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Kerk te koop
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Vanwege teruglopend bezoek van parochianen in de Klarendalse SINT JANSKERK,
was de kerk in 2011 na 116 jaar uit de eredienst onttrokken. Al snel dienden nieuwe
eigenaren zich aan om dit rijksmonument
te transformeren tot een MEMORARIUM;
“Een Memorarium® biedt een spirituele belevingsruimte en gedenkplaats in de ruimste zin van het woord” werd in het voorjaar
van 2013 aan de wijkkrant verteld. Iedereen
was blij dat het pand een respectvolle
bestemming had gekregen, nauwelijks leeg
had gestaan, grondig werd opgeknapt en
weer in gebruik was.
In mei van dat jaar openden zij de deuren.
De Maria kapel werd met een warm hart
voor de geschiedenis van het gebouw en
haar gebruikers uit de wijk zelfs in ere hersteld. De zwarte Madonna, ook wel ‘Moeder van de Wijk’ genoemd, is een exact
evenbeeld van het Mariabeeld van Kevelaar
waar vroeger Klarendallers jaarlijks naar op
bedevaart gingen. Eén van de openingsrituelen was een processie met terugplaatsing
van de Maria van Klarendal in de nieuwe
kapel.
Het gebouw heeft in de loop van de jaren
ook nog uitvaartbestemming gekregen. Uitvaartondernemer JOHAN VERHOFSTADT
hield er kantoor en was tegelijk beheerder
van het gebouw, organiseerde er netwerkbijeenkomsten, laagdrempelige (muzikale)
evenementen en zette ieder jaar de oude
kersstal op (inventaris van de kerk) voor

Binnenstebuiten
BUITENMARKT IN HET MODE-KWARTIER
VAN 11.00U TOT 17.00U
ZATERDAG 24 MAART is het de eerste
zaterdag van de lente. En omdat we al
weken reikhalzend uitkijken naar de zon
gaan we dat vieren ook! Weer of geen
weer: wij zetten de deuren open om de
lente (en jou!) binnen te laten.
De ondernemers in het Modekwartier
grijpen deze dag aan om hun kasten binnenstebuiten te keren voor de lenteschoonmaak. Dat betekent: heel veel lentefrisse
COLLECTIES, speciale ACTIES, spectaculaire AANBIEDINGEN een volop GEZELLIGHEID op straat. Zorg dus dat je er bij bent!
Hou de Facebookpagina van
@MODEKWARTIER in de gaten voor een
overzicht van alle acties.

Tijdens de opening van het Memorarium in 2013 gaf Introdans
een voorstelling ‘Memoriam’ voor de genodigden

belangstellenden uit de wijk. Maar het
mocht niet baten; het gebouw staat weer
te koop. Het concept Memorarium kost te
veel geld en er is te weinig klandizie om de
exploitatie rond te krijgen.
In de Gelderlander werd hier afgelopen
december al over bericht. Sindsdien
hebben zich wel een aantal potentiële
kopers gemeld, maar zijn toch afgehaakt.
‘Momenteel is er niemand in beeld’ aldus
eigenaar HANS DE KLUIJVER. De locatie is
bestemd als ‘Maatschappelijk’, daarnaast is
het perceel tevens bestemd met ‘Waarde
– Cultuurhistorie’. Hans zou graag zien dat
het concept van het Memorarium opgepakt
wordt. ‘Bij iedere uitvaart is zonder uitzondering iedereen lovend over de locatie en
haar mogelijkheden, ik hoop nog steeds dat

het columbarium (nissen voor bijzetting van
urnen, red) aanslaat.’
Als er een koper komt die er iets totaal
anders mee zou willen, moet misschien het
bestemmingsplan gewijzigd worden. Hans:
‘Mijn voorkeur gaat naar het Memorarium,
maar ik sta er ook neutraal in. Een wijziging
van bestemming is dan aan de Rijksmonumentendienst en de gemeente. Voor het
verplaatsen van de gedenkplaatsen zullen
we dan gesprekken moeten gaan voeren
met de huurders er van.’ Aan de Gelderlander had Hans al verteld: ‘De kerk staat er
weer prima bij en dat was óók een doel. Het
gebouw kan weer jaren mee.’
De Sint Janskerk – ofwel Johannes de
Doperkerk – staat te koop voor € 425.000,-

Verrassingstassen met Pasen
Na veertig dagen vasten vanaf Carnaval, geniet iedereen elke eerste Paasdag van een
heerlijk Paasontbijt, brunch of lekkere maaltijd. Het huis is schoongemaakt en de lente
mag nu echt beginnen. Dat veertig dagen
vasten, is nauwelijks nog een traditie deze
dagen. Van dat uitpakken met Pasen wel.
Dan kan alleen helaas niet iedereen zich
permitteren.
Om die reden verenigen zich al enkele
jaren krachten om bewoners van de wijken
Klarendal, Sint Marten en Spoorhoek te
voorzien van een PAASTAS, gevuld met
allerlei lekkers om toch nog een beetje de
Paasdagen door te komen. Het initiatief
komt dan weliswaar uit de christelijke hoeken in de wijken, namelijk VILLA KLARENDAL en het INLOOPHUIS IN SINT MARTEN,
maar wordt ondertussen breed gedragen
en ondersteund door allerlei vrijwilligers uit
alle hoeken van de wijken.
De afgelopen veertig dagen hebben bewoners houdbaar voedsel in kunnen leveren
op drie verschillende plekken in de wijken,
de bankrekening van het initiatief stond
open voor stortingen, de wijkbudgetten van
zowel Klarendal als Sint Marten leverden
financiële bijdrages, de Albert Heijns van

Klarendal en de Velperbuitensingel leverden tassen, houdbaar voedsel, ruimte
en mankracht, ook verenigde Diaconieën
deden een duit in de zak. Daarnaast heeft
de organisatie een benefietmaaltijd georganiseerd, een drie-gangen menu verzorgd
door Mouhamed Aziz Ghazal en zijn vrouw
uit Syrië, die ook regelmatig koken met en
voor Resto van Harte, Landenkookgroep
Klarendal en het inloophuis Sint Marten.
De opbrengst kwam natuurlijk ten goede
aan de Paastasactie.
Op vrijdag 23 maart tussen 15u en 18u
kun je de organisatie bij de Albert Heijn in
Klarendal verwachten, met het verzoek aan
boodschappend publiek iets extra’s aan
te schaffen voor de actie. Zaterdag de 24e
gaan ze dat tussen 12u en 15u ook doen
bij de Albert Heijn aan de Velperbuitensingel. Vlak voor Pasen gaat de organisatie al
die tassen inpakken in MFC Klarendal. Ze
hopen dat op één dag te doen! Via de netwerken zijn namelijk 150 bij de organisatie
bekende buurtbewoners benaderd, die wel
een extraatje kunnen gebruiken. Op Goede
Vrijdag de 30e kunnen al deze mensen hun
Paas-verrassingstas op komen halen.
Vrolijk Pasen iedereen!
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~ Redactioneel ~

Van de redactie & Nieuws & Mededelingen
Oranje containers

Burenhulp
Ook u kunt er zijn voor een ander!

