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IN DEZE ZOMER EDITIE:

Een stip aan de horizon behaald: het gebied rond het Velperpoortstation
Door Zefanja Hoogers
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EN NOG VEEL MEER...

In 2012 is het laatste ‘WIJKPERSPECTIEF’
gepresenteerd, waarin onder bewoners
is geïnventariseerd wat zij de komende
10 jaren belangrijk vinden om in de wijk
aandacht aan te besteden. Eén van rijtjes
wensen betrof het gebied rond het VELPERPOORTSTATION. Terwijl het stationnetje
ondertussen zijn derde gedaante heeft, is
het al decennia lang een kwetsbaar gebied
met o.a. drugsoverlast waar van alles aan
geprobeerd wordt te doen. Het station
is hoe dan ook één van de entrees naar
Klarendal en het Modekwartier.
UIT HET WIJKPERSPECTIEF:
Stip aan de horizon: ‘Het Velperpoortstation
vormt, naast de hoofdtoegangsroute via de
Hommelstraat, een belangrijke tweede toegangspoort tot het Modekwartier en Klarendal. De directe omgeving van het station is
sterk verbeterd door een breed spoorwegviaduct met daaronder plaats voor expositieruimte. Door het oude Velperpoortstationnetje te verplaatsen is ook ruimte voor
fietsverkeer en de vrije busbaan ontstaan
bij de Velperweg.’
‘Aan het westelijk einde van de perrons van
het station zijn trappen en een tunneltje
gemaakt, waardoor Klarendal een directere
aansluiting op het station heeft gekregen.’
Niet alle wensen en plannen zijn daadwerkelijk uitgevoerd, maar vanaf 2008 liggen
er al bestemmingsplannen en vanaf 2016
zit er echt schot in het gebied. Wij kennen ondertussen een entree van de wijk
vanaf het station met de Chinese snackbar
Twinstar met bekladde rolluiken op de hoek
met de Sonsbeeksingel. Open sinds 2005
en nog verbouwd in 2012, de stoep was een
organisch terras geworden met scooters en
ander hangend volk.
GEMEENTE ARNHEM GAAT OVER HET
GEBIED
In 2016 kondigt de gemeente eindelijk zijn
verbeterplannen aan, de Gelderlander kopt
dat dit 'Het slechtste station van Oost-Nederland' is en in 2017 starten de werkzaamheden aan beide kanten van het station.
Loop- en fietsroutes werden logischer en
herkenbaar aangelegd. Ook aan de Klaren-

De entree naar Klarendal vanaf het Velperpoortstation met Eetwinkel Stroom

dalzijde van het station werden mogelijkheden voor toekomstige terrassen geboden.
Het doel van deze verbetering was om de
openbare ruimte rondom Velperpoort zo
aan te passen dat het station beter toegankelijk wordt en de omgeving weer als een
prettig verblijfsgebied en vooral als veilig
ervaren wordt.

Snackbar Twinstar precies zijn deuren sloot
is ons ontgaan, maar in het wijkperspectief
van 2012 is toegezegd dat Volkshuisvesting
binnen vijf jaar de hoek Sonsbeeksingel/
Rosendaalsestraat zou opleveren. En zo
geschiede: eind 2017 zocht de corporatie
naar een nieuwe huurder voor het pand
met ondertussen een fatsoenlijk terras.

PRORAIL EN DE NS GAAN OVER HET
SPOOR EN HET STATION
In april van dit jaar kondigt ook ProRail zijn
rol aan. Op hun website lezen we ‘Station
Velperpoort wordt beter: ProRail verbreedt
de perrons, installeert liften en maakt de
trap naar perron 1 breder. Hierdoor is het
Arnhemse station straks veel beter toegankelijk voor alle gebruikers. Velperpoort
gaat er ook flink op vooruit qua liften en
trappen. Maar we doen nog meer: er komt
nieuw, duurzaam stationsmeubilair, zoals
houten bankjes. En we knappen de wachtruimtes op. Ook werken we aan het spoor:
we vernieuwen het traject richting Arnhem
Centraal’. Eind 2018 start de aannemer met
de voorbereidende werkzaamheden.
De meeste werkzaamheden vinden in de
zomer van 2019 plaats.

Het werd ESTÉE STROOKER die sinds 2016
op de Klarendalseweg Slaatje Bla runde. Tijdens de Nacht van de Mode opende zij inofficieel EETWINKEL STROOM, het nieuwe
concept van Slaatje Bla en Café Stekker –
‘In onze eetwinkel maken we verse salades,
maaltijd, wraps, broodjes en soepen. In de
ochtend kan je al terecht voor een ontbijtje,
tussendoor voor lekkere koffie met iets
lekkers en ‘s avonds voor een borrel en een
maaltijd. To stay, to go or delivered.’
Estée (ook bekend van TV en ’t Amusement
op het Roermondplein) mag zich trouwens
de komende anderhalf jaar de ‘Meest Markante Horecaondernemer’ van Gelderland
noemen: door haar passie voor koken en de
manier waarop ze met ingrediënten omgaat
valt ze op, niet alleen in haar eigen bedrijf,
maar vooral ook daarbuiten – aldus de jury
van Koninklijke Horeca Nederland.

VAN TWINSTAR NAAR EETWINKEL
STROOM
De gemeente heeft zijn taak er op zitten qua
metamorfose van het gebied. Wanneer

Wij denken dat met de verfraaiing van het
stationsgebied en mede door Estée de stip
aan de horizon is behaald!

Onze Hommelsepoort
Op de Hommelsepoort na drie Ramadans,
zijn al twee keer dyslectisch gespelde
wensen van een Fijne Ramadan voor onze
moslim gemeenschap verwijderd. Ondertussen zijn er diverse oplossingen bedacht
voor een probleem waarvan het de vraag is
of het probleem is, discussies gevoerd en
vergaderd over verantwoordelijkheid van
de uitstraling van de stad en de poort. Vorig
voorjaar schreef ook de wijkkrant: ‘Vooralsnog is dus nog onduidelijk of er zal worden
gereinigd: dat zal afhangen van de kosten.
En als er eenmaal gereinigd zal zijn is het
de vraag of en voor hoelang het spoorwegviaduct verschoond blijft van graffiti.’
Ondernemers uit het Modekwartier in
Klarendal zijn er niet altijd even blij mee
vanwege de slordige uitstraling. Een bewoner uit Sint Marten heeft in een eerder fase
ook initiatief genomen om er een duurzaam
hufterproof kunstwerk op te laten maken én
er is een idee van begroeiing gepasseerd.
Niets van dat is uitgevoerd en afgelopen
april is de Hommelsepoort twee Ramadans
verder weer gereinigd. Vlak voor het Suikerfeest in juni was er weer een nieuwe tekst:

FIJNE SUIKERFEEST.
De maker maakt zich ondertussen druk over
andere kunst en graffiti in openbare ruimte
waar veel minder discussie over is; elke
(spoor)brug in Nederland is wel ergens van
voorzien. Bijna iedereen weet trouwens

wie hij is, maar niemand noemt zijn naam.
De eerste reacties op Facebook vlak voor
het Suikerfeest waren trouwens ook heel
positief: veel mensen willen dat het nu
even blijft staan. Hoort het bij onze Hommelsepoort? ‘Zo klopt het weer!’ reageerde
een Facebook bezoeker.
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~ Redactioneel ~

Van de redactie & Nieuws & Mededelingen
Een Nieuw Gezelschap
Ingezonden brief

Om één of andere reden zijn alle redacteuren voor deze krant uitgebreid in de
pen geklommen; alle geïnterviewden
hadden genoeg interessants te vertellen
waardoor de stukken lang werden. Het
is dan altijd de vraag of er iets ingekort
moet gaan worden of niet als we de
krant in elkaar gaan puzzelen, maar
dat hoefde eens niet! Dus geen enkele
kopijleverancier hebben we hoeven
teleurstellen en ons zelf als redactie ook
niet! Dus veel leesvoer in deze krant,
over allerlei mensen van allerlei komaf.
Moskee bezoekers, straatwerkers en
oud-directeuren: iedereen heeft wel een
verhaal.
We gaan er nu wel even tussenuit, de
zomervakantie start. Alle drukte is voorbij en komkommertijd breekt aan. Maar
de mailbox blijft wel open staan: dus
als jij jouw verhaal ook kwijt wil, maak
je dan contact? Elk verhaal is tenslotte
de moeite om verteld te worden!
Ondertussen zijn we online ook nog
steeds vindbaar.

