
Molen de Kroon op weg naar een feestelijke heropening op zaterdag 27 oktober 2018

WijkkrantKlarendal
Geen steigers meer om de molen en daar-
mee is te zien dat de werkzaamheden aan 
de buitenzijde gereed zijn. Net voor de 
bouwvak vakantie zijn de steigers verwij-
derd. En nu toont de Kroon zich weer in 
al zijn pracht en praal aan Klarendal en de 
stad. 

‘Verbinden’ is het motto waarbinnen we 
onze plannen realiseren. Verbinden met 
de historie, tussen de unieke techniek van 
vroeger en nu, met de omgeving, verbin-
den met Klarendal. Om daar invulling aan 
te geven is gestart met de aanpassing van 
de begane grond (de in- en uitvaart) van de 
molen.

MET DEZE VERBOUWING BEREIKEN WE DE 
VOLGENDE DOELEN:
Vergroten van het sociaal maatschappelijk 
gebruik van de molen als ‘Icoon van Klaren-
dal’ en de Stad Arnhem.
Het beter uitdragen van de historie van de 
molen en de ontwikkeling van Klarendal 
door de eeuwen heen. Maar ook het over-
dragen van ambachtelijke werkzaamheden 
uit het verleden (koesteren van het gilde) 
Het verhalen van de geschiedenis van het 
wonen en werken in Klarendal met het 
‘canon’ van Klarendal als basis. 

Financiële continuïteit door een goed 
evenwicht te vinden tussen permanente en 
incidentele activiteiten in- en om de molen.
Elkaars verleden kennen vergroot het 
begrip voor wat mensen dreef en drijft en 
maakt de generatie verschillen en nationali-
teit verschillen invoelbaar/begrijpbaar.

Molen de kroon is en blijft een opleidings-
molen. Onze vrijwillige molenaars brengen 
vanuit het Gilde voor vrijwillige molenaars 
de fijne kneepjes van het vak bij. Na het 
examen ben je door het Gilde erkend Vrij-
willig Molenaar (Erkend als werelderfgoed). 

WAT GAAT ER DOOR DE VERBOUWING 
VERANDEREN?
De scheiding tussen winkel en de rest van de 
ruimte gaat verdwijnen. De inventaris van de 
winkel wordt vernieuwd. Er komen nieuwe 
winkelmeubels waarin onze producten 
worden aangeboden. De winkel vrijwilligers 
helpen je straks met de keuze vanachter 
drie verplaatsbare balie meubels.
Wij bieden de mogelijkheid om in de 
verbouwde ruimte te genieten van een 
uitstekend Arnhemse Peeze kop koffie in di-
verse uitvoeringen. Ondertussen bestaat de 
mogelijkheid om te genieten van twee - en 

later drie – molen gerelateerde documentai-
re films die te zien zijn op een groot scherm.

Er komt een permanente tentoonstelling 
waar de beleving van techniek en de 
betekenis van de molen, historisch en 
hedendaags te zien en te beleven is. Foto’s, 
internet, objecten en een belevingstafel 
werken mee aan een informatief, educatief 
en interactief karakter van de tentoonstel-
ling, geschikt voor jong en oud. Ruiken, 
voelen, zien en horen laten je de molen in 
al zijn facetten ervaren. Daarmee word je 
uitgedaagd om op de bovenliggende ver-
diepingen de molen in werking te zien en je 
door de molenaars zelf te laten vertellen en 
beleven wat het vak molenaar inhoud. Een 
speurtocht voor de kinderen laat ook hen de 
molen op bijzondere wijze ervaren.

Ook minder validen, die niet in staat zijn 
om de steile trappen naar boven te beklim-
men krijgen op de begane grond een zo 
compleet mogelijk beeld van de molen te 
zien. Via een nieuwe trap en galerij bereik je 
de bovenliggende verdiepingen. Vanaf de 
galerij kun je de nieuwe ruimte op bijzon-
dere wijze beleven. Niet onbelangrijk, wij 
beschikken over een uitstekend uitgeruste 
keuken en er zijn twee toiletten aanwezig 
waarvan één geschikt voor minder validen.

