnenkort ook een buurtlunch 
gaan geven elke maand?

• Er nieuwe medewerkers zijn voor het 
aansturen en dat zij zich graag voor-
stellen met een kop koffie en of thee 
in de Wasplaats?

En anders stellen zij zich voor, volgende 
keer in deze wijkkrant!

Nieuwtjes uit de Wasplaats

marlies in haar winkel © Bas Boerman



InsPIraTIe  DOOr AnnemArie vAn ginKel en BAs Bugter

op een stormachtige wintermiddag trekt de redactie van Klare Taal erop uit. het nieuwe 
jaar is nog niet zo lang onderweg en tegen de tijd dat deze krant uitkomt is het bijna 
carnaval. We vragen ons dus voor de gelegenheid af: wat inspireert de bewoners van de 
wijk?
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soPhIe 

Dan bellen we aan bij soPhIe. We zijn best welkom, want Sophie is hard aan het stude-
ren, dan is even afleiding welkom. Sophie houdt van Instagram. Van foto's met mooie 
kleuren of van mooie plekken. Zelf post ze ook vaak foto's. Van zichzelf op vakantie, op 
de hei of op het strand. “Ik ben geschiedenis aan het leren voor mijn proefwerkweek” 
zegt Sophie. “Het is veel werk, maar een stuk leuker dan wiskunde. 

Het lijkt me het allerleukst om later te gaan acteren. Op school heb ik drama, dat vind ik 
een leuk vak. Het is alleen niet makkelijk om aan het werk te komen als actrice. Aan de 
andere kant, ik ken een meisje, ze woont in het Spijkerkwartier, en die speelt in Klem, 
dus het kan wel.”

 “Het lijkt me het allerleukst om later te gaan acteren” 

FoKKo

Bij de bushalte treffen we FoKKo en een van zijn leerlingen. Ze waaien bijna uit hun jas, 
maar het duurt nog even voor de bus komt en dus is er tijd voor een interview.
Fokko raakt geïnspireerd van zijn leerlingen. Jonge mensen die creatief zijn en nog niet 
beschadigd door vooroordelen en denkbeelden. Hij werkt als wiskundeleraar op een 
zogeheten topsportlokatie. 

Zelf heeft hij ook veel met sport. Hij is assistent voetbaltrainer geweest bij FC Gronin-
gen. “Voetballertjes zijn vaak wat verwender” aldus Fokko. “Schaatsers, motorcrossers 
en trampolinespringers zijn wat harder voor zichzelf. Die blijven niet thuis om een snot-
neus of een blauwe plek.” 

Over onze doorvraag moet hij even nadenken, maar dan komt de docent in hem tevoor-
schijn: “Iedereen heeft een plek in deze maatschappij, dat is echt waar. Maar als je niet 
intrinsiek gemotiveerd bent wordt het niks. Met niemand.”

“Ik raak geïnspireerd van mijn leerlingen”

erWIn

erWIn is de volgende die we tegenkomen. Hij houdt van omgaan met mensen en is dol 
op horeca. “Ik ga het liefst lunchen of uit eten met mijn vriendin” vertelt hij. Dan kijkt 
hij hoe de bediening zich gedraagt. “Er moet aandacht zijn. Een direkteur of een dakloze 
vragen om een verschillende behandeling, dat moet je aanvoelen.”
Als kind kwam Erwin al graag naar Klarendal, om te skateboarden bijvoorbeeld. Vooral 
in Rollywood, maar dat bestaat niet meer. We weten ook niet zeker of dat wel in Klaren-
dal was, maar zo niet, dan toch heel dicht bij.
Erwin houdt van Klarendal. “Je hebt hier én de rust, én je zit overal dichtbij.”
We vragen wat Erwins plannen zijn. “Ik heb geen idee wat dit jaar gaat brengen, ik ben 
een pluk-de-dag type. Gewoon mijn rugzakje vullen met nieuwe ervaringen.”