Inleveren van kopy
Uiterlijk kopij woensdag 5 september.
Kopij ontvangen we graag per e-mail
op wijkkrant@klarendal.nl: platte teksten in een Word document en beelden
in een zo hoog mogelijke resolutie.
Verspreiding van de krant na 20 sep.

~ Colofon ~

Onze buurt heeft gezelschap gekregen van
een nieuw bedrijf op de Klarendalseweg,
in juni is het geopend. Het bedrijf heet
Dr. Freeze en geeft ‘gezondheidsbehandelingen’ door middel van koude. Door een
tijdje in een koelcel te gaan van min 110
graden celcius te gaan en daarna er weer
uit natuurlijk, krijg je een soort gelijk effect
als een koud dompelbad na de sauna.
Alleen extremer. Hiermee worden allerlei
fysiologische processen geactiveerd die
een gezond effect zouden hebben.

worden. Zomer en winter, door de week
en in het weekend. Hierbij geeft de installatie een brommend geluid, wat regelmatig
wordt bijgestaan door het geluid van twee
krachtige ventilatoren om de koeling kracht
bij te zetten als de temperatuur in de koelcel oploopt, als er een warm mens in is
gekomen. Het geluid van de ventilatoren
lijkt wel op het overvliegen van een klein
laag overvliegend tweemotorig propellervliegtuigje. Het is minder hard, maar voor
de mensen die er vlak bij wonen komt het
aardig in de buurt.

Om deze zeer lage temperatuur te kunnen
bereiken is behoorlijk wat techniek nodig.
Een essentieel onderdeel ervan is achter
op de gevel van het pand gemonteerd in
de binnentuinen van het blok: Verlengde
Paulstraat, Veldstraat, Akkerstraat en
Klarendalseweg. Het is te vergelijken met
een grote zeer krachtige airconditioner.
Ruim voor de openingstijden word de
installatie opgestart. Soms om 5:00 ’s ochtends, soms pas om half zeven. Tot twaalf
uur. Tussen de middag zijn er geen ‘behandelingen’. Dan weer van ongeveer half drie
’s middags tot negen uur ’s avonds.

Vanaf nu worden alle mensen die wonen in
het voorgenoemde blok gezelschap gehouden bij hun activiteiten. Als we het raam
open zetten worden we vergezeld door een
brom. Als we van de zon genieten op ons
balkon of in de tuin, worden we vergezeld
door een brom. Wanneer we gezellig buiten eten, worden we vergezeld door een
brom, en mocht er iemand komen voor een
‘behandeling’ in de koelcel van Dr. Freeze,
dan wordt de brom bijgestaan en overstemd door het geluid van twee krachtige
ventilatoren.
Tegen het einde van de dag om negen uur
‘s avonds sluit het bedrijf en… is het in
onze binnentuinen weer heerlijk stil. Tot de
volgende ochtend om ongeveer 5:00 uur.

Deze installatie is veel groter dan een normale airco en staat constant aan omdat de
koelcel natuurlijk constant gekoeld moet

Bewoners van het blok Verlengde
Paulstraat Veldstraat, Akkerstraat en
Klarendalseweg



Rebas
Op deze pagina plaatst de wijkkrant kunst uit de wijk, ieder jaar een andere kunstenaar.
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Schoon Klarendal
Op 29 juni was er weer een grote opruimactie in de wijk. Dit keer mochten bewoners die huren van VOLKSHUISVESTING
in het gebied tussen de Klarendalseweg,
Catharijnestraat, Rosendaalsestraat en
Neerlandstuinstraat hun grofvuil en tuinafval gratis inleveren. Grote afvalcontainers van 20 en 40 kuub stonden klaar
om gevuld te worden. Kringloopbedrijf
2SWITCH leverde extra rolcontainers
zodat ook textiel, huishoudelijke apparaten en KCA (klein chemisch afval zoals
batterijen, lampen, blikken met verfrestanten etc.) uiteindelijk hun weg naar het
Afvalbrengstation vonden.
De actie is een samenwerking tussen de
WOP KLARENDAL (WoonOmgevingsPloeg
van Volkshuisvesting), het GREENTEAM
van Klarendal en een aantal VRIJWILLIGERS van de werkgroep SCHOON
KLARENDAL. Zij zorgen ervoor dat al het
afval netjes gescheiden wordt en helpen
diegene die het zelf echt niet kan een
handje mee met sjouwen. Voor sommige
bewoners is het laten ophalen of weg
brengen van grofvuil een probleem en we
willen voorkomen dat dit zomaar ergens in
de wijk terecht komt. Een paar keer per jaar
organiseren we daarom een opruimactie,
telkens in een ander deel van Klarendal.
Volkshuisvesting neemt alle kosten voor
haar rekening, maar mag dit van de overheid alleen maar aanbieden aan haar eigen
huurders. We kunnen natuurlijk niet alles
controleren op zo'n dag. In de toekomst
willen we graag meer gaan samenwerken
met de gemeente, ondernemers en bewoners om met elkaar het afvalprobleem
terug te dringen.

In 2018 maakt buurtbewoner, redacteur én kunstenaar BAS BUGTER voor iedere
krant een rebus, leuk voor jong én oud!
De oplossing vind je deze keer op pagina 7. VEEL PLEZIER!

is een uitgave
van het Bewonersoverleg

wijkkrant klarendal

redactie-

Zefanja Hoogers, Shay Karniel, Marije

leden

Ringersma, Annemarie van Ginkel,
Bas Bugter

bezorgers

KRANT NIET ONTVANGEN?
Bel 06 - 146 89 701 en hij wordt zo
snel mogelijk bezorgd.
Wilt u écht geen wijkkrant? Mail ons

Samen zetten we ons in voor een schone
en opgeruimde wijk!

uw adres en we slaan uw huis over.
Facebook.com/klarendal

Wijken Voor Kunst maakt
pas op de plaats

@klarendal2022
e-mail

wijkkrant@klarendal.nl

internet

www.klarendal.nl

Verse verf op oude
schuur Mussenberg

Na 13 edities slaat het kunst- en cultuurevenement Wijken voor Kunst in de wijken
Klarendal, Sint Marten Sonsbeekkwartier en
Spoorhoek voor 2018 een jaartje over.
Teruggelopen wijkbijdrages en tijdgebrek
van het vrijwilligersteam zijn de belangrijkste redenen. We hopen snel bij jullie terug te
kunnen komen!
Voor dit bericht kozen we een foto uit 2017
© Zefanja Hoogers, met de laatste editie De
Wijk Danst! met choreografie van Patrick
van Duijn. Dank!
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Struikelstenen
Door Bas Bugter
Argeloos struinend door de straten van
Arnhem, kan men gauw voorbijgaan aan
de 29 zogenaamde "stolpersteine" die,
op initiatief van de Duitse kunstenaar
GUNTHER DEMNIG, op diverse plekken in het plaveisel zijn ingemetseld.
Vlak voor bevrijdingsdag. Het zijn kleine
monumentjes ter nagedachtenis van
Joodse burgers die in de tweede wereldoorlog zijn omgekomen. Vier van die
monumentjes bevinden zich voor bakkerij Asya, tegenover de Coop, aan de
HOMMELSEWEG 55.
Het echtpaar R.F. Daems en C.W.
Zoestbergen-Daems woonde er met hun
twee dochters, boven de toenmalige
smederij en ijzerhandel Besselink, naast
Hotel Café Restaurant "Hotel voor Ieder."
Zij boden onderdak aan de vier mensen
waaraan de "struikelstenen" herinneren.
WIE WAREN ZIJ?
De 57 jarige Sara Witteboon-de Gorter of
"oma de Gorter", zoals ze door de familie