Bij het ter perse gaan van de wijkkrant
zit de lente onmiskenbaar in de lucht.
En dat is te merken: we zijn weer meer
buiten in Klarendal. Velen van jullie zijn
al aangesproken of geïnterviewd door
onze redactie, we willen namelijk graag
het leven in Klarendal in beeld brengen.
Maar het kan natuurlijk ook andersom!
Heb je een verhaal over onze bijzondere
wijk? Dan kun je twee dingen doen: je
kunt je eigen verhaal schrijven en voorzien van foto mailen naar wijkkrant@
klarendal.nl. Of je kunt de redactie mailen, dan komen wij je verhaal verslaan.
Mocht je de smaak te pakken krijgen,
wij hebben nog plaats voor nieuwe
redactieleden.
We zijn ook benieuwd naar wat je van
de Wijkkrant vindt. Wat lees je graag?
Mis je nog iets? Wij horen het graag.
Voor nu: geniet van de lentezon!

Inleveren van kopy
Uiterlijk kopij woensdag 18 april.
Kopij ontvangen we graag per e-mail
op wijkkrant@klarendal.nl: platte teksten in een Word document en beelden
in een zo hoog mogelijke resolutie.
Verspreiding van de krant na 3 mei.

~ Colofon ~

Verspreid over Klarendal staan 9 ondergrondse containers voor PMD-afval. Deze
zijn voor Plastic verpakkingen, Metalen
verpakkingen (blikjes) en Drankkartons
(melkpakken e.d.). Ze hebben een extra
likje oranje verf gekregen.
Het scheiden van PMD-afval gaat namelijk
nog vaak mis, mensen in heel Nederland
vergissen zich nog. Dat is menselijk maar
jammer, want van dit afval kunnen we
weer nieuwe dingen maken.
Buurtbewoners vonden het verschil tussen
een PMD container en de andere niet erg
groot. Daarom hebben we bedacht om de
PMD-containers meer op te laten vallen
met extra oranje accenten. Zo houden we
"schoner" afval over. Meedoen is heel makkelijk: gooi alléén nog maar PMD-afval in
de oranje containers.



Burenhulp is van alle tijden en bedoeld
voor alle bewoners, oud of jong, die om
een of andere reden (tijdelijk) geen beroep
kunnen doen op ouders, kinderen, buren of
kennissen.
Gewoon iemand uit je eigen straat of buurt
een handje helpen; een boodschap doen
of de hond uitlaten, een keer helpen in de
tuin. Bij iedereen kan zich een situatie voordoen waarbij een ‘goede buur’ je uit de
brand kan helpen. Alles met een gesloten
beurs!!

Omdat de lente in aantocht is zoeken we
speciaal ook nog ‘groene buren’. Heb je af
en toe een uurtje vrij en vind je leuk om
iets voor een ander te doen …of wil je
gebruik maken van de Burenhulp…neem
dan contact met ons op!!
Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 uur en
16.00 uur.

06 44 24 86 87

Burenhulpklarendal.stmarten@gmail.com

Op deze pagina plaatst de wijkkrant kunst uit de wijk, ieder jaar een andere kunstenaar.
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!

is een uitgave
van het Bewonersoverleg

redactie-

Zefanja Hoogers, Shay Karniel, Marije

leden

Ringersma, Annemarie van Ginkel en

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

e-mail

wijkkrant@klarendal.nl

internet

www.klarendal.nl

Schoon Klarendal
NIEUWE IMPULSEN VOOR EEN OPGERUIMDE EN SCHONE WIJK
De werkgroep Schoon Klarendal heeft als
doel om inzichtelijk maken wat er allemaal
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.
Kort geleden lieten zij zich voor het eerst
zien tijdens de Week van Nederland Schoon
en informeerden vanaf een marktje bij het
winkelcentrum 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!
De werkgroep heeft een email adres voor
altijd welkome initiatieven schoonklarendal@outlook.com en een menupagina ingericht op de wijkwebsite
www.klarendal.nl/schoon-klarendal
Zij zullen zich in de nabije toekomst steeds
vaker laten zien met duurzame en schone
ideeën voor een fijne wijk!

Bas Bugter

bezorgers

In de twee jaar van haar bestaan heeft
Burenhulp Klarendal&st.Marten 123 aanvragen binnen gekregen. Hiervan zijn 32
vragen doorverwezen naar andere instanties. Er zijn 91 hulpvragen door ‘goede
buren’ uitgevoerd. Verschillende ‘goede
buren’ zijn hiervoor 226 keer in actie gekomen.

De mooiste vorm van burenhulp is als het
vanzelf gaat. Maar je weet niet altijd wie je
daarvoor kunt vragen of wie er hulp nodig
heeft. We zijn daarom op zoek naar iedereen die iets voor een ander wil betekenen.

Rebas

wijkkrant klarendal
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Schilderen op de
Klarendalseweg
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Terre des Hommes winkel verhuisd naar de Hommelseweg
TERRE DES HOMMES heeft vijf jaar met
veel plezier een winkel in het winkelcentrum Presikhaaf gehad. Door renovatiewerkzaamheden kon de winkel daar niet
blijven. Gelukkig is er een prima alternatief gevonden in een mooi pand aan de
HOMMELSEWEG, TEGENOVER DE COOP.
Op 7 maart is de nieuwe winkel geopend.
Tweedehands goederen kopen en brengen
In de winkel van Terre des Hommes kunt
u goede gebruikte artikelen kopen zoals
kleding, serviesgoed, boeken, speelgoed,
sieraden en vintage .Voor deze goederen
zijn wij afhankelijk van uw inbreng. Hebt u
goederen, schoon en van goede kwaliteit
dan nemen wij ze graag van u aan voor
verkoop in de winkel. Ook op die manier
draagt u bij aan het goede doel: Terre des

Hommes haalt kinderen uit uitbuitingsituaties en zorgt ervoor dat deze kinderen zich
in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen. De winkel wordt volledig door vrijwilligers gerund. De opbrengst komt geheel
ten goede aan hulpprojecten van Terre des
Hommes in ontwikkelingslanden.
Welke projecten hebben wij tot nu toe
gesteund.
Elke winkel van Terre des Hommes (46
in Nederland) steunt een project of een
programma ergens in de wereld. Voor het
jaar 2016-2018 hebben wij als project kinderarbeid Oost Afrika: het beschermen van
kinderen die werken in de goudmijnen of
werken als huisslaafjes. Tevens steunen wij
de aanpak van “Loverboys” in Nederland
onder de naam Watch Nederland.