WAT IS ER VERDER MOGELIJK IN DEZE 
MOLEN
Het laatste jaar hebben al velen de Paarden-
stal gehuurd voor diverse doeleinden. Kin-
derfeestjes, verjaardagen, vergaderingen, 
bestuur overleggen, cursus avonden t.b.v. 
opleiding tot molenaar, muziek optredens 
van ‘Muziek bij de Molen’, ouder middagen 
van de Drie Gasthuizen, Kerstdiner met een 
sociale doelstelling, gesprekken om weer 
aan de maatschappij mee te kunnen doen: 
al deze mogelijkheden, die passen binnen 
de doelstelling van de Stichting Vrienden 
van de Klarendalse Molen zijn en blijven 
mogelijk.
Maar er kan nu nog meer binnen deze 
doelstelling: de begane grond van de 
Molen biedt een welkome aanvulling op 
de nu al aanwezige mogelijkheden. De 
ruimte is prima geschikt voor groepen tot 
75 personen en uitgerust met een moderne 
geluidsinstallatie waar een optreden van 
een muziek groep zo op in kan pluggen. 
Bedrijfspresentaties zijn via een audio 
visuele mogelijkheid op kwalitatief uitste-
kende wijze mogelijk. Bedrijven kunnen in 
deze bijzondere accommodatie hun relaties 
ontvangen.

Uiteraard blijven wij ons ook actief be-
zig houden met jaarlijks terug kerende 
activiteiten. Denk maar aan De nationale 
Molendag, De nacht van de Mode, Plantjes 
dag, Kerstmarkt. Alles wat bijdraagt aan het 
thema ‘Verbinden’ draagt de Stichting een 
warm hart toe.

WANNEER GAAN WE WEER OPEN?
De maand september is volledig gericht 
op de interne verbouwing. De aannemer is 
eind september klaar met zijn werkzaam-
heden. We starten dan met de inrichting. 
Daar trekken we drie weken voor uit. Op 
zaterdag 27 oktober 2018 gaan we feestelijk 
open.

De molen draait en de winkel is geopend. 
Om 14.00 uur vindt de officiële openings-
handeling plaats. Maar vanaf 12.00 uur 
is er een feest programma voor iedereen 
toeganke lijk. Houdt onze website en Face-
book pagina in de gaten voor de invulling 
hiervan. Vanaf dat moment kun de nieuwe 
ruimte ook huren. Zie daarvoor de informa-
tie op de website.
WWW.MOLENDEKROON.NL 
FACEBOOK.COM/MOLENDEKROON 

VRIJWILLIGERS
Dit alles kan in de toekomst alleen worden 
gerealiseerd met het enthousiasme en de 
tomeloze inzet van vrijwilligers. De huidige 
vrijwilligers, molenaars, winkelbediening, 
klussenploeg, bijspring hulpen hebben 
een intensieve periode achter de rug. Er is 
veel met elkaar overlegd, gedacht, bedacht, 
meegeholpen en uitgesproken. Het bestuur 
van de Stichting beseft ten volle dat er veel 
is gevraagd. 

Maar we kunnen met zijn allen trots zijn op 
onze vrijwilligers organisatie en het gene 
wat we met zijn allen hebben bereikt.

Er staat ons een uitdagende toekomst te 
wachten en we weten waar we het voor 
doen; Behoud van Molen de Kroon als Ver-
bindende Factor en rijksmonument.
Wilt u ook als vrijwilliger een bijdrage leve-
ren, meldt je dan aan. Wij gaan graag met 
je in gesprek over de mogelijkheden.

BIJDRAGEN EN STEUN
Zonder vertrouwen en financiële steun van 
onze sponsoren was dit niet gelukt. Het ge-
hele projectbudget is bijeengebracht door:
• De BankGiro Loterij
• De Hollandsche Molen
• Gemeente Arnhem
• Provincie Gelderland
• RABO Stimuleringsfonds
• Stichting A.M. van Verschuer
• Stichting fonds A.H. Martens van Seven-

hoven
• Stichting Vrienden van de Klarendalse 

Molen
• Volkshuisvesting Arnhem

Wij danken hen voor de bijdrage en het in 
ons gestelde vertrouwen.

Ook in de toekomst kunnen we steun ge-
bruiken bij het verder uitbouwen van onze 
doelstelling ‘Verbinden’. U kunt ons daarbij 
ondersteunen door een bijdrage over te 
maken op NL53 RABO 0314142568
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Zefanja Hoogers, Shay Karniel, Marije 

Ringersma, Annemarie van Ginkel, 

Bas Bugter

KRANT NIET ONTVANGEN? 

Bel 06 - 146 89 701 en hij wordt zo 

snel mogelijk bezorgd.

Wilt u écht geen wijkkrant? Mail ons 

uw adres en we slaan uw huis over. 