Daems werd genoemd. Het echtpaar
Benjamin Jacob Heertje en Marianna de
Lara-Heertje, 48 en 47 jaar oud. En Albert
Schiff, 59, die een week eerder vanuit Ede
naar Arnhem was gereisd waarna hem
eerst onderdak in de Emmastraat werd
geweigerd.
Op 14 juli 1943 deed de politie 's ochtends
een inval. Het adres bleek vanuit Ede te
zijn verraden en de vier werden "ervan
verdacht van woonplaats te zijn veranderd
zonder daarbij de juiste vergunningen te
hebben aangevraagd", een formulering die
de politie gebruikte wanneer het om ondergedoken joden ging.

Albert Schiff ligt begraven op de joodse
begraafplaats van Moscowa. Van het echtpaar de Lara-Heertje is bekend dat zij twee
kinderen hadden die de oorlog overleefden.

Het is slechts één van de vele verhalen uit
een tragisch deel van Arnhems geschiedenis. Een tijd waarin velen de dood vonden
en in de anonimiteit verdwenen.

Dochter Dina, die inmiddels overleden is en
zoon Henri, roepnaam Hans, die in de jaren
vijftig naar Amerika emigreerde en daar
werk vond als radiotechnicus. Vermoedelijk
woont hij daar nog.

De struikelstenen zijn een bescheiden herinnering aan hen.
Met dank aan: Centraal Archief Bijzondere
Rechtspleging en Joods Monument.

UIT DE ANONIMITEIT
Albert Schiff zag kans cyaankali te slikken
waarna hij overleed. Mevrouw Daems, die
op dat moment als enige van de familie
Daems aanwezig was, werd gearresteerd
en zat daarna bijna 4 maanden vast in het
Huis van Bewaring.
De overige drie zijn negen dagen later
omgekomen in concentratiekamp Sobibór.

Je struikelt over de herinneringen op de Hommelseweg tegenover de COOP

Straathoekwerker Peter Delwig
Door Annemarie van Ginkel
Zo heel af en toe meld iemand uit
Klarendal zich zelf met nieuws voor de
wijk. Daar zijn we altijd blij mee, als het
binnen de mogelijkheden valt dan gaan
we erop af. Zo spraken we voor deze
krant met PETER DELWIG, op zijn verzoek:
Peter werkt als straathoekwerker voor
PACTUM RIJN-SIDE. Op eigen initiatief
rijdt hij met zijn scooter door de oude
volksbuurten. En dus ook door Klarendal.
“Ik bouw contacten op met mensen met
problemen” legt hij uit. “Door aanwezig
en herkenbaar te zijn kunnen mensen me
gemakkelijk vinden.”
Peter is ervaringsdeskundige, naar eigen
zeggen. Hij groeide op in ‘t Broek, waar
hij als jongere “alles deed wat God verboden heeft”. Zo zag hij veel van zijn
vrienden uit die tijd afglijden en niet meer
boven komen. Zelf heeft hij het gered en
voelt het nu als zijn roeping om mensen
bij te staan die het moeilijk hebben. Zijn
eerste doelgroep zijn jongeren. Dat is
immers de groep die hij vanuit zijn verleden goed kent. “Veel van mijn vroegere
vrienden zijn helemaal weggegleden, dat
wil ik voor deze jongeren helpen voorkomen” zegt Peter. Zijn ogen glanzen

als hij over zijn werk vertelt. “Het is een
roeping, zo kun je dat wel noemen!” zegt
hij, “Ik ben er dag en nacht mee bezig,
het is geen van 9 tot 5 baan. Ik werk als
anderen vrij zijn, zoals 's avonds en in het
weekend.”
Inmiddels is Delwig al twintig jaar aan het
werk als straathoekwerker, zodat veel van
de jongeren die hij vroeger begeleidde
inmiddels zelf ouders of grootouders zijn.
“Vroeger deed ik mijn werk in de anonimiteit, maar dat gaat nou niet meer.” vertelt
hij. Vandaar dat hij contact zocht met de
Wijkkrant, nu wil hij graag dat iedereen
hem kent. “Je herkent mij gemakkelijk, aan
die scooter, en ook aan mijn rode hoofd.
“’Die man met die rooie bol, die grote’,
zeggen ze in de wijken.”
Peter Delwig wil de drempel verlagen voor
mensen met problemen die niet zo gauw
aan de bel trekken. Hij heeft engelengeduld, veel mensenkennis en hij kan goed
luisteren. Omdat de mensen hem soms
zien met handhavers of de politie denken
sommige jongeren dat hij een verrader is,
maar dat is niet zo. Hij helpt handhavers
leren hoe die met jongeren om zouden
kunnen gaan.

gaat, moeten die er al snel aan te pas
komen. “Dat zie je steeds meer, door de
bezuinigingen.” Verder wordt Peter vaak
getipt door buren. “Hee tomaat, volgens
mij gaat het niet zo goed met die en die”
zeggen ze dan. Dan gaat Peter kijken of hij
contact kan leggen.

Hij werkt ook nauw samen met de WIJKTEAMS. Als het om psychische problemen

Uiteindelijk lukt het vaak om mensen te
helpen, daar doet Peter het voor.

Peter op zijn brommer op het Kazerneplein

Nieuwe gezichten bij de Wasplaats
Sinds afgelopen juni treffen we op dagelijkse basis ANS JANSEN in de Wasplaats,
links op de foto. Ans vervangt ROBIN
CORNELISSEN die met zwangerschapsverlof is. Ans woont al haar hele volwassen
leven in Klarendal en is de afgelopen jaren
actief geweest bij het Inloophuis in Sint
Marten. Maar voor mensen die al heel lang
in Klarendal wonen; we kennen Ans ook
van haar vrijwilligerswerk bij Ons Huis, het
oude wijkcentrum op de Rappardstraat en
het jaarlijkse kinderkamp!
Ans vertelt nog eens: ‘De Wasplaats is meer
dan een wasserette: ook zonder was ben je
hier welkom voor een kopje koffie en een
babbeltje of een vraag. Er is hier ruimte
voor meer, dus initiatieven welkom!’
Sinds afgelopen april is WILLY MEIJER via
VOLKSHUISVESTING en SCALA de officiële nieuwe wasbaas. ‘Maar ik ben van alle

markten thuis, dus ik draai ook gerust in
het winkeltje OOgst. Ik vind het geweldig
hier, de sfeer, de collega’s, de plek. En
de Nacht van de Mode!’ Willy is behalve
woensdag en zaterdag in de middaguren in
de Wasplaats te vinden.
Bewoonster MONIQUE LOTGERINK was in
de eerste instantie ‘leverancier’ voor winkeltje OOgst, ze maakt bijzondere glas-inlood figuren. Maar langzaam ging ze meer
voor het winkeltje algemeen betekenen.
Vanwege het zwangerschapsverlof van
Robin draait ze nu behalve woensdag en
zaterdag alle ochtenden mee. ‘Het kwam zo
uit: het is hier gezellig en het is beter dan
thuis zitten. Ik doe ook de was, alleen begeleid ik niet mensen die hier een leer/werk
traject volgen. Eigenlijk hebben we alle drie
onze eigen taak, maar we vervangen elkaar
net zo makkelijk als het uit komt.’