Mijn leven in kleur
In maart is het bewonersproject ‘MIJN
LEVEN IN KLEUR’ afgetrapt, het project waarbij oud en jong, allochtoon en
autochtoon elkaar ontmoet.
De oudere generatie Klarendallers is aan
het verdwijnen. De verhalen van deze
generatie worden niet (meer) gehoord.
Met dit gegeven is het project bedacht,
om jongeren en andere (nieuwe) bewoners van de wijk, zich te leren herkennen
in hun verhalen door ze te interviewen.
Hierdoor zal het begrip toenemen tussen de verschillende culturen én tussen
de generaties. Het project is een initiatief
van buurtbewoner RICK JANSEN (projectleider) en participatiewerker SONGUL
GURSES.
De interviews zullen resulteren in een
presentatie van boekje, een tentoonstelling, een film en een theatervoorstelling
tijdens de opening van de tentoonstelling. De film en de tentoonstelling kunnen
daarna op reis door de stad.

geschiedenis een menselijk gezicht krijgt
en zonder aannames en vooroordelen
door de interviewer wordt opgehaald,
vastgelegd en bewaard. De deelnemers
aan de workshop moesten allemaal een
voorwerp mee nemen waarmee ze een
(jeugd) herinnering konden ophalen.
Songul (foto) had een familiefoto meegenomen en vertelde ons over haar gezinsleven vroeger.
‘Mijn leven in Kleur’ is een samenwerking
tussen Kunstbedrijf Arnhem, Huis van
Puck, jongerenwerk Rijnstad en SWOA.
Voor informatie, deelname of vragen over
het project, maak contact met Rick
jansen.rick@gmail.com
VOLG OOK DE FACEBOOKPAGINA
FACEBOOK.COM/MIJNLEVENINKLEUR

Alle vrijwilligers en jongeren hebben
ondertussen hun eerste workshop gehad:
oral history. De workshop was bedoeld
om interview technieken aan te leren met
‘oral history’ als methode, waarbij de

De nieuwe winkel van Terres
de Hommes ging op 7 maart open

DOCKS presenteert nieuwe ondernemers in het Modekwartier: Cyclenation
Door Marije Ringersma
JASPER MEIJERINK (47) woont en werkt
sinds afgelopen september in Klarendal.
Hij runt de fietsenwinkel CYCLENATION,
waar hij bijzondere fietsen verkoopt en
iedere andere gewone fiets repareert.
Wat maakt jou fietsenwinkel speciaal?
Ik heb geen concept, behalve dat ik doe
wat ik leuk vind. Ik verkoop gewoon gave
fietsen. En ik draai de hele dag keiharde
punkmuziek, hahahaha.
Ik heb net even met één van je klanten
gepraat en hij vertelde me dat je heel erg
staat voor kwaliteit van de fietsen. Dat je
producten duurzaam zijn en milieuvriendelijk. Dat hij bij jou terecht kan wanneer
hij een ‘moeilijke fietsvraag’ heeft.
Ja, dat klopt inderdaad wel (lacht verlegen). Ik verkoop alleen fietsen en fietsaccessoires die ik zelf fijn vind om te gebruiken. En ik vind het heel belangrijk dat we
het milieu niet belasten.
Komen er veel Klarendallers in je winkel?
Ik zat eerst op de Steenstraat in het
Spijkerkwartier. Daar had ik al veel klanten uit Klarendal en dat is nu nog meer
geworden. De meeste klanten komen
sowieso uit het Spijkerkwartier, Klarendal
en Sint Marten. De klanten zijn heel divers,
van mijn buurman tot studenten van de

kunstacademie en succesvolle ondernemers die net een nieuwe villa hebben
gekocht.
Hoe is de fietsenwereld de afgelopen jaren
veranderd?
Vroeger kocht men een fiets om op te sporten of om functionele redenen. Nu mag
een fiets meer zijn dan alleen functioneel.
Het mag mooi zijn. Of passen bij iemand
zijn lifestyle.
Zitten er ook uitdagingen aan het vak?
De afgelopen jaren zijn moeilijk voor
me geweest. De winkel die ik had in de
Steenstraat liep minder goed dan verwacht.
Ik heb de crisisjaren overleefd, maar dat
leverde stress bij me op. Daarnaast heb ik
privé de nodige dingen meegemaakt. Dat
maakt dat ik nu vooral op zoek ben naar
rust en stabiliteit. Dat heb ik nu en daar
ben ik heel blij mee.

Het Wijkatelier heeft bijvoorbeeld ook
altijd nieuwe beeldmaterialen nodig. Wat
dan? Nou, dragers bijvoorbeeld: papier,
doek, karton, etc. Of teken- en schildermaterialen: pastel- en oliekrijt, stiften, potloden, acrylverf, inkt en ga zo maar door. Of
klei en ander spul waarmee je sculpturen
kan maken. Grafische materialen. Ook
welkom: borduurgaren, wol, ander textiel.

Het liefst zou ik die frames zelf ontwerpen
en maken. Maar dan moet ik er 200 van
laten maken, anders is het de moeite niet.
En 200 is nu nog even te veel.
En ik zou natuurlijk ook graag een wereldtournee met mijn band STARK willen doen!

Als je moest kiezen tussen fietsen en
muziek?
In fietsenmaken ben ik beter dan muziekmaken. Anders was ik wel muzikant
geworden, hahahaha.
CYCLENATION
Klarendalseweg 462, 026 737 0326
Di - Vr 09:00-13:00 en 13.30-18:00 uur
Zat: 09:00-13:00 en 13.30-17:00 uur
Dit artikel wordt mogelijk gemaakt door
VOLKSHUISVESTING.

Hoe heb je voor die rust en stabiliteit
gezorgd?
Vooral knopen doorgehakt. Met de winkel
verhuisd naar Klarendal, reparaties voor
FIETSENWINKEL.NL gaan doen. Dat zorgt
voor wat meer financiële stabiliteit.
Wil je dit de rest van je leven blijven doen?
Ja zeker. Ik ben er goed in en ik vind het
leuk.

Wijkatelier zoekt
Wekelijks komen in het INLOOPHUIS op
de donderdagavond mensen bij elkaar
om onder begeleiding hun talenten te
ontdekken. Het WIJKATELIER draait op
voornamelijk vrijwilligers en kan altijd
wel hulp gebruiken.