Facebook.com/klarendal

@klarendal2022

wijkkrant@klarendal.nl

www.klarendal.nl
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wijkkrant klarendal is een uitgave 
van het Bewonersoverleg

~ Colofon ~

We kunnen het over het weer hebben: 
wát een zomer is dit! Maar dat doen 
bewoners op de Klare Taal pagina ver-
der al. Hoe overleefden we de hittegol-
ven? Ook de redactie komt maar mond-
jesmaat uit de hittegolf, de vakantiemo-
dus blijft door weersomstandigheden 
redelijk aan. En we moesten het van-
wege familieomstandigheden ook nog 
met minder mankracht doen… Daardoor 
is de rubriek van Annemarie ‘Wie is je 
buur’ eenmalig komen te vervallen. 

Toch is het gelukt om na de komkom-
mertijd de krant weer boordevol te 
krijgen. Mede ook door bewoners die 
ons ingezonden stukken stuurden. Zo 
krijg je jaren niets, zo ontvang je drie 
zieleroersels binnen twee kranten. 
Ingezonden stukken zijn mits fatsoenlijk 
geschreven, natuurlijk altijd welkom. 
De redactie is dan niet verantwoordelijk 
voor de inhoudelijke juistheid van een 
ingezonden brief, bovendien hebben we 
ook het recht het niet te plaatsen. Maar 
deze krant hebben we er twee.

En de rest. Acht pagina’s vol tekst en 
beeld. Veel leesplezier. 

~ Redactioneel ~

Uiterlijk kopij woensdag 17 oktober.
Kopij ontvangen we graag per e-mail 
op wijkkrant@klarendal.nl: platte tek-
sten in een Word document en beelden 
in een zo hoog mogelijke resolutie. 
Verspreiding van de krant na 1 november.

Inleveren van kopy 
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Mensen hebben mensen 
nodig 

Ben je op zoek naar vrijwilligerswerk waar-
bij je flexibel bent en iets voor een ander 
kunt betekenen? Buurtmaatjesproject St 
Marten/ Klarendal/ Spoorhoek, brengt je 
in contact met wijkgenoten, die een beetje 
hulp en aandacht kunnen gebruiken. Hoe 
je die hulp invult, hoe vaak je contact hebt 
en hoe lang je buurtmaatje bent, gaat in 
overleg.

Vind je het fijn om buiten te zijn? Dan is dit 
misschien iets voor jou. Een mevrouw van 
85 jaar wil graag regelmatig een half uurtje 
buiten lopen, maar het lukt haar niet alleen. 
Ben jij degene die haar week opfleurt en 
regelmatig een kort wandelingetje met haar 
gaat maken? 

Meer informatie: 
Carla Kool, coordinator 
Buurtmaatjesproject Sint Marten/ 
Klarendal/ Spoorhoek
T: 06 - 194 18 829
c.kool@eusebiusparochie.nl
werkdagen: maandag en donderdag
 

Financieel Café Klarendal 
Iedere maandag van 12.00 – 14.00 uur 
staan deskundige vrijwilligers op een 
locatie in Klarendal voor je klaar om je te 
helpen met financiële en administratieve 
vragen. De vrijwilligers ondersteunen bij-
voorbeeld bij het begrijpen van brieven, 
het invullen van formulieren, het samen 
opzetten van administratie of het doen van 
aanvragen. Heb je een vraag? Loop gerust 
eens binnen! 

De vrijwilligers van het Financieel Café 
ondersteunen je bij:
• Het begrijpen van lastige brieven van 

instanties. 
• Het invullen van formulieren.
• Het samen opzetten van administratie .
• Kwijtscheldingen, telefoongesprekken en 

het opstellen van eenvoudige brieven en 
bezwaarschriften.

• Eenvoudige wijzigingen in toeslagen: 
huurverhoging, wijziging rekening, etc.

Daarnaast kunnen zij je doorverwijzen naar 
de juiste instantie als de vrijwilligers je 
niet verder kunnen helpen. Het Financieel 
Café is gratis en je hoeft geen afspraak te 
maken.