Ans, Willy en Monique

WASPLAATS GOES ARTS
Sinds afgelopen september organiseert
bewoonster Jos Schouten iedere maand
een nieuwe tentoonstelling van lokale
kunsten in de Wasplaats: Wasplaats goes
arts. In de maand juli exposeert Annemarie
Rutten, in augustus Koos Cornelissen, in
september Zefanja Hoogers.

“Je herkent mij gemakkelijk,
aan die scooter, en ook aan
mijn rode hoofd”
Dus ben of ken je iemand met 'stille
problemen', meld je dan bij Peter.
Zijn e-mailadres is: P.Delwig@pactum.org
telefoon: 06 - 437 280 49

Wijkkrant Klarendal - juli 2018
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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?
Op de laatste dag van de ramadan sprak
ik in de moskee met BUDAK NASRETTIN:
“Ik was een zakenman, ik deed in
cardridges en zo. Als ik geen ongeluk
had gehad was ik nu de rijkste man
van Arnhem geweest”, opent Budak het
gesprek.
Budak woonde in een klein dorp in Turkije,
vlak bij de Iraakse grens. Zijn vader
werkte in Nederland, dus zijn moeder
voedde de kinderen op. “Toen kwam mijn
vader op vakantie en zei: ‘We gaan naar
Nederland allemaal.’ Hij had alles geregeld, vergunningen en een huis. Ik vond
dat leuk en spannend, want ik was nog
nooit ergens anders geweest.”
Budak had niet zo goed les gekregen in
Turkije en hij kende nog geen Nederlands,
dus toen hij eenmaal hier was moest hij
weer beginnen in de eerste klas. Na de
lagere school ging hij naar de LTS in de
Zwaluwstraat. “Ik ben veelzijdig en kan
mijn handen goed gebruiken”, zegt hij.

“Dat met die cardridges heb ik mezelf
geleerd.”
Na de LTS heeft Budak in bijna alle fabrieken gewerkt. Daarnaast had hij zijn eigen
zaken. “Ik was een knokker. Ik stelde
machines af en ik runde mijn zaken. Ik was
iemand die niet gauw moe werd, want ik
deed alles met plezier.”
Net toen alles geweldig liep kreeg Budak
een vreselijk ongeluk. Zelf zegt hij daarover:” Ik zat in de auto op de A12 en ik
hoorde iets, ik dacht de uitlaat. Ik ging
naar de vluchtstrook en keek onder de
auto. Toen werd ik door een andere auto
aangereden. Daarna vlogen er nog twee
bovenop.”
De eerste die hem zag was de wijkagent
van Klarendal. “Die met dat witte haar, ik
weet zijn naam niet meer, maar er was er
maar één met wit haar.”
Deze wijkagent wist wie hij was en regelde
meteen een traumahelikopter. Die konden
in de eerste instantie niks doen, want de
vangrail zat in zijn been. “Toen hebben ze de
vangrail afgezaagd en mij met vangrail en al
meegenomen naar Nijmegen.” vertelt hij.

Budak Nasrettin in de Agia Sofia moskee aan de Sonsbeeksingel

15.000 euro. Dat heb ik maar geaccepteerd,
want anders kreeg ik niets. Terwijl ik in de
krant heb gelezen dat mensen met dezelfde
schade soms een miljoen krijgen.”

Budak is nog steeds geëmotioneerd als
hij over het ongeluk vertelt. “Mijn vader,
mijn oudere broer en mijn zoon waren op
vakantie naar Izmir. Mijn zus heeft mijn
vader gebeld, ze zijn meteen teruggekomen. 'Als we hem nog levend kunnen zien
mogen we van geluk spreken', zeiden ze
tegen elkaar.

Zo liep het leven van Budak heel anders
dan hij gedacht had. Toch kan hij daarmee
leven omdat hij een gelovige man is. “Mijn
ongeluk is geen straf geweest. Het stond
geschreven. Allah zegt: 'Wat geschreven is,
zal gebeuren.' Als ik dit ongeluk niet had
gehad was ik misschien een hele andere
persoon geworden. Als je zoveel geld hebt
dat een miljoen net zoiets is als een paar
euro nu, was ik misschien de verkeerde
kant opgegaan.”

Na toestemming van Budaks familie hebben ze zijn been geamputeerd, anders had
hij nu niet meer geleefd. “Ik kreeg een prothese. Van de zorgverzekering kreeg ik

Doordat hij nog 8 tabletjes per dag moet
slikken kon Budak niet meedoen met de
ramadan. “Ik koop dat af” zegt hij. “We
hebben van God de vrijheid gekregen. Als

Wie ben jij nou? Wie ben jij nou?
Wie ben jij nou? Jit Nieuwenhuis
Tekst: Marije Ringersma Foto: Bas Boerman
Vlak voor haar vertrek naar Italië, ontvangt
kunstenares JIT NIEUWENHUIS (66) ons in
haar benedenwoning vlakbij café Caspar.
WAT GA JE IN ITALIË DOEN?
Ik heb daar een tentoonstelling met mijn
schilderijen. De tentoonstelling heet Fino
Spinato, dat is prikkeldraad in het Italiaans.
Ik heb om twee redenen dit onderwerp
gekozen. Ten eerste, in Italië kampen ze
met een enorme toestroom van vluchtelingen, op het journaal zie je die dan achter
het prikkeldraad staan, verschrikkelijk. Ten
tweede, om weer bij je vrijheid te komen,
moet je soms door een beperking heen, een
soort prikkeldraad. Dat werkt bij mij ook zo.

HOE KOM JE AAN JE INSPIRATIE VOOR
JOUW KUNST?
Dingen die me raken zijn een inspiratiebron. Het overvalt me hoeveel mensen
niet kunnen bestaan in deze wereld! Dat is
verschrikkelijk. En daar raak ik door geïnspireerd. Een voorbeeld; begin 1900 ging
een Rus naar Amerika. Hij zag daar slaven
aan de bomen hangen. Hij kende dat niet
en dacht “wat is dat voor strange fruit?”.
Hij heeft daar vervolgens een gedicht over
geschreven en dat is gezongen door Billie
Holiday en is wereldberoemd geworden.
HOE LANG WOON JE HIER?
Ik woon hier al 31 jaar. Eerst met zijn zessen, want ik heb vier kinderen. Die zijn
inmiddels allemaal het huis uit. En ik heb

“Doe wat je hart raakt dan krijg
je vanzelf energie”
een geweldige tuin! Ik wilde dat het er uit
ziet als Meinerswijk, lekker wild. Wil je hem
even zien? (ondergetekende en fotograaf
Bas lopen in een prachtige tuin, een soort
oase midden in de stad, met hortensia’s,
een appelboom en vele andere bomen,
struiken en planten).
WAT EEN MOOIE BESCHILDERINGEN OP
DE VLOER EN OP DE MUUR!
Ik heb een atelier vlakbij Oosterbeek, daar
ga ik meestal lopend heen. Maar in de winter had ik daar geen zin in. Dus schilderde
ik in mijn eigen huis. Daardoor was het een
puinhoop. Met Kerst ben ik jarig, en veel
familie komt dan langs. Ik had geen zin om
schoon te maken, en ik dacht: laat ik lekker
met het verf op de muren en de vloeren
schilderen, hahahaha.
WAT MAAK JE VERDER ALLEMAAL MEE
ALS KUNSTENAAR?
Ik was een keer uitgenodigd door een
kunstkring in Amsterdam. Samen met een
concertpianist. Non de ju, ik weet niet meer
hoe hij heet! Nou het is in ieder geval een
hele beroemde pianist. We hadden niks
vantevoren afgesproken, we lieten het
gewoon gebeuren. Hij ging spelen en ik
ging schilderen. Toevallig belandde ik in de
armen van een leuke man uit het publiek,
en die man begon de tango met mij te
dansen! Ik heb hem op het podium gezet en
een portret van hem gemaakt. Doe wat je
hart raakt dan krijg je vanzelf energie.

xxxxxx

WOW WAT EEN VERHAAL!
Ik ben eigenlijk helemaal niet avontuurlijk
ingesteld, maar die voorvallen overkomen
me als kunstenaar.