YanceY

Als we vertrekken bij Sophie is het flink 
gaan regenen. We lopen dus binnen bij het 
MFC om te schuilen. En daar ontmoeten 
we YanceY. 

Hij loopt stage vanuit het CIOS en 
begeleidt sportgerelateerde dingen en 
buitenschoolse activiteiten. “Het MFC is 
een mooie lokatie” vindt Yancey. “Ik krijg 
fijne begeleiding. Als ik zie dat kinderen 
bijvoorbeeld ineens de koprol kunnen, dan 
word ik daar blij van.” 

Yancey leeft voor de sport, zelf voetbalt hij 
ook. “Dit jaar hoop ik af te studeren aan 
de CIOS, dan ga ik daarna naar de PABO. 
Sporten en lesgeven, een ideale combi-
natie.”

“Dit jaar hoop ik af te 
studeren aan de CIOS” 

“Ik ben een pluk-de-dag type”

hans

Als laatste spreken we hans aan. Hij doet met zijn partner boodschappen bij een Turkse 
winkel. ”Ik kom nog altijd hier bij mijn Turkse vrienden boodschappen doen” legt hij uit. 
“Ik heb vroeger veel in Turkije gewerkt.” Hans werkte voor zijn pensionering in de weg- 
en waterbouw. In Istanboel maakte hij rioolzuiveringsinstallaties. “Istanboel was toen 
nog erg vrij, ik kwam er met heel veel plezier” Hans' ogen lichten op wanneer hij dat 
vertelt. Hij probeerde ook Turks te leren, maar dat is niet gelukt. ”De taal was te moeilijk.” 
Zijn liefde voor de Turkse winkel is gebleven.

 “Ik heb vroeger veel in Turkije gewerkt” 
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Bewonersoverleg 

Op 24 januari 2018 is het eerste bewonersoverleg van 
dit jaar gehouden. Er zijn drie aanvragen voor bijdra-
gen uit het wijkbudget gedaan, waar kritisch naar 
gekeken is, en is de stand van zaken van het wijkbudg-
et per 1 januari 2018 uitgedeeld. 
Er kwamen zich twee bewoners van bewonersnetwerk 
Braamweg- hazegrietje- Klarenbeek zich voorstellen. 
De verkeersproblemen in hun wijk raken soms ook 
Klarendal.
Verder komt de Plantjesdag 2018 - traditioneel de 
zaterdag voor Moederdag - op een andere locatie: 
Molen de Kroon.
Tijdens de rondvraag en signalen uit de wijk, is weer 
eens aandacht geweest voor het ‘waterbedeffect’ 
wat het betaald parkeren richting de binnenstad op 
Klarendal is; bezoekers van de binnenstad parkeren 
gratis hun auto in de wijk. Sint Marten werkt aan een 
plan, ondernemers van de Sonsbeeksingel sluiten daar 
bij aan. 
Alle data van de resterende bewonersoverleggen staan 
op klarendal.nl/bewonersoverleg - 20u, MFC Klarendal.

W I J K W I J Z e R ☞☞
MFC Klarendal

voor bijna alle vroegere diensten van de Wijkwinkel, 
kunt u nu naar mFc Klarendal, Kazerneplein 2, 6822eT 
arnhem. Telefoon 026 – 377 20 50
U kunt er een kopje koffie drinken en u vindt daar plas-
tic afvalzakken, foldermateriaal en andere informatie. 
Ook het bewonersoverleg (vroeger wijkplatform) vindt 
er plaats. 
Alle informatie treft u op: 
www.klarendal.nl/mfc. 
MFC ook te vinden op: 
www.facebook.com/mfcklarendal

Participatiewerker songul Gurses 
Klarendal/sint marten werkt in het MFC:
s.gurses@rijnstad.nl - telefoonnummer 06 - 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 web-
site: www.arnhem.nl > stad & wijken > mijn wijk

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) 

W I J K W I J Z e RW I J K W I J Z e R

Door Annemarie van ginkel

de wijkkrant is al 45 jaar de krant voor 
Klarendal. voor iedereen in Klarendal. de 
redactie doet zijn best om iedereen een 
keertje in de krant te krijgen. Zodat we 
elkaar een beetje leren kennen. 