Waar droom je van?
Ik zou mijn eigen fietsenmerk ADEK meer
willen uitbreiden. Nu koop ik onderdelen
in, zoals het frame, bij een Nederlands
bedrijfje. En van die losse onderdelen maak
ik dan een fiets.

Kortom: alles wat bij jou in
kast of atelier eenzaam staat
te wezen. Terwijl het zo graag
iets moois wil worden, iets
dat zichtbaar is en mensen
blij maakt. Dus: heb je materialen over? Geef het aan het
Wijkatelier!
Stuur een mailtje of bel met
Beer, coördinator Wijkatelier,
dan organiseren we in overleg een moment van overdracht.
beer@solavirtute.nl
of 06 - 15 220 889

Jasper voor zijn fietsenwinkel in het pand waar
vroeger Bakker Sanders woonde en werkte
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Wie is je buur?
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?

DEZE KEER: NAFILE ZORLU

Samen maken we Klarendal
klimaatbestendig!

Nafile houdt van een sociale omgeving.
“In de moskee voel ik me goed. De imam
vertelt een verhaal. We bidden samen. En
we serveren elke 14 dagen een groot ontbijt. Daar kan iedereen naar toe. Het kost 5
euro, dan kun je eten wat je wilt. De andere
weken maken we pizza's. Iedereen komt
eten, ook Nederlanders. Dat is heel gezellig.”

wij vaak dat Nederlandse vrouwen arrogant zijn, door hun houding.”

“Nederlanders zouden meer kunnen doen
om ons te leren kennen. Niet alleen 'hallo'
zeggen, maar ook even koffie drinken of
zo. Sommigen van ons zijn hier al veertig
jaar! Er zijn Nederlanders die denken dat
vrouwen met een hoofddoek niet zo slim
zijn, zeker als ze niet zo goed Nederlands
spreken. Of ze zijn verbaasd dat we auto
kunnen rijden. Aan de andere kant denken

Nafile hoopt dat we vaker met elkaar
zullen praten om erachter te komen dat
onze vooroordelen meestal niet waar zijn.
Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor
haar kinderen. “Ik hoor dat op school ook
de Turkse kinderen bij elkaar zitten, de
Iraanse en de Nederlandse, allemaal apart
van elkaar. Maar we moeten juist meer
samen doen.”

Nafile ontmoet ik in het MFC, waar iedere
woensdagochtend mensen binnen kunnen lopen om koffie te drinken, elkaar te
ontmoeten of iets te maken. Van 10 tot 12
uur is iedereen daar welkom.

“Nederlanders zouden meer
kunnen doen om ons te leren
kennen”

Nafile bezoekt regelmatig op woensdagochtend het MFC

Nafile is geboren in Yozgat, een kleine
stad in het midden van Turkije. Tot haar
negende woonde ze daar, speelde ze in
de weidse natuur en kookte eten met haar
ouders. Toen ze 9 was verhuisde ze met
haar familie naar Arnhem.
“In Nederland was het nog mooier!” zegt
ze. “Overal ligt tapijt en iedereen heeft
douchekamers”

Wie ben jij nou? Wie ben jij nou?
Wie ben jij nou? Noemi Overdijk
NOEMI OVERDIJK (20) woont met veel
plezier in een kamer van 18 m2 in hartje
Klarendal.
Hoe ben je aan deze kamer gekomen?
Ik zag een oproep via Facebook. Ik woonde
van mijn 9e tot mijn 14e in Klarendal. Toen
was het wat ruiger dan nu hoor. Het Modekwartier zorgt echt voor levendigheid in
de wijk. Meer cafeetjes. Laatst was ik nog
in Sugar Hill met een paar vrienden, heel
gezellig!
Wat studeer je?
Ik studeer Communication And Multimedia Design aan de HAN in Arnhem. Ik heb
eerder twee andere studies gedaan en niet
afgemaakt, politicologie en filosofie aan de
universiteit van Nijmegen. Ik zat op het

Wil je graag dat kinderen fijn buiten
kunnen spelen? Of wil je juist meer
vogels en bijen in je tuin, of misschien juist minder onderhoud aan
je tuin? Willen jij en je buren minder
wateroverlast in Klarendal? Arnhem
Klimaatbestendig helpt je hierbij!
Klimaatsverandering zorgt voor drogere en warmere zomers en hevige
piekbuien. Piekbuien kunnen leiden
tot schade en extreme warmte leidt tot
fysiek ongemak en zelfs risico’s voor
de gezondheid. Arnhem is extra gevoelig voor klimaatverandering vanwege
de heuvelachtige omgeving. De grote
oppervlaktes verharding maken het in
stad extra warm en water loopt over de
straten de heuvel af; niet zo fijn voor
Arnhemmers die onderaan de heuvel
wonen!
Daarom is het tijd om in actie te komen
en de stad weerbaar te maken, oftewel:
klimaatbestendig!
Wij van Platform Arnhem
Klimaatbestendig staan klaar om je te
helpen bij aanpassingen in je wijk en
zoeken hierbij de juiste partijen en subsidies. Er is meer mogelijk dan je denkt!
Bekijk voor inspiratie en goede tips op
www.arnhemklimaatbestendig.nl of
onze Facebooksite.

Nafile heeft drie kinderen en doet daarnaast schoonmaakwerk bij een grote
bank, al achttien jaar. In het begin had ze
geen contact met haar werkgevers, maar
ze ging net zo lang door met gedag zeggen tot ze een praatje met haar maakten.
“Nu kennen we elkaar wat beter en is het
veel gemakkelijker.”

Door Marije Ringersma

Samen maken we Klarendal klimaatbestendig!

SGA (Stedelijk Gymnasium Arnhem) en
daar is het niet gebruikelijk om na school
naar het HBO te gaan. Alles is erop gericht
om wetenschappelijk onderwijs te volgen.
Ik startte dus aan de universiteit in Nijmegen. Maar ik miste de praktijk daar op de
uni. Ik moest mijn creativiteit kwijt in iets
anders dan ‘denken’. Nu ik op het HBO zit,
ben ik helemaal op mijn plek. Ik ben creatief
bezig met grafische vormgeving, zoals
logo’s en websites ontwerpen.
Hoe vind je het om op jezelf te wonen?
Heel fijn. Ik woon nu 1,5 jaar op mezelf.
Ik kan lekker mijn tijd zelf indelen. Het is
een gevoel van vrijheid. Het nadeel vind ik
dat ik mezelf moet helpen herinneren om
contact te zoeken, om met mensen af te
spreken. Het kwam in het begin weleens
voor dat ik een dag bijna niemand sprak.
Nu gebeurt dat niet meer omdat ik erop let.