“Ik was iemand die niet gauw
moe werd, want ik deed alles
met plezier”
je op reis bent, kun je het later doen. Of je
moet een arm persoon de hele dag te eten
geven. Ik moet dus nu een arm gezin de
hele maand te eten geven. Als je de mogelijkheden hebt, dan moet je dat doen.”
Zelf zou hij graag een scootmobiel hebben, maar zijn vrouw en kinderen vinden
dat niet goed. “Ze zeggen: 'Als jij een
scootmobiel hebt beweeg je veel minder.
Dan word je dik of je krijgt een ongeluk
en je hebt al een ongeluk gehad.'”
De wijkkrant wenst Budak Nasrettin veel
sterkte!
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ANNEMARIE VAN GINKEL EN BAS BUGTER

Wij hebben op Klarendal een jaarlijks terugkerend feestje dat zo leuk is dat iedereen
ervoor de straat opgaat. Dat gold zeker ook voor deze -tiende!- editie. Het weer was
geweldig, paradijsvogels in overvloed, kunstenaars aan het werk op straat, overal
muziek. Vrouwen van een meter of twee op stilettohakken die zonder zwikken de hele
Klarendalseweg af konden lopen. De buitelende jongens en meisjes van de Capoeiraschool. Een groot podium op het Simmersplein waarvoor de liefhebbers meezongen
met Nederlandstalige muziek. Kinderen met zelfgebakken cupcakes. Mensen met een
wijnglas in de hand. En nog veel meer.
De redactie zag overal mooie en blije mensen. Hieronder een vijftal van hen aan het
woord.

ARNHEMSE MEISJES

JASPER

“Wij zijn toerist in eigen stad vandaag”

Op een bankje op de Klarendalseweg zitten twee dames zichtbaar te genieten. “Wij zijn
toerist in eigen stad vandaag. We zagen het op Facebook en het was meteen een soort
magneet, de Nacht van de Mode. We wisten niet dat het hier zo leuk is! Ik hou van duurzaamheid, dus ik koop liever een uniek, goed gemaakt stuk dan van die wegwerpshirts
die iedereen aanheeft. Hier heb je van die ambachtelijke winkeltjes, zeg maar, precies
wat we zoeken. Het is ook leuk om in die oude huizen te kijken, je hebt hier mensen die
er al 50 jaar wonen en ook yuppen met een vt-wonen huis. We gaan zeker vaker komen!”

“Ze zouden het twee keer per jaar moeten doen!”

DE WASPLAATS

JASPER komen we tegen op het Snobfestival. “Ik wist helemaal niet dat het hier ook
nog was, ik dacht dat het bij Sugar Hill stopte. Het is omdat een vriendin van mij hier
incheckte op facebook dat ik dacht, kom, ik ga eens kijken.”
Jasper woont aan de 'verkeerde kant van de Velperweg', maar houdt wel veel van Klarendal. “Deze wijk is zo leuk dat ik er 's avonds altijd even doorheen wandel als ik bezoek
heb.”
De Nacht van de Mode vindt Jasper geweldig. “Ze zouden het twee keer per jaar moeten
doen! Ook een kerstversie. Dickens in Klarendal, met oliebollen en vuur op straat, dat
lijkt me mooi.”
Het Snobfestivalplein kent hij van dansles. “Ik zat hier op salsa. En binnenkort ga ik hier
kizumba doen. Wat dat is? Een soort droogneuken met kleren aan.”

“Het is een ávond van de mode!”

Voor DE WASPLAATS zit een heel rijtje kleurrijke dames. LENIE legt ons nog een keer
uit dat iedereen op woensdag welkom is, terwijl een van de andere dames erdoorheen
roept: “Het is helemaal geen Nacht van de Mode! Het is een ávond van de mode! Het
is al om 12 uur afgelopen!” Wat haar betreft was het feestje de hele nacht doorgegaan,
want de sfeer is genieten. Een van de andere dames heeft de slippers versierd. “Ze waren zo saai, ik moest ze gewoon oppimpen. Als ze straks last krijgen van de hoge hakken
kunnen ze hier een slippertje kopen.”

ERIK

ILSE

“Klarendal is fantastisch, overal gezellige tentjes”

Even verderop zien we ERIK, die het duidelijk naar zijn zin heeft. Terwijl hij organiseert
dat zijn zoon munten gaat regelen voor het eten straks staat hij ons te woord. “Ik hou
van lekker eten en niet altijd van zelf koken.” verklaart hij. “Klarendal is fantastisch,
overal gezellige tentjes, we hebben een leuk huisje. Ik hou van de gemoedelijkheid, de
mensen groeten elkaar. Je voert even een gesprek en je hebt meteen weer een nieuwe
vriend erbij.” Erik kreeg voor zijn verjaardag een t-shirt met een kale boom met een stekker eraan erop. Nu is hij verslaafd aan die t-shirts, past goed in de Nacht van de Mode.
“Wij gaan hier eten, muziek luisteren, vrienden van mij gaan zo optreden zag ik, dus het
wordt laat ben ik bang.”

“Ik vind het heel bijzonder dat mensen
soms van niets iets kunnen maken”

Aan het begin van de Klarendalse weg is PAULUS neergestreken met zijn 'PAKJE
KUNST AUTOMAAT'. De pakjes kunst hebben het formaat van een pakje sigaretten en
zijn gevuld door kunstenaars uit de buurt. Terwijl een kunstenaar op straat kunststukjes
zit te maken wachten wij op iemand die zo'n pakje trekt.
Het wordt ILSE uit Weert. “Wij zijn vriendinnen en we gaan elk jaar een keer op vriendinnenweekend. Dit keer was het mijn beurt om te kiezen, dus ik ging het zo regelen dat we
naar de Nacht van de Mode konden, vandaar. Zelf ben ik niet zo creatief, maar ik vind het
heel bijzonder dat mensen soms van niets iets kunnen maken. Ik vind alles mooi, alleen
niet dat met die draadjes. Gelukkig heeft Paulus gezegd dat ik mag ruilen als ik die trek.”
Het is een schilderijtje. “Moet ik hem zo ophangen?”
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MFC Klarendal

Bewonersoverleg

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

Op 6 juni 2018 was de laatste vergadering van het
bewonersoverleg voor de zomervakantie. Na de
zomervakantie worden de vergaderingen van het
bewonersoverleg niet meer op WOENSDAGAVOND
MAAR OP MAANDAGAVOND gehouden. De reden is
het contact blijven houden met Raadsleden. De data
van na de zomervakantie zijn: 10 SEPTEMBER, 22
OKTOBER en 10 DECEMBER. De vergaderingen beginnen om 20.00 uur in het MFC Klarendal. Op de publieke tribune is IEDEREEN WELKOM.
De agendapunten die 6 juni besproken zijn, zijn toelichting op het project "MAAT WERKT", een samenwerkingsproject van sociaal wijkteam, gemeente Arnhem
en UWV om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer een kans te geven actief mee te doen in de
samenleving.