In Klarendal wonen we met zo'n 7500 
mensen, ruim 2600 daarvan zijn niet in 
nederland geboren, dat is ruim een derde. 
Toch krijgen we deze mensen niet zo 
gemakkelijk in de wijkkrant. vandaar dat 
we in 2018 een serie interviews plaatsen 
met niet- westerse allochtonen onder het 
kopje: Wie is je buur?

dInGen doen voor Je FamIlIe
Voor deze eerste aflevering sprak ik met 
hUseYIn en mUsTaFa KaYhan. Huseyin 
is de zoon van Mustafa. Hij is in Turkijke 
geboren, maar dat kwam omdat de fami-
lie er op vakantie was. Zijn broers zijn in 
Nederland geboren. De familie Kayhan 
komt oorspronkelijk uit Konya, een pro-
vincie in Turkije. In de jaren '80 ging het 
economisch slecht in dat land. Nederland 
wilde in die tijd graag gastarbeiders, dus 
de vader van Mustafa besloot de reis te 
maken. Hij kwam in Arnhem terecht, tus-
sen vrienden en familieleden. Het is altijd 
de bedoeling geweest van de familie om 
weer terug te keren naar Turkije. Toen 
opa (de vader van Mustafa) stierf is oma 
inderdaad teruggegaan. Alleen wilde een 

van haar zoons niet mee. Hij had het 
naar zijn zin in Nederland. En omdat hij 
niet mee terugging, deed Mustafa dat ook 
niet. Mustafa bleef, als oudste zoon, om 
zijn broer niet alleen achter te laten. “Zo 
gaat dat in onze cultuur” verklaart Huseyin. 
“Je doet niet alles omdat je zelf iets wilt. 
Soms moet je dingen doen voor je familie 
of de gemeenschap.”

GasTvrIJ TUrKIJe
De kinderen van Mustafa zijn opgegroeid in 
twee culturen. Huseyin besloot om tijdens 
zijn studie (MBO internationale handel) 3 
maanden stage te gaan lopen in Turkije. 
“Normaal zag ik Turkije alleen maar in de 
vakanties. Nu, tijdens mijn stage, maakte 
ik het gewone leven daar mee. Die mensen 
daar hebben een andere mentaliteit. Het 
is een enorm verschil met Nederland.” Op 
mijn vraag naar een voorbeeld van het 
verschil in cultuur tussen Nederland en 
Turkije geeft Huseyin er twee: “Een negatief 
verschil is dat ze in Turkije geen respect 
hebben voor elkaar in het verkeer. De men-
sen veranderen zodra ze aan het verkeer 
deelnemen. Het positieve verschil is dat 
ze veel gastvrijer zijn in Turkije, ook in het 
privéleven.” Toch zien ze hem niet echt als 
medeburger in Turkije. “Ik ben een buiten-
lander daar” zegt Huseyin. “Ook al spreek 
ik Turks. Ze zien het aan de manier waarop 
je loopt en ze horen het aan je accent.” In 
Nederland is Huseyin ook een buitenlander. 
“Je leert ermee omgaan.”