“Ik word er een beter mens
door, ik leef bewuster”
Vind je het belangrijk om mensen om je
heen te hebben?
Ik vind het fijn om alleen te zijn. Maar als
ik te lang alleen ben, dan blijf ik zo hangen
ergens in. Ik ben boeddhistisch. Dat heeft
me geleerd om in aandacht te leven. Ik train
mezelf om naar anderen te luisteren met
aandacht, zonder oordelen. Dat lukt me
meestal, en soms niet. Als het me wel lukt,
is het gesprek vaak leuker.
Hoe ben je in aanraking met het boeddhisme gekomen?
Mijn moeder is boeddhist, dus ik ben er
min of meer mee opgegroeid. Maar afgelopen jaar heb ik bewust besloten dat het
boeddhisme het voor mij is. Ik word er een
beter mens door, ik leef bewuster.
Vertel eens wat meer over dat besluit?
Het boeddhisme hielp me enorm toen ik
het even niet meer wist. Ik stopte met mijn
studie filosofie. Maar op een of andere
manier identificeerde ik me met die studie.
Ik vond het moeilijk om afscheid te nemen.
Het boeddhisme focust op vergankelijkheid.
Daardoor realiseerde ik me dat het stoppen
van de studie niet per se betekende dat dat
het einde van de wereld was.

Noemi (20): 'Ik woon nu anderhalf jaar op mezelf'

Wat wil je na je studie doen?
Het liefst wil ik na mijn studie een jaar
reizen. Naar Azië. Zelf ben ik kwart Chinees
en kwart Indo. Ik wil daarom graag naar
China en Indonesië. Daarnaast vind ik het
belangrijk om cultuur en natuur in andere
landen te leren kennen. Zorgt, denk ik, toch
voor een ander perspectief op de wereld.

Nieuwtjes uit de Wasplaats
DE WASPLAATS aan de Klarendalseweg
439 is sinds kort zes dagen in de week
geopend. Alleen zondag zijn we dicht.
Sinds dit jaar zijn de dagelijkse gezichten in de Wasplaats Robin en Jo. Robin
(links) is er 32 uur in de week te vinden
en Jo (rechts) werkt er 12 uren. Samen
helpen ze de mensen in de wasserette
op weg, doen de administratie, bieden
een kopje koffie en sturen het bewonersbedrijf aan.
Wist je dat?
✪ Het winkeltje OOGST altijd op zoek is
naar handgemaakte spullen door wijkbewoners? En bewoners die het leuk
vinden om er af en toe te werken?
✪ We naast het wassen ook heerlijke
koffie en thee hebben voor 0,50 cent?
De mensen van de Burenhulp elkaar
ontmoeten in de Wasplaats?
✪ Er iedere maand een andere wijkbewoner zijn kunst tentoonstelt? In de
maand maart is dat PETER RUTTEN met
bijzondere weefsels, volgende maand
hangt fotograaf COLIN WILSON er zijn
werk op.
Loop eens binnen! Klarendalseweg 439,
026 - 379 88 64.
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De verkiezingen voor de gemeenteraad zijn net achter de rug en de opkomst blijkt daarbij al jaren rond de 50% te liggen. Om te kijken of en hoe de gemeenteraadsverkiezing
leeft onder de Klarendallers trokken we de straat op en vroegen het enkele bewoners.

NANCY EN MARGOT

“Vorig jaar heb ik pas voor het eerst in mijn leven gestemd”
GABI

“Als de verkiezingen dichterbij komen vul ik de stemwijzer in”
NANCY EN MARGOT lieten zich er ondanks de frisse temperatuur niet van weerhouden
gezellig samen een terrasje te pakken. “Ik ben er totaal niet mee bezig want ik heb het
druk met andere dingen”, begon Margot. “Vorig jaar heb ik pas voor het eerst in mijn
leven gestemd.”
Nancy vulde aan: “Er verandert toch nooit iets wezenlijks want er worden altijd teveel
concessies gedaan. Als je echt wat wil veranderen moet het uit de mensen zelf komen.
Ik heb maar 1 keer gestemd en dat was tegen Pim Fortuyn.”
In de speeltuin De leuke linde ontmoette we als eerste GABI.
Op het moment dat we haar spraken zat ze midden in een verhuizing van St Marten naar
Klarendal. “Daarom ben ik er nu niet zo mee bezig. Maar als de verkiezingen dichterbij
komen vul ik de stemwijzer in. Daarbij al jaren op Groenlinks uit, dus dat zal het deze
keer ook wel worden”.

ANOUK

CLARENCE

“En gaan stemmen hè!”
“Deze keer wordt het iemand van DENK/Verenigd Arnhem”

CLARENCE – geboren en getogen in Klarendal - zei de politiek niet bijzonder intensief te
volgen maar voegde daar aan toe dat hij in zijn werk de gevolgen van bepaalde politieke
beslissingen wel ervaart: “Ik ben niet zo van de arena maar meer van het veld”, begon
hij. “In het jongerenwerk is er momenteel veel onzekerhied omdat veel subsidies, de
afgelopen 4 jaar, zijn stopgezet. Er wordt nu per jaar per wijk bekeken wat er mogelijk is
en dat leidt, in mijn ogen, tot veel ad-hoc beslissingen.
Als ik ga stemmen kijk ik over het algemeen meer naar de persoon dan naar de partij.
Deze keer wordt het iemand van DENK/Verenigd Arnhem.
Vroeger stemde ik meestal PvdA, net als m ’n ouders, maar als je eenmaal volwassen
bent ga je zelfstandig nadenken”.

Toch bleken sommigen weldegelijk zeer betrokken bij de locale politiek want terwijl we
de dames spraken passeerde toevallig ANOUK met een fietstas vol posters en flyers. Met
aanstekelig enthousiasme voerde zij campagne voor de PvdD. “En gaan stemmen hè!”

TANJA

“Ik heb nog nooit gestemd want het is allemaal 1 pot nat”

PIETER
PIETER is al 3 jaar eigenaar van snackbar
Onder de Linde en leek in eerste instantie
wat sceptisch toen het over politiek ging:
“Veel beloven weinig geven, doet een gek
in vreugde leven” vatte hij samen. “Eigenlijk beslis ik meer bedrijfsmatig dan privé.
Zo heb ik bijvoorbeeld te maken met de
terrasverordeningen van de gemeente. Als
ik na 12 uur het terras niet heb opgeruimd
hangt me al snel een dwangsom van 1000
euro boven het hoofd.