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

De stand van zaken rondom de WASPLAATS en
de WOON OMGEVINGS PLOEG zijn toegelicht. Het
HUISHOUDELIJK REGLEMENT is vastgesteld en de
PLANTJESDAG is besproken.

ZZ

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)

Heel Klarendal bakt
Op woensdag 20 juni was het
Kazerneplein de hele middag omgetoverd tot een gezond en actief plein.
Kinderen van basisschool Kunstrijk
namen een verantwoorde lunch op
hun picknickkleedjes. Door Stichting
Rijnstad met veel stagiaires van het kinderwerk en de sportwerkers werd voor
beweging gezorgd. Kinderen bewogen
zich ook van workshop streetdance naar
workshop gezonde smoothies maken
en nog veel meer: alles in het teken van
gezond en actief leven.

Door Zefanja Hoogers
Meer dan 17 jaar geleden kwam GERRIT
BREEMAN als directeur aan het roer van
VOLKSHUISVESTING ARNHEM te staan.
Er lag toen een grote opdracht om met
de wijk Malburgen aan de gang te gaan,
een uitdaging. Op dat moment stond
Klarendal nog niet echt op de agenda.
Breeman nam afgelopen maart afscheid
van de corporatie, met de wijkkrant kijkt
hij graag nog even terug naar de afgelopen ‘spectaculaire’ jaren met Klarendal.

WIJKONTWIKKELING
Breeman legt uit dat wijkontwikkeling
toen mogelijk was als corporatie. ‘Het
ging niet alleen om de winkelpandjes,
maar om het denken vanuit het geheel.
Zoals de Klarendalseweg. Om die op te
knappen had de gemeente maar beperkt
budget. Door dat budget aan te vullen
als corporatie, kon er EU geld bij komen
waardoor het kwaliteitsniveau werkelijk
omhoog kon gaan. Dat zou nu absoluut
niet meer kunnen als corporatie.’ Breeman
geeft nog meer voorbeelden: ‘Door andere
corporatiedirecteuren werd ons in 2011
afgeraden de molen te kopen, een té groot

R
R☞

Nuttige nummers in de wijk

Gerrit Breeman: ‘Klarendal redt zich altijd’

KLARENDAL, KLEUR EN KARAKTER
Klarendal, daar wilde je niet gevonden
worden; de Klarendalseweg begint nergens en eindigt nergens – dat waren de
geluiden de Breeman in die jaren over de
wijk hoorde. ‘Er waren niet veel redenen
om naar Klarendal te komen inderdaad’
aldus de voormalige directeur. Totdat het
eerste wijkperspectief “Klarendal, kleur
en karakter” in 2003 aan de corporatie
werd gepresenteerd, een document wat
als leidraad moest fungeren qua beleid
de komende jaren. Hij somt met een glimlach beleidsmakers, bewoners en (mede)
werkers op die toen in beeld waren: ‘Het
initiatief lag bij de wijk, er moest zichtbaar
iets gebeuren. Dat was het nieuwe begin.
Klarendal is nooit af, maar ondertussen
staat het er en gaat nooit meer ten onder.
Klarendal heeft een robuust systeem
(lacht om het woord) van winkelpanden
met sociale woningen er boven; de continuïteit is gewaarborgd.’

EE

Gerrit Breeman kreeg bij zijn afscheid van Volkshuisvesting een nieuwe fiets

risico. Het was aanvankelijk wel de bedoeling dat wij financieel garant zouden staan,
maar we waren er ook terughoudend in.
Wijkontwikkeling was toen al omstreden. Toch deden we het in belang van
de stad en de wijk.’ Andere voorbeelden
zijn Station Klarendal, Hotel ModeZ, het
Gezondheidscentrum; allemaal projecten
die vandaag niet meer opgepakt zouden
kunnen worden door een corporatie. ‘De
gedachte was: lostrekken zodat de markt
het dan overneemt. En dat gebeurt nu: die
investeringen deden precies wat de bedoeling was.’ De vrije markt pakt nu zijn rol,
projectontwikkelaars vinden hun weg.
Wijkontwikkeling mag niet meer vanuit
Den Haag. Corporaties moeten nu slechts
vastgoedbeheerders zijn. ‘De rol van ontwikkelaar was klaar inderdaad. Nu geeft
Den Haag een rol in duurzaamheid aan de
corporaties. Ook interessant en spannend,
maar toch vond ik het tijd om te vertrekken.’
OP DE FIETS
Klarendallers zouden Gerrit Breeman kunnen kennen omdat hij regelmatig op de
fiets door de wijk kwam. ‘Dat deed ik vroeger ook hoor, ik had een jeugdvriend op de
Landbouwstraat. Maar als directeur zag dat
er waarschijnlijk anders uit. Ik fietste inderdaad regelmatig om, om thuis te komen.
Je kijkt dan toch anders naar panden; waar

“Toch deden we het in belang
van de stad en de wijk”
moet en kan nog wat? Voor mij was het in
het begin een verrassing te ontdekken dat
we allemaal voormalige winkelpanden in
beheer hadden, dichtgeplakt of veranderd
in woonhuizen. Maar die tijd is voorbij en
is niet meer mijn verantwoordelijkheid. Ik
fiets nu minder door Arnhem.’
TOEKOMST
Breeman haalt meerdere herinneringen
op aan diverse ministers die Klarendal
zijn komen bezoeken én de vele aandacht
op radio en televisie. ‘Zó veel! Iedereen
in het land heeft ondertussen wel van
Klarendal gehoord. Klarendal is ook het
grootste succes als het gaat om wijkontwikkeling. Dat succes komt vooral door
de samenwerking tussen gemeente,
bewoners, corporatie én het treffen van
ondernemers met een groot maatschappelijk component. Het was een spectaculaire tijd en Klarendal redt zich altijd.’
En de toekomst van Breeman zelf? ‘Ik
werk nu als interim directeur drie dagen
in Gorinchem. Tot mijn AOW leeftijd wil
ik als interim mijn kennis en ervaringen
beschikbaar stellen en leuk bezig zijn.’

Daarna was er een buffet waar ouders
voor waren uitgenodigd en bovendien
ook zelf gezonde hapjes hadden bereid
en gebracht: door in je dagelijkse voeding bewust te kiezen voor bepaalde
producten, verlaag je je risico op harten vaatziekten en blijf je ook nog eens
gemakkelijker op gewicht.
De medewerking van de LEUKE LINDE
maakte het verder mogelijk dat er luchtkussens waren en een prachtige tent
waar even rustig in de schaduw gezeten
kon worden. De boodschappen voor de
gezonde lunch zijn door ALBERT HEIJN
beschikbaar gesteld en EETWINKEL
STROOM en CASPAR leverden heerlijke
hapjes en smoothies. Deze middag was
mede mogelijk gemaakt door TEAM
LEEFOMGEVING van de gemeente
Arnhem. Allen dank!
CESAR (foto) had samen met zijn moeder een super biologische popcorn taart
gebakken, afgekeken van Heel Holland
Bakt. Hij zou er alle kranten mee willen
halen. De taart was na opening van het
buffet binnen vijf minuten opgesneden.

Cesar is trots op zijn super biologische taart

Dank je wel Gerrit!