van PresIKhaaF naar Klarendal en 
TerUG
Rond 1997 kwamen de Kayhans in 
Klarendal wonen. Huseyin ging naar de 
Islamitische school waar Mustafa vrijwil-
ligerswerk doet. Aanvankelijk vond Huseyin 
het verschrikkelijk, hij had het goed in 
Presikhaaf. Maar al gauw ontdekte hij dat 
het gezellig was in Klarendal. Hij kreeg 
veel vrienden en kende de meeste mensen 
uit de Agnietenstraat. In diezelfde tijd was 
er ook veel onrust in de wijk, maar daar 
bemoeide hij zich niet mee. Hij voetbalde 
in de Leuke Linde of ging naar het jonge-
rencentrum. “Dat is er nu niet meer, daar 
zit nu een advocatenkantoor.” Na een aan-
tal jaren echter veranderde de sfeer in de 
Agnietenstraat. Er was veel verloop, ze 

kenden de buren niet meer. “Mijn broer-
tje staat wel eens buiten voor de deur te 
roken. Hij zegt dat dat de enige reden is 
dat hij weet wie er tegenover ons wonen.” 

Huseyin heeft dus genoten van zijn jeugd 
in Klarendal. Maar nu staat de familie op 
het punt om te gaan verhuizen. Terug naar 
Presikhaaf, waar de vrienden en familiele-
den wonen. Mustafa wil liever niet mee. 
Hij voelt zich Klarendaller. Naast zijn werk 
voor de Islamitische school doet hij ook 
vrijwilligerswerk in de moskee. Hij is bij 
het bewonersoverleg namens de moskee. 

hij houdt van Klarendal. maar de familie 
wil naar Presikhaaf, dus hij gaat mee. 
alweer.

Wie is je buur?

huseyin en mustafa in hun huis vlak voor de verhuizing naar Presikhaaf

sinds september 2017 heeft arnhem een 
nieuwe burgemeester die zich graag in 
de straten van de stad laat zien en de 
verplichting heeft om er ook te wonen; 
ahmed marcoUch woont nu nog in 
almere en brengt vanwege zijn agenda 
regelmatig de nachten door in arnhemse 
hotels. over een tijdje komt hij vlakbij 
wonen. 

Burgemeester Marcouch is al een paar 
keer in de wijk geweest; om campagne te 

te voeren voor de molen (foto), hij had 
toen in hotel modeZ geslapen, hij bezocht 
het Inloophuis in Sint Marten én las voor 
in Kindcentrum Klarendal tijdens het 
Nationale Voorleesontbijt. 

In december vorig jaar kwam in de pers 
terecht dat Ahmed Marcouch een nog te 
bouwen huis had gekocht in Klarendal. 
Maar het huis komt op het stuk grond 
te staan wat vrij komt, als de vroegere 
Annaschool op het HKA terrein gesloopt 

gaat worden. En dat is nou eenmaal 
Sint Marten. Op de vraag waarom hij 
niet net als burgemeester Krikke in het 
Spijkerkwartier iets had gezocht, reageerde 
hij ‘Maar daar staan alleen maar villa’s!’ 
Het is duidelijk: Ahmed Marcouch wil 
in een arbeiderswijk wonen. Net niet in 
Klarendal, maar wel in de buurt. 

een uitgebreider artikel vind je op:
klarendal.nl

Burgemeester in de buurt
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alweer 2 jaar zit Yasalsa gevestigd op het Kazerneplein. de inrichting kenmerkt zich 
door de tropische kleuren en het warme licht. daar waar ooit de trap stond, hangt nu een 
mooie kroonluchter van mip's en de steunpilaren zijn omgetoverd in twee palmbomen.

Klarendallers, Arnhemmers en ook mensen uit de wijde omgeving komen hier op les 
om kizomba, salsa en bachata te leren. Steeds meer mensen durven de eerste stap te 
zetten en gaan alleen, met vrienden of met hun partner op les. En voor de dames is er 
ook nog eens een speciale les ladiestyling. 
Inmiddels wordt er 6 dagen in de week les gegeven en zijn er in het weekend ook regel-
matig bootcamps, voor wie in één dag of weekend wil leren dansen.

handIG om Te WeTen
• Bij Yasalsa start elke 8 weken een nieuwe cursus m.u.v. de zomermaanden;
• Gratis lessen en proeflessen gemist? Vaak kan je ook nog les 2 instromen met wat 

extra persoonlijke aandacht
• dansen geeft je energie en maakt je vrolijk van binnen uit. Dansen verbindt. Dansen 

zorgt voor een betere conditie en een strakker figuur. Dansen is een goede remedie 
tegen stress; het helpt je dingen los te laten, waardoor je beter kunt ontspannen. Dit 
alles komt doordat het gelukshormoon endorfine vrijkomt.