“Veel beloven weinig geven,
doet een gek in vreugde leven”

Ik begrijp het wel want overlast voor de
buurt is natuurlijk heel vervelend maar
er wordt in Arnhem wel een erg streng
beleid gehanteerd. Als ik in het verleden
de kieskompas gebruikte kwam ik meestal
ergens in het midden uit.”

Voor TANJA was het allemaal wel duidelijk genoeg: “Ik heb er niks mee. Ze doen toch
wat ze willen. Ik heb nog nooit gestemd want het is allemaal 1 pot nat”. Sinds 4 jaar
woont ze weer in het haar vertrouwde Klarendal al is er inmiddels veel veranderd.
“Vroeger was alles beter”.
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MFC Klarendal
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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
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 website: www.arnhem.nl > stad & wijken > mijn wijk
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Begin volgend jaar krijgt Arnhem eindelijk een eigen windmolenpark: windpark
Koningspleij. ELLEN KARIS uit Klarendal
is een van de eigenaren van dit windpark.
Nou ja, een beetje dan. Ellen is een duizendpoot die vanuit haar huisje bovenaan
de Agnietenstraat met vanalles en nog
wat bezig is. Ze werkt als thuishulp en
daarnaast verzorgt ze als DTP-er de grafische vormgeving voor instellingen en
bedrijven.
En in haar vrije tijd zet zij zich met de
stichting ‘BLOEI IN ARNHEM’ in voor een
betere wereld. “Want er is heel veel wat
je zelf kunt doen om ervoor te zorgen dat
de wereld een beetje duurzamer wordt.
Met ‘Bloei in Arnhem’ wil ik graag al die
mooie groene initiatieven in de buurt in
beeld brengen. Het werkt inspirerend en
ik krijg meteen zin om mee te doen.”
Op het gebied van groene initiatieven
geeft Ellen zelf het goede voorbeeld. Met
buurtbewoners beheert ze een buurttuin. Het water komt van haar eigen dak
waar de regenpijp is afgekoppeld van de
riolering. Het regenwater stroomt in een
grote regenton, zodat het riool ontlast
wordt. Dit water brengt ze met een ton in
een kruiwagen naar de tuin. En Ellen is
een van de honderden eigenaren van het
nieuwe windpark dat eind dit jaar aan de
oever van de IJssel gebouwd gaat worden.

Op 7 MAART was de tweede bijeenkomst van het
Bewonersoverleg.

Wijksteunpunt: Hommelseweg 56, maandag t/m vrijdag
van 10.00 uur tot 12.00 uur. Tel. 026 - 443 34 35

Deze keer waren er veel financiële aanvragen waarbij de toegekende aanvraag van DOCKS over het
KUNSTWERK VAN MARCEL SMINK, het wijksieraad er
uit sprong. Dit zijn populair gezegd de nieuwe ornamenten ter versiering van de Klarendalseweg en de
Sonsbeeksingel. Vervolgens zijn er nieuwe spelregels
betreffende het met elkaar omgaan in de vergadering
aangenomen. Daar leest u nog wel meer over. Tot slot
hebben we de stand van zaken van de speerpunten
die TEAM LEEFOMGEVING samen met de wijk heeft
opgesteld besproken. De bespreking was een open
gesprek tussen Team Leefomgeving en het bewonersoverleg. Door iedereen werd geconstateerd dat er al
veel gebeurd om armoede te bestrijden en kinderen
goede kansen te bieden. De afspraak is gemaakt activiteiten goed in beeld te krijgen en welke activiteiten
voortgezet moeten worden en welke aangepast kunnen worden.

Joke Bartelink - joke.bartelink@politie.nl
Eric Hortensius - eric.hortensius@politie.nl
Spreekuur wijkagent dinsdag van 18.00u tot 19.00u.

250 euro windaandelen kopen. Daarmee
help je niet alleen mee om het windpark te
realiseren, maar verdien je bovendien ook
nog geld. De windaandelen hebben een
rendement van zes procent per jaar.”

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)

ENERGIETRANSITIE
Nederland zit op dit moment in een fase
van energietransitie. Om de klimaatdoelstellingen te halen, wordt overgestapt op
duurzame energiebronnen: zon en wind.
In Klarendal is die overgang op allerlei
plaatsen te zien, aldus Ellen Karis. “Er liggen nu zonnepanelen op het MFC, in de
Wasplaats gebruiken ze alleen nog maar
zuinige LED-verlichting en via een project
als Buurtzon kunnen ook mensen met een
huurwoning in de wijk straks profiteren van
zonne-energie.”
Kortom: ook in Klarendal wordt op veel terreinen hard gewerkt aan de overstap naar
duurzame energiebronnen. En dat is hard
nodig. De gemeente Arnhem wil in 2020
veertien procent van de benodigde energie
duurzaam opwekken. Dankzij de aanleg van
duizenden zonnepanelen én de komst van
het windpark, lijkt het erop dat Arnhem die
doelstelling gaat halen.

“Er is heel veel wat je zelf kunt doen”
GROEN LINTJE
Via ‘Bloei in Arnhem’ geeft Ellen veel
informatie over alle groene en duurzame
initiatieven die er in Arnhem zijn. En dat
werkt! “Via onze website en social media
berichten we over dat wat de stad tot
een Bloeiende stad maakt; wonen in een
gezonde groene omgeving, genieten van
duurzaam eten, versterken van lokale netwerken én lokale duurzame energie.
De inzet van Ellen voor een mooiere,
groenere wereld is niet onopgemerkt
gebleven. Ellen werd afgelopen jaar genomineerd voor de duurzaamheidsprijs ‘het
Groene Lintje’. Ellen: “Dat was wel een
eer, maar veel belangrijker vind ik het dat
mensen enthousiast worden voor de initiatieven waar wij over schrijven.”
MEER INFORMATIE OVER WINDPARK
KONINGSPLEIJ?
Via de website:
WWW.WINDPARKKONINGSPLEIJ.NL is
meer informatie te vinden over het kopen
van windaandelen.

Klarendal door
naar finale HIER
Klimaatstraatfeest
Gedurende het stookseizoen, van oktober tot en met maart, strijden teams
uit het hele land om de titel BESTE
KLIMAATTEAM VAN NEDERLAND.
Het HIER KLIMAATSTRAATFEEST is
al tien jaar lang de grootste en gezelligste energiebesparingswedstrijd van
Nederland. Het team dat aan het einde
van de competitie het meeste energie
heeft bespaart wint een energiebudget
van maar liefst €5000.
De deelnemers van team Klarendal uit
Arnhem zijn door naar de finale van het
tiende HIER Klimaatstraatfeest. Vanaf
nu strijden alleen nog de beste vijfentwintig teams om de hoofdprijs van de
energiebesparingswedstrijd.
PRIJZEN
De tien allerbeste teams van het
Klimaatstraatfeest winnen een geldbedrag, aflopend van €5000 naar €500 dat
zij samen mogen besteden aan energiebesparende maatregelen of een klimaatvriendelijk (straat)feestje. Op zaterdag
14 april 2018 worden de winnaars op
feestelijke wijze bekend gemaakt.
Het HIER Klimaatstraatfeest is een initiatief van Stichting HIER klimaatbureau
en Buurkracht. Daarnaast werkt het
Klimaatstraatfeest samen met verschillende Nederlandse gemeenten.