Wijkkrant Klarendal - juli 2018

Pagina 7

DOCKS presenteert nieuwe ondernemers in
het Modekwartier: Eetcafé Simpel

Arno’s McCross
Door Zefanja Hoogers
Afgelopen april overleed geliefd kunstenaar en buurman ARNO ARTS. Tijdens
de Nacht van de Mode was hij er tóch
een beetje bij! DE NACHT VAN DE MODE
startte namelijk met een vrolijke parade
aan het einde van de middag, vergezeld
met veertig blazers en drummers, van de
binnenstad naar Klarendal. En daar liepen
de weduwe van Arno, TERRY VAN GURP,
én Arno’s buurvrouwen in Arts T-shirts met
de stoet mee, de zo beroemde M van de
kunstenaar dragend.

Arno speelde wel vaker als kunstenaar
met iconen uit onze consumptiemaatschappij. De omgetoverde M van McDonalds met een kruis er op, mocht voor
een avond voor de M van Modekwartier
staan. Als relikwie brachten echtgenoot en
buurvrouwen het terug naar Klarendal en
bezorgde divers publiek het nodige kippenvel of zelfs een krop in de keel.
‘Geweldig dat mijn man postuum geëerd
wordt’ vertelt Terry de volgende dag aan
de Gelderlander. Dat vonden wij ook!

Stephan voor zijn Eetcafé Simpel, Klarendalseweg 58

ONDERNEMERSVERENIGING DOCKS
PRESENTEERT EETCAFÉ SIMPEL
NIEUWE ONDERNEMERS IN HET
MODEKWARTIER
Tekst Marije Ringersma foto Bas Boerman
Op de bekende hoek van de Klarendalseweg en de Akkerstraat is STEPHAN
KEIJMAN (49) sinds 7 maanden eigenaar
van EETCAFÉ SIMPEL.
Hoe ben je hier terecht gekomen?
Ik ben opgegroeid in Klarendal. Ik kwam
hier al als klein jongetje met mijn vader.
Dan dronk ik een chocomelletje. Daarna
heb ik 20 jaar bij een betonfabriek
gewerkt. Ik werd daar ontslagen en vervolgens ben ik na gaan denken over wat
ik nou echt graag wil.
En ben je daar achter gekomen?
Mensen werken hard en willen in de avond
een goede maaltijd. En mijn idee is altijd
geweest “Lekker simpel!”. Gewoon wat je
vroeger at, lekker ouderwets. Zoals een
biefstukje, een gehaktballetje, een soepje,
allemaal van verse producten gemaakt. En
ik wilde dat in Klarendal, ik weet gewoon:
het modekwartier is hartstikke hip.
Wat is je specialiteit?
We hebben een dagmenu vanaf 8,50 EUR,
die is iedere dag anders. Bij ons kan je
dat ook afhalen. Dan krijg je een echt
bouwvakkersbord met eten, die je mee
naar huis kan nemen. We hebben ook
Shirley’s saté, heel erg lekker. Maar wat
je echt moet proeven is de Klarendaller!
Dat is een gehaktbal naar geheim recept
van mijn moeder. (ondergetekende en
fotograaf Bas hebben de Klarendaller
geproefd en kunnen beamen: dit is een
aanrader!).
Wie is Shirley?
SHIRLEY is de kokkin. Zij is al 25 jaar een

“Maar wat je echt moet proeven is de Klarendaller!”
goede vriendin van ons. Alleen met een
kroeg red je het niet meer tegenwoordig.
Mijn vrouwtje zei: Bel Shirley, dan starten
we een eetcafé. Shirley is gewoon een
hele goede kokkin. Ik lust bijvoorbeeld
geen broccoli, maar als Shirley het maakt,
dan wel. Het mooie is dat door haar een
contract aan te bieden, zij uit de ww is
gehaald.
Wat is het mooiste wat je tot nu toe hebt
meegemaakt als kersverse eigenaar van
Simpel?
Dat was echt de Nacht van de Mode! Het
was mijn eerste keer NvdM, echt heel erg
super! De sfeer was goed. We hadden
disco, soul, funkmuziek uit de jaren ‘70’80 op het podium aangezet. Vond iedereen heel erg leuk. Ik heb hele positieve
geluiden gehoord uit de buurt.
Hoe zie je de toekomst?
Ik heb zoveel ideeën! Als we een paar
maandjes verder zijn, wil ik ook gaan
bezorgen. En over 10 jaar, dan ben ik
bijna 60, dan hoop ik dat ik hier mijn ontbijtje kan komen eten op het terras buiten. Ik zie het helemaal voor me: klanten
die lekker een krantje lezen, potje schaken
of een ander spelletje doen.
Wil je nog andere dingen doen naast
simpele gerechten?
Doordeweeks wil ik gewoon de lekkere
simpele gerechten serveren. En in het
weekend akoestische muziek en misschien
wat jamsessies. Een gezellig feestje. Elke
maand houden we een buurtborrel, dan
is iedereen welkom. Eetcafé Simpel moet
echt een aanvulling zijn voor Klarendal.
Dit artikel wordt mogelijk gemaakt door
Volkshuisvesting Arnhem

De oplossing
van Bas’ rebus
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MOLEN DE KROON REALISEERT
HAAR PLANNEN
De Klarendalse molen staat in de steigers.
De zwarte, inmiddels poreus geworden,
teerlaag is verwijderd en er is een nieuwe
laag aangebracht. Tot schrik van velen
werd de kleur wit. De reacties op deze
metamorfose geven aan dat Klarendal
haar icoon goed in de gaten houdt.
We konden verontruste belangstellenden
gerust stellen: zodra de ondergrond het
toeliet werd al weer een beschermende
verflaag aangebracht in de kleur zoals
men die al jaren kent, grijs/zwart. Dus
geen “Dame Blanche” geen “Moulin Rouge” maar gewoon weer onze vertrouwde
“Zwart/grijze” weduwe met zijn bijzondere
geschiedenis.
‘VERBINDEN’ IS HET MOTTO WAARBINNEN WE ONZE PLANNEN REALISEREN.
Verbinden met de historie, verbinden
tussen de unieke techniek van vroeger en
nu, verbinden met ons dagelijks brood
en verbinden met de omgeving en de
stad. Dankzij de Gemeente Arnhem, het
Rabobank stimuleringsfonds, de Provincie
Gelderland, Volkshuisvesting Arnhem, de
BankGiroLoterij, Molenfonds Hollandse
Molen, Stichting Fonds A.H. Martens
van Sevenhoven, de A.M. van Verschuer
Stichting en Stichting Vrienden van de Klarendalse Molen hebben we nu € 193.580
ontvangen en toegezegd gekregen. Daarmee was de begroting volledig gedekt en
zijn we de plannen gaan realiseren.
WAT GAAT U DAAR NOG MEER VAN
MERKEN?
De molen zal tot ongeveer half juli van dit
jaar in de steigers staan. Dit is nodig om
de werkzaamheden aan romp en stelling