• dansen is een sociale happening! Je leert eerst hoe je de show steelt op de dans-
vloer, geniet daarna aan de bar van een drankje en kletst met de andere cursisten. 
Een uurtje dansen lijkt op een complete avond uit!

er zijn meerdere abonnementsvormen met verschillende prijzen. Je kunt bijvoorbeeld 
gebruik maken van een jaarabonnement, een studentenkorting of de Gelrepas. 
Wil je ook kennismaken? volg een proefles of geef je op voor de gratis lessen in maart. 
voor beide kan je je aanmelden via op www.yasalsa.nl

Yasalsa, KaZernePleIn 10-1  T 06 - 113 925 18  WWW.Yasalsa.nl 

YASALSA

molen de Kroon oPTImIsTIsch over 
heT realIseren van haar Plannen

‘verbinden met de wijk en de stad’ is het 
motto van 2018, waar de vrijwilligers en 
het bestuur alles aan gaan doen, om dat 
voor elkaar te krijgen. Met de wind vol in 
de zeilen gaan we dit jaar ook we verder 
om het noodzakelijke bedrag van €193.000 
aan subsidies en bijdragen binnen te 
halen, om molen de Kroon voor iedereen 
te maken.
We zijn goed op weg. Dankzij de Gemeen-
te Arnhem, het Rabobank stimulerings-
fonds, de Provincie Gelderland, Volks-
huisvesting Arnhem, de BankGiroLoterij, 
Stichting Fonds A.H. Martens van Seven-
hoven, de A.M. van Verschuer Stichting 
en Stichting Vrienden van de Klarendalse 
Molen hebben we nu € 161.950 ontvan-
gen en toegezegd gekregen. Er lopen nog 
twee aanvragen en hopen die ook binnen 
te krijgen. Dan gaan we de plannen reali-
seren. Het bestuur verwacht in februari dit 
jaar een besluit tot realisatie te nemen.

WaT GaaT U daar van merKen?
Het plan is om de molen in maart en april 
van dit jaar volledig in de steigers te zet-
ten. Dit is nodig om de werkzaamheden 
aan romp en stelling uit te kunnen voeren. 
We zullen dus in deze maanden de draai-
ende wieken op zaterdagen even moeten 
missen.
De winkel zal, op dagen zoals vermeld op 
de website en Facebookpagina, zo veel als 
mogelijk open blijven. Ook de verhuur van 
de Paardenstal blijft tot de mogelijkheden 
behoren, het maandelijkse evene-ment 
‘Muziek bij de Molen’ gaat gewoon door.

We willen in de maanden maart en april 
ook de herindeling van de winkel en de 
begane grond realiseren.

en WaT TreFT U dan oP 1 meI 2018 aan?
Allereerst zal de molen weer in bedrijf zijn 
en draaien de wieken weer, ook de winkel 
is dan weer geopend. Tevens biedt de be-
gane grond van de molen de mogelijkheid 
voor ontmoeting, voor bezoeken, cultuur 
en verhuur.
In deze ruimte wordt de geschiedenis van 
de molen de Kroon en alle vormen van 
molentechniek inzichtelijk gemaakt. En 
natuurlijk laten de molenaars u graag alle 
kneepjes van het vak in praktijk beleven. 
Ook wordt een beeld gegeven van Klaren-
dal en de Klarendallers door de eeuwen 
heen, dus laat u verrassen.
Wilt u ons financieel ondersteunen, zodat 
ook de laatste euro’s nog beschikbaar 
komen dan kan dat. Een bijdrage op IBAN-
rekeningnummer: NL56RABO0314142568 
wordt erg gewaardeerd. Wij zijn een ANBI 
instelling.