VIER WINDMOLENS
Vanaf het voorjaar van 2019 moeten
de vier windmolens van Windpark
Koningspleij ongeveer 8.000 huishoudens
in Arnhem voorzien van duurzame, lokaal
opgewekte energie. En ook in Klarendal
kunnen Arnhemmers profiteren van de
komst van de windmolens, legt Ellen uit.
“Met één windmolen kun je bijna de helft
van Klarendal van stroom voorzien.”
“Door groene stroom af te nemen kun je
eenvoudig helpen om de uitstoot van CO2
terug te dringen. Maar als je iets meer
wilt doen, kun je bij het windpark voor
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Nuttige nummers in de wijk

“Met één windmolen kun je bijna de helft van Klarendal van stroom voorzien”
Door Patrick Arink

EE

Ellen Karis (rechts) met collega tuinierder aan het werk in de
kruiden- en moestuin voor de buurt bij het MFC © Zefanja Hoogers
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Geef je op voor de speelmorgen in het
gebouw van de Aya Sofia Moskee
Op maandagmorgen 9 APRIL start de
speelmorgen van RIJNSTAD op de voorlopige locatie SONSBEEKSINGEL 110.
De Speelmorgen is en leuke activiteit voor
kinderen van 10 maanden tot 2 jaar en
hun ouders, vlak bij huis, in je eigen wijk.
Wat gebeurt er in de speelmorgen?
In de eerste plaats is de speelmorgen
leuk maar ook leerzaam. Je kind komt in
contact met andere kinderen, je ontmoet
andere ouders en je 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.. Je kind
leert spelenderwijs de wereld te ontdekken en krijgt hierdoor zelfvertrouwen en
een positief beeld van zichzelf.
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.
Hanneke Fiesler
T. 06 - 461 29 795 / 026 - 312 77 00
E. speelmorgen@rijnstad.nl

Huis van Puck
HUIS VAN PUCK is een thuishaven voor mensen met
passie voor de podiumkunsten.
Artiesten, makers en publiek
zijn welkom voor
ontmoeting, uitwisseling, ontspanning,
presentatie en
inspiratie. Huis
van Puck biedt
artistieke, productionele en organisatorische deskundigheid en is
gevestigd in Klarendal. In het
gebouw bevinden zich diverse repetitieruimtes, een café én een theater.
Per 1 april 2018 zoekt Huis van Puck een:
BEHEERDER (VOOR ZIEKTEVERVANGING
EN INVALDIENSTEN)
Het gebouw van Huis van Puck, in de
voormalige Menno van Coehoornkazerne,
is 7 dagen per week van ‘s morgens vroeg
tot ‘s avonds laat geopend. Gedurende
openingstijden vinden er continue activiteiten plaats in het gebouw. Zo worden er
o.a. voorstellingen en optredens gegeven. Ook wordt er door allerlei groepen
gerepeteerd en worden er theaterlessen
gegeven. Alles bij elkaar is het een zeer
dynamische omgeving.
De beheerders zorgen ervoor dat het
gebouw altijd in goede conditie is. Daarnaast hebben zij een belangrijke rol als
toezichthouder en als gastheer/gast-

vrouw. Het komt regelmatig voor dat wij,
gezien de drukte in het gebouw, een extra
beheerder moeten inzetten voor ziektevervanging en/of invaldiensten.
WIJ VRAGEN:
• aantoonbare ervaring in een gelijksoortige functie
• bereidheid om op onregelmatige tijdstippen te werken
• bereidheid om schoonmaakwerkzaamheden te verrichten
• klantvriendelijk en servicegericht
• handig en zelfstandig
• collegiaal en punctueel
• affiniteit met de podiumkunsten
• woonachtig in de omgeving van
Arnhem
• in het bezit van een BHV diploma
• in het bezit van het diploma sociale
hygiëne (SVH) of bereid dat te halen.
De beheerder werkt in opdracht van de
locatieleider en legt daar ook verantwoording aan af.
Wat bieden wij:
• nul-uren contract
• een functie met ruimte voor eigen
inbreng
• een zeer dynamische werkomgeving en
een hecht team
Graag voor 24 maart een korte motivatiebrief en cv sturen naar Henk Dassen:
henk.dassen@huisvanpuck.nl.
Voor meer informatie kan je ook bellen:
026 - 351 05 10.

Meisje 3
Door Ditty en Zefanja
De wijkkrant leent zich in principe niet zo
voor In Memoriams, zoekgeraakte katten
of gestorven huisdieren. Maar een enkele
keer maken we graag een uitzondering.
MEISJE 3 is overleden. Je begrijpt: er
waren meerdere Meisjes. Kunstenaar en
markant wijkbewoner HANS A. IGNATIUS
(wie kende hem niet) leefde decennia
lang in Klarendal en vond bij ieder nieuw
hondje die naam waarschijnlijk gewoon
het best. Hij nummerde de Meisjes. Maar
hij overleed in 2014 opeens, en Meisje 3
stond er alleen voor.
DITTY HOEKSTRA is bewoonster én
redactrice van de wijkkrant geweest.
Ondanks dat ze vertrok uit Klarendal,
komt ze er nog steeds regelmatig omdat
haar volwassen kinderen hier wonen.
Haar dochter, bevriend met Hans A.
Ignatius, kwam met het plan om Meisje 3
bij haar moeder onder te brengen. Meisje

3 had onderdak en fleurde zelfs enorm
op! Maar ook Meisje 3 is ongeveer vier
jaar na het overlijden van haar oorspronkelijke baasje heen gegaan.
Ditty mailde de wijkkrant:
‘Meisje 3 is in februari vertrokken naar de
hondenhemel (ik hoop oprecht dat die er
is). Meisje is na het overlijden van Hans
bijna vier jaar mijn lieve, trouwe makkertje geweest.
De laatste twee jaar was ze praktisch
blind en doof en de laatste maanden was
ze zwak en je voelde dat ze het niet lang
meer zou maken. Meisje was een schat
van een hond en iedereen die haar kende
was dol op haar. De dierenarts schatte
haar leeftijd op ongeveer 15 jaar.’
‘PS. Als ik jullie krant lees heb ik stiekem toch wat heimwee naar mijn tijd in
Klarendal.’
Bedankt Ditty, Dag Meisje!