uit te kunnen voeren. We zullen dus in
deze maanden de draaiende wieken op
zaterdagen even moeten missen. Omdat
de werkzaamheden veel invloed hebben op de bereikbaarheid van de winkel
hebben we besloten deze tijdelijk, tot eind
september, te sluiten.
Vanaf half juli, na beëindiging van de buiten werkzaamheden zullen de molenaars
de molen weer laten draaien. Bezoeken
is dan niet mogelijk omdat er dan werkzaamheden worden uitgevoerd op de begane grond (het huidige winkel gedeelte)
en de huidige trap wordt vervangen.
EN WAT TREFT U DAN IN OKTOBER 2018
AAN?
Allereerst zal de molen weer in bedrijf zijn
en de winkel geopend. De vrijwilligers
zullen u graag ontvangen. Tevens biedt de
begane grond van de molen de mogelijkheid van ontmoeten, 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 de praktijk op
de bovenliggende verdiepingen beleven.
Ook de kinderen zullen op een bijzondere
manier kennis kunnen maken met de molen en het malen van graan tot een basis
product voor ons dagelijks brood.
Door middel van horen, zien, voelen en
ruiken wordt de wereld van de molenaar
en de molen beleefd. Laat u verrassen.
De opening van de herstelde en verbouwde molen de Kroon zal niet onopgemerkt
blijven. Wilt u ons financieel ondersteunen, dan kan dat. Een bijdrage op IBANrekeningnummer NL56RABO0314142568
wordt erg gewaardeerd.
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Dit is het 45ste jaar dat we vanuit Bouwspeelplaats DE LEUKE LINDE en het
KINDERWERK van MFC KLARENDAL ´SPEELDORP KLARENDAL´ organiseren.
De activiteiten van Speeldorp zijn bedoeld voor alle kinderen in de leeftijd van 4 tot
en met 12 jaar. Verder is natuurlijk iedereen welkom.
Speeldorp draait bijna geheel op vrijwilligers. Zij begeleiden de activiteiten, werken
in de keuken en bouwen het terrein en de tenten op. Daarnaast is er ook nog een
groep vrijwilligers die de kinderen nooit zien. Dat zijn namelijk de mensen die 2
weken lang het terrein van De Leuke Linde 's nachts bewaken.
In totaal zijn er ongeveer 60 vrijwilligers die klaar staan voor Speeldorp, zonder hen
zou Speeldorp dus nooit kunnen bestaan.

Maandag 13 augustus:
SPORTDAG

Wij beginnen de tweede week van Speeldorp met een mega sportieve dag! In de ochtend gaan we allemaal verschillende sporten doen die te maken hebben met rennen
en hardlopen! We houden zelfs onze eigen hardloopwedstrijd voor verschillende leeftijden! In de middag zijn er weer allemaal vette sporten op de Leuke Linde waar je kennis mee kunt maken, zoals: BMX, Schermen, Skaten, Voetballen, Boksen, Bootcampen,
Stoepranden en Klimmen in de klimtoren! Ben jij sportief en vind je het leuk om
nieuwe sporten uit te proberen? Kom dan naar de sportdag!

Dinsdag 14 augustus:
TROPICAL DAG

r

Maandag 6 augustus
OPENINGSFEEST SPEELDORP 2018 !!!

Natuurlijk begint Speeldorp ook dit jaar weer met een geweldig openingsfeest.
Er zijn er allerlei leuke en spectaculaire spellen en activiteiten, zoals de bungee trampoline, de spidertoren, springkussens, leuke oud Hollandse spellen, knutselen en nog
veel meer!! Bovendien is er in de middag, om 14.00 uur, de spectaculaire opening van
het nieuwe speeltoestel, het klimbos! Een dag die je niet wil missen!

Dinsdag 7 augustus:
BOUWDAG

r

Net als vorig jaar starten we al in de eerste week van Speeldorp met de Bouwdag!
Het thema van dit jaar is: Ruimtevaart…….We starten in het bouwdorp met de bouw
van een ruimteschip. Daarnaast kun je knutselen, timmeren, lijmen, zagen, kleien, en
nog veel meer. Na deze dag kun je bijna het gehele Speeldorp nog verder bouwen aan
jouw ruimtevaartcreaties in de bouwhoek! Let op: Trek wel stevige, dichte schoenen
aan, als je in de bouwhoek gaat helpen!!

Woensdag 8 augustus:
WATERDAG !!!

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

:

Donderdag 9 augustus:
DIERENDAG

Vandaag staan alle activiteiten in teken van dieren! In de ochtend gaan we de wijk in
voor een mega leuke speurtocht! Welke dieren zullen we allemaal tegen komen!?? Wil
je mee doen? Lever dan het inschrijfbriefje in bij Noëlle of Joyce. Let op: er kunnen
maximaal 100 kinderen mee!
In de middag zijn er allerlei dieren-activiteiten op de speeltuin. Van knutselen tot echte
dieren zien, aaien en verzorgen. Én…..er is een dierenshow!!! Wil jij jouw huisdier
komen showen? Geef je dan zo snel mogelijk op middels het inschrijfbriefje.

r

Vrijdag 10 augustus:
RACEDAG

In de ochtend zijn er verschillende race- en knutselactiviteiten in de speeltuin. En in de
middag kun je meedoen met een echte Speeldorp-race! Klaar voor de start? Wie durft
er mee te doen? Je kunt je aan het begin van deze middag opgeven. We racen in leeftijdsgroepen. Jij bent er ook bij toch!?!

$

Vandaag maken we er met z’n allen een hele mooie en tropische dag van!
Doe mee, met super leuke activiteiten zoals; je eigen cocktail maken, limbo dansen,
buikschuifbaan en nog veel meer tropische activiteiten! In de middag gaat het programma gewoon verder en sluiten we af met een tropische modeshow!
Kortom, wij gaan er een zonnige dag van maken met heel veel gezelligheid!!!
Ben jij er bij??

$

Woensdag 15 augustus:
KLEUTERMIDDAG EN UITJE IN
ARNHEM!

Dit jaar gaan we met 70 Klarendalse kinderen gezellig een dagje uit in Arnhem!
Waarheen….? Dat verklappen we nog niet…. Ben je 7,8,9,10,11 of 12 jaar? Woon je in
Klarendal en/ of ben je vaste deelnemer bij de kinderclub van het MFC? Dan kun je
je opgeven voor dit uitje. Lever het inschrijfbriefje in bij Noëlle of Joyce. Wel even je
legitimatiebewijs meenemen!
Voor de kleintjes t/m 6 jaar hebben wij een speciaal kleuterprogramma op De Leuke
Linde. Van 14.00 uur tot 16.00 uur kunnen de kleuters meedoen met een super leuk
programma in de tent. Alle kinderen die niet mee gaan met het uitje of niet mee kunnen doen met het kleuterprogramma kunnen natuurlijk gewoon lekker spelen in de
Speeltuin.

Donderdag 16 augustus:
TALENTENDAG

d

In de ochtend is er een leuk verassingsprogramma buiten de speeltuin. Wil je mee?
Schrijf je dan in! Je kan je inschrijfbriefje inleveren vanaf de sportdag, dus vanaf maandag 13 augustus, bij Joyce of Noëlle. Let op; Er kunnen maximaal 80 kinderen mee!?
In de middag is het weer tijd voor de grote Speeldorp-Talentenshow!!! Ook dit jaar
mag je weer mee doen om te zingen, dansen, playbacken, goochelen, rappen of iets
anders? Wil je meedoen?? Geef je dan op voor de Talentenshow!
Zou de leiding dit jaar ook weer willen optreden?

Vrijdag 17 augustus:
CIRCUS !!!
Dit mag je echt niet missen! Circus Harlekino is er weer bij om deze laatste dag van
Speeldorp Klarendal spectaculair af te sluiten. Kaartjes kosten 1 euro. Het circus is
alleen toegankelijk voor kinderen. Ouders wees gerust, de leiding zal goed op de kinderen passen. (Ouders van kleine kinderen: blijf wel op de speeltuin, mocht er toch iets
aan de hand zijn, dan kan uw kind u terugvinden)
Speeldorp Klarendal is voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Je kunt het Speeldorp
vinden op Bouwspeelplaats De Leuke Linde aan de Agnietenstraat. Alle activiteiten
(behalve het circus) zijn gratis. Speeldorp Klarendal is geopend van 10.00 uur –
12.00 uur en van 13.30 uur – 16.00 uur. Van 12.00 uur – 13.30 uur is de speeltuin
gesloten voor bezoekers. Vragen? Bel met tel: 026 – 442 48 11
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Speeldorp Klarendal wordt georganiseerd door Bouwspeelplaats De Leuke Linde en Rijnstad Kinderwerk Klarendal