aGenda mUZIeK BIJ de molen 
Donderdag 15 februari vera Bon
Donderdag 1 maart miriam de vroome & 
Pieter de haan: French connection 
Donderdag 15 maart huisband volkshuis 
versting: corporate sound
Donderdag 5 april onder de hemel 
Donderdag 19 april sterio naked
Donderdag 3 mei etan huijs
Donderdag 17 mei Tse Kao & nondesjusjo 

voor meer infomatie en of vragen ga naar 
facebookpagina muziek bij de molen, 
WWW.molendeKroon.nl 

PUcK’s danscaFé

Zaterdag 24 februari 2018 
20:00 - 00:00 uur 

huis van Puck 

Heb je zin om 
gezellig te dansen in 

een ongedwon-
   gen sfeer? Kom 

     dan naar Puck’s 
Danscafé op za-
terdag 24 februari 

in Puck’s Café. De hele 
avond worden er de beste 

hits uit de jaren ’70, ’80 en ’90 
gedraaid. En dit allemaal voor een 

vriendschappelijk prijsje!

dJ Bas & dJ Kees
Tijdens Puck’s Danscafé zitten de platen-
koffers van DJ Bas & DJ Kees vol hits. 
Herkenbare popmuziek uit de tijd van 
Radio Veronia, Toppop, Count Down, TMF 
en MTV. 
Laat herinneringen uit jouw goede oude 
tijd terugkomen en dans tot je erbij neer-
valt. Of je nu met partner, vriend(in) of 
alleen komt… het kan allemaal! 

enTreePrIJs
De organisatie heeft als doel om kosten-
dekkend te zijn en hoeft geen winst te 
maken. Hierdoor kan de entreeprijs laag 
worden gehouden. Als je reserveert via 
de website van Huis van Puck kost een 
kaartje: € 5,00. Aan de deur: € 6,50. 
reserveren is wel handig want vol=vol.

de orGanIsaTIe
Het danscafé wordt georganiseerd door 
twee vrijwilligers van Huis van Puck: 
Peggy de lange en linda ten Bruin. Wij 
vroegen ze: Waarom organiseren jullie een 
danscafé? “Omdat we zin hebben in een 
ouderwetse dansavond. Lekker vrij dan-
sen op popmuziek. Dat kan best ergens, 
maar niet om 20.00 uur ’s avonds. Veel 
mensen blijken behoefte te hebben aan 
een vroeger tijdstip. Beide zijn we fana-
tieke theatersporters bij Huis van Puck dus 
de link naar het café was snel gelegd. Wij 
hebben er megaveel zin in! Kom je ook?”

Huis van Puck
[advertorial]

Ik wandel de Klarendalseweg af en zie 
een man in trainingspak met twee loslo-
pende honden. een van de honden legt 
er een ‘keurig’ gebakje neer en doet er 
met de achterpoten ‘poeder’ overheen. de 
man kijkt mij aan met een blik van: durf 
er eens iets van te zeggen ! Ik loop maar 
door.  

Ik loop verder naar beneden en zie twee 
jongens met een broodje; dat ruikt lekker.  
Ze gooien het papier op de grond. Ik roep 
ze nog na, maar ze zijn te druk met hun 
telefoon . Ik raap het zelf maar op en doe 
‘t in de afvalklep.