STICHTING VRIENDEN VAN DE
KLARENDALSE MOLEN
In de vorige wijkkrant vertelde Molen
de Kroon in deze rubriek dat dankzij de
Gemeente Arnhem, het Rabobank stimuleringsfonds, de Provincie Gelderland,
Volkshuisvesting Arnhem, de BankGiroLoterij, Stichting Fonds A.H. Martens
van Sevenhoven, de A.M. van Verschuer
Stichting en Stichting Vrienden van de
Klarendalse Molen € 161.950 was ontvangen en toegezegd gekregen.
Begin februari heeft het team kunnen
vaststellen dat de totale investering van
€ 193.000 nu wordt afgedekt door donaties, ontvangen bijdragen/subsidies en
formeel toegezegde subsidie bijdragen.
Daarmee is het plan financieel rond. Een
belangrijke stap in het proces, alles in
kannen en kruiken om met de toekomstplannen te beginnen. De molen zou vanaf
begin maart in de steigers komen te staan
om werkzaamheden aan romp en stelling
uit te kunnen voeren.
Maar toen werd het wel erg koud. Gezien
de temperatuur gevoeligheid van de materialen die worden gebruikt bij herstel van

de molenromp is besloten later te starten.
“We willen echter ook graag op de Nationale Molendag op 12 en 13 mei de molen
laten draaien. Met beide argumenten in
het achterhoofd heeft het bouwteam in
gezamenlijkheid besloten te starten met
de werkzaamheden na 12 en 13 mei”
aldus Frank Lassche van de molen.
Dus, de draaiende wieken zullen voorlopig
gewoon te zien zijn. De paardenstal zou
sowieso in gebruik blijven voor kleine evenementjes en tweewekelijks MUZIEK BIJ
DE MOLEN
Donderdag 5 april Gelegenheidsduo onder de HEMEL uit Nijmegen
Donderdag 19 april ierse/ duitse duo STERIO NAKED
Donderdag 3 mei ETAN HUIJS sing &
songwriter
Donderdag 17 mei TSE KAO & NONDESJUSJO
Voor meer informatie en of vragen ga
naar FACEBOOKPAGINA MUZIEK BIJ DE
MOLEN en WWW.MOLENDEKROON.NL

Wijkkrant Klarendal - maart 2018
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Kinderkamp 2018
Tijdens de meivakantie is het weer tijd voor ons jaarlijkse
kinderkamp! We gaan dit jaar naar Ellertshaar, dat ligt in
de provincie Drenthe. We vertrekken op woensdag 9 mei en
komen terug op zaterdag 12 mei. Het kinderkamp is voor
kinderen van 6 t/m 12 jaar, er kunnen maximaal 40 kinderen
mee, vaste deelnemers van de kinderclubs hebben voorrang!
De kosten voor het kamp zijn € 35,- per kind.

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

Klare Taal junior maart 2018
Het ijs is nog niet eens gesmolten, maar toch voelen we het al in de lucht: de lente komt eraan! In
een bleek maar voelbaar warm zonnetje vind ik buitenspelende kinderen die hun verhaal wel willen doen
voor de wijkkrant.
Allereerst Dieuwke:
'Ik ben naar de tandarts geweest. Ze gingen een
gaatje dichtmaken. Het allereerste begin met het
prikje vond ik wel eng maar je voelde er niets van.
Papa en Luka zeiden dat ik het goed deed. Toen
het klaar was mocht ik iets kiezen. Ik koos voor
de stuiterbal.'

De inschrijfformulieren worden eind maart uitgedeeld! Wij
hebben er zin in!

Leeskids maakt
Kinderkrant
De afgelopen weken zijn de kinderen van
Leeskids druk bezig geweest met het
maken van hun eigen Kinderkrant. Als
een echte redactie hebben zij stukjes
geschreven over verschillende onderwerpen, zoals het nieuws, sport en muziek.
Zelfs aan de raadsels, moppen, puzzels
én reclame werd gedacht! We hebben
nog een aantal weken Leeskids te gaan
met deze kanjers, maar de leiding wil
hen via deze weg alvast laten weten dat
zij heeeeeeeeel trots op de kinderen zijn!
Top gedaan!!!

De Leuke Linde De Leuke Linde
De Leuke Linde De Leuke Linde
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Daarna trof ik Loïs:
'Deze rolschaatsen heb ik op Netflix gekocht.
Je weet toch wel wat dat is? Ik heb ze pas net
gekregen. Nu ga ik er voor het eerst op. Maar
ik heb gezien hoe je moet vallen op het filmpje,
dan moet je je benen recht doen. Maar als ik
het niet meer weet dan val ik gewoon op het
gras.”
Tenslotte Jente. Het is lente, volgens Jente

Nieuw Klimbos Parcours op Bouwspeelplaats de
Leuke Linde!

De oplossing van
Bas’ rebus: rebas
De oplossing van
Bas’ rebus: rebas

Koningsspelen op de Leuke Linde

Lentekriebels

Het is jullie vast niet ontgaan? Het GROTE FORT aan de zijde van de Hommelseweg
is afgebroken. Na 22 jaar is het fort aan vervanging toe!
Het Fort wordt vervangen door een KLIMBOS PARCOURS, gericht op kinderen in de
leeftijd van 7 t/m 12 jaar. Eind mei/begin juni zal dit speeltoestel geplaatst worden!
Hopelijk gaan jullie aan dit Speeltoestel onwijs veel plezier beleven! Voor vragen
kunt u altijd terecht bij het beheer van de LEUKE LINDE.

www.skar.nl

De kinderen van de peutergroepen van Beestenboel, groep 1,
groep 3 hadden in januari een
bijzondere gast bij het voorleesontbijt. Burgemeester
Marcouch van Arnhem kwam
voor hen voorlezen uit een mooi
prentenboek.

Ook dit jaar worden de Koningspelen weer georganiseerd op de Leuke Linde!
Datum: Donderdag 26 april
Tijd: 14:00 uur – 16:00 uur
Leeftijd: 4 t/m 12 jaar
Programma: Sporten, Spelen, Schminken, Knutselen, Springen.. noem maar op!
Dus.. Trek je oranje kleren aan en doe mee! Deelname is gratis!
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KINDEROPVANG SKAR, VOOR EEN OPTIMALE ONTWIKKELING,
OOK IN DE WIJKEN KLARENDAL, PLATTENBURG EN PAASBERG