Ik loop weer door. Een moeder met haar 
kinderwagen kan de stoep niet over, 
omdat er zoveel fietsen tegen ‘t hekje 
van de boomspiegel geplaatst zijn; 
ze moet over de weg. Halverwege de 
Klarendalseweg kom ik iemand tegen 
met een matras op z’n schouder. Die 
wordt gedumpt bij de container bij voor-
malig café Simmers. Ik spreek hem aan: 
waarom breng je het niet naar de stort ? 
Hij lacht me uit en steekt z’n middelvin-
ger op; ik sta met gebalde vuisten in m’n 
zak…

Bij het winkelcentrum zie ik drie planten-
bakken, in één ervan ontbreken planten . 
Zeker door iemand meegenomen die iets 
heeft goed te maken…

Bij de Willemstraat zijn ze vervolgens 
bezig de container te legen, mooi dat ons 
afval opgehaald wordt. Maar er blijft toch 
nog allerlei rotzooi omheen liggen; zeker 
iemand net verhuisd…. Ondertussen heb 
ik de kapotte hekjes bij de boomspiegels 
geteld , het zijn er negen. Parkeren is ook 
een vak apart. 

Verderop zie ik onze mooie molen, de 
trots van Klarendal… Ik zie ook hoe mooi 
het Petershofje is opgeknapt. Dan kom ik 
bij de Speeltuin en ga daar lekker en bak-
kie doen … 

Toch ben ik trots op Klarendal.

een bewoner 

De bult af, zomaar een dag

Illustratie © Bas Bugter
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Klare Taal Junior Klare Taal Junior
Klare Taal Junior Klare Taal Junior

Door Annemarie van Ginkel

Klare Taal junior, februari 2018

Voor de eerste krant van 2018 ging ik op bezoek bij basisschool Kunstrijk. Daar vond ik een heleboel 

enthousiaste kinderen die wilden vertellen over wat ze leuk vinden. Drie van hen aan het woord:

Sidelya (8)
“Ik vind het leuk dat er veel mensen zijn in 
Klarendal die aandacht geven. Ze zeggen allemaal 
gedag, of ze vragen: 'Hoe gaat het?' Ik heb een 

vriendin die hier ook op school zit en ze woont 
vlakbij mij. Binnenkort ga ik verhuizen naar Velp 
en mijn vriendin gaat daar ook naar toe! Zij 
gaat naar een andere school, maar ik wil wel op 
deze school blijven, want iedereen is hier heel 

lief. En ze geven heel goed les. Ze praten rustig 
en ze worden niet zo snel boos. Mijn wens voor het 
komende jaar is dat we naar Disneyland gaan. En 
we krijgen misschien een nieuwe auto.”

Türkay (7)
“Ik houd van spelletjes spelen en van voetbal-
len. Wees wijs is het leukst op school. Wees 
wijs is rekenen. Dan moet je een tafelkaart 
pakken. Daarop staan keersommen en deel-
sommen, die vind ik leuk. In dit jaar ga ik naar 
groep 5.”

Elvi (7)
“Ik vind alle leuke dingen leuk. 

Knutselen, spelletjes en ik zit op kickboksen. Dat zit hier vlakbij. Het is bijna carnaval, dan ga ik me 

verkleden als koningin-vampier. Dat is een lange jurk. Ik heb ook een piratenjurk.
Kerstmis is ook leuk, maar carnaval is mijn lievelingsfeest. De beste wensen voor iedereen!”

KinderwerkKinderwerk 
KinderwerkKinderwerk

Carnaval
De kerst is weer voorbij en Carnaval is in zicht. Een feest 
waar we in Klarendal niet aan voorbij kunnen gaan. En ook 
niet aan voorbij willen gaan. De kinderen zijn nu al met elkaar 
aan het overleggen hoe zij verkleed gaan. Altijd leuk om die 
gesprekken mee te krijgen.
Tijdens de verschillende wekelijkse clubs komt het thema 
Carnaval aan bod. We gaan mooie maskers knutselen en 
andere leuke feestelijke activiteiten doen, in aanloop naar de 
Carnaval.
En dan……is het op zaterdag 10 februari tijd voor de 
Kindercarnaval! Voor alle kinderen (en hun ouders) van  

0-12 jaar, in de sportzaal van het MFC 
Klarendal, van 13.11 uur tot 15.11 uur. 
Naast de polonaise en hossen op gezel-
lige muziek, is er ook een danswedstrijd, 
komt Circus PomPom weer langs, kun je 
je laten schminken door Sally van Coole 
Koppies en zijn er allerlei leuke andere 
activiteiten. Jij komt toch ook! Wel ver-
kleed he?! Alaaaaaaaaaaaffffff!!!!

Voorjaarsvakantie
In de voorjaarsvakantie gaan de wekelijkse clubs niet door. Naast de 
Kindercarnaval is er in die week ook nog een leuk evenement op De Leuke Linde. 
Op woensdag 14 februari organiseren we de Olympische Winterspelen. Voor alle 
kinderen van 4 t/m 12 jaar. Van 13.30 uur tot 15.00 uur.

Jan Ligthartschool – De Derde Kamer
Jan Ligthartschool – De Derde Kamer

Dit schooljaar is er op de Jan Ligthartschool iets nieuws gestart: de Derde 
Kamer. In de Derde Kamer zitten zes leerlingen die samen praten over onder-
werpen die met de school te maken hebben: Cato, Ella, Lena, Paul, Rosalie en 
Sarah. Deze kinderen zijn door hun klasgenoten gekozen en vertegenwoordigen 
ieder hun eigen bovenbouwklas (groep 5/6a-c en groep 7/8a-c). Samen met de 
directeur van de school, Julia van Broeckhuijsen, bespreken ze allerlei onder-
werpen waar ze het hele schooljaar mee aan de slag gaan. 

Dit jaar praten ze bijvoorbeeld over:
• een oplossing voor het fietsenstallingprobleem op het schoolplein
• een doel voor het geld dat met de sponsorloop is opgehaald
• het oprichten van een schoolkrant
• milieu en voedingslessen, en de tijd die er is om te eten
• evaluatie van de combinatieklassen (ook nieuw dit jaar op school)

De plannen en oplossingen die in de Derde Kamer bedacht of gemaakt worden, 
geven de kinderen daarna weer door in hun eigen klas. Zo blijft iedereen in de 
bovenbouw op de hoogte, en kunnen de andere kinderen laten weten wat ze 
er van vinden. Juf Julia praat ook met de andere leerkrachten en houdt een 
beetje in de gaten of de ideeën wel uitvoerbaar zijn. 

Als de plannen enthousiast ontvangen worden, gaat de Derde Kamer er verder 
mee aan de slag. Zo is er bedacht om met het opgehaalde sponsorloopgeld 
nieuwe leerspellen voor op de computer te kopen. De Derde Kamer heeft zelf 
uitgezocht hoe duur dat zou zijn en hoeveel spellen ze kunnen aanschaffen.

In het nieuwe schooljaar worden er weer zes nieuwe leerlingen gekozen, zo 
wordt er ieder jaar afgewisseld. Er wordt zelfs al over nagedacht om in de 
onderbouw iets dergelijks te beginnen, om ook de jongere kinderen mee te 
laten denken over hun school. Dat zal dan heus wel wat speelser en laagdrem-
peliger zijn, maar wie weet hebben zij net zulke goede ideeën als hun ‘collega’s’ 
uit de bovenbouw! 

De kinderen uit de Derde Kamer (vlnr): Sarah, Paul, Cato, Ella, Lena en Rosalie 
(Rosalie staat niet op de foto)

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

www.skar.nl

dag-opvang
0-4 jaar

peuter -werk
2-4 jaar

buiten-schoolse-opvang
4-13 jaar

Carnavals plezier

Wie is jouw Valentijn???
Bekijk de Valentijnsmuur 
gemaakt door kinderen in het 
MFC, met daarop mooie woor-
den voor een geliefde, iemand 
waar je verliefd  
op bent, of 
een vriend/ 
vriendin of 
familielid 
waar je veel 
van houdt.

De oplossing van  
Bas’ rebus: rebas

De
 o

pl
os

si
ng

 v
an

  
Ba

s’
 re

bu
s:

 re
ba

s