Waar en wanneer
Oneven weken op maandag van 12.00 – 
14.00 uur, MFC Klarendal Kazerneplein 2
Even weken op maandag van 12.00 – 14.00 
uur, De Wasplaats Klarendalseweg 439

Wil je meer informatie over het Financieel 
Café? Neem gerust contact op!
Mendy Mol 026 - 327 22 66 
FinancieelCafe@swoa.nl

WHOP’s in de wijk - 
WeHelpen 
OntmoetingsPlekken
WeHelpen, de landelijke coöperatie waar 
mensen terecht kunnen met een hulp-
vraag of hulpaanbod, een website waar je 
om hulp kunt vragen, of juist aanbieden.  
WeHelpen is gestart met ontmoetingsplek-
ken in de wijk! Verschillende vrijwilligers-
organisaties in Klarendal en Sint Marten 
zijn hier bij betrokken en werken samen 
om deze WeHelpen Ontmoetingsplekken te 
realiseren. 

Met wehelpen.nl kun je aangeven dat je 
best een keer iemand een handje wilt hel-
pen. Of je kunt laten weten waar je hulp bij 
nodig hebt. 

Er zijn in augustus op vier locaties We 
Helpen Ontmoetingspunten (WHOP) 
geopend:
• De Wasplaats, Klarendalsweg 439 

ma 13.30-15.00 uur
• Inloophuis Klarendal/ Sint Marten, Van 

Slichtenhorststraat 34 di 10.30-12.00 uur
• MFC Klarendal, Verlengde Hoflaan104 

wo 13.30-15.00 uur
• De Nieuwe Hommel, De Wiltstraat 6 

do 13.30-15.00 uur

Op bovengenoemde tijden is een vrij-
williger aanwezig die de e-learning van 
wehelpen.nl heeft gevolgd en weet hoe je 
de website kunt gebruiken. Je kunt uitleg 
krijgen over de wehelpen.nl en ondersteu-
ning bij het aanmaken van een account of 
vinden van een match.

Soepfestijn 2018 
Op ZATERDAG 22 SEPTEMBER is er weer 
een soepfestijn op het kerkplein bij het 
inloophuis aan de Van Slichtenhorststraat 34.
Vanaf 16.00 kunt u voor €2,50 een soepkom 
huren en dan proeven van 5 soorten soep.
Tijdens het proeven kunt u gezellig bijpra-
ten en genieten van het inloopkoor.
Dus komt allen op zaterdag 22 september 
naar het inloophuis en geniet van heerlijke 
soepen, gezellige muziek en van prachtige 
gesprekken.

 

Rebas
Op deze pagina plaatst de wijkkrant kunst uit de wijk, ieder jaar een andere kun-
stenaar. 

In 2018 maakt buurtbewoner, redacteur én kunstenaar BAS BUGTER voor iedere 
krant een rebus, leuk voor jong én oud! 
De oplossing vind je deze keer op pagina 8. VEEL PLEZIER!

OPROEP! 

Zou jij 7x in 2019 je Klarendalse kunstwerk op deze plek willen? 
Maak contact via wijkkrant@klarendal.nl
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Redactie: Rick Jansen 
Foto: Zefanja Hoogers

De afgelopen maanden zijn jongeren in 
de wijk aan het werk geweest om oude-
ren te interviewen – zodat hun verhalen 
niet verloren gaan. 

De geïnterviewde ouderen zijn Klaren-
dallers van Nederlandse, Surinaamse en 
Turkse afkomst. Door hun levensverhalen 
op te schrijven en onder andere in een 
boek te verwerken, ontstaat een beeld 
van een generatie in de wijk waar jon-
geren weinig van weten en die er toch 
samen in leven. Jongere Klarendallers 
interviewden wijkbewoners in de leeftijd 
van hun grootouders, waardoor zij meer 
inzicht kregen in hun eigen achtergrond.

Zo interviewde MELANIE ONSTEIN (21) 
haar achterbuurman JOOP LANGENBACH. 
Joop is weduwnaar van Ger, hij en zijn 
vrouw waren hun leven enorm actief in 
het verenigingsleven en het wijkcentrum 
en zijn daar beiden in onderscheiden met 
een Koninklijk lintje. Ger overleed in 2017. 

Uit het interview van Melanie: 
“Vroeger was het heel anders hier in 
Klarendal. Het was een gezellige buurt en

je kende iedereen. De mooiste tijd was hier 
onderaan, bij het wijkcentrum: klaverjas-
sen, biljarten, rommelmarkten organiseren. 
Het wijkcentrum was het tweede huis voor 
ons. Ik ging er elke morgen koffie drinken. 
Ik liep er zeven dagen in de week en we 
hadden de sleutel. Ger deed de kookclub 
en de kinderclub. Bij Ome Joop en tante 
Ger kon alles. Ik heb het altijd naar mijn 
zin gehad. Er is hier nooit wat gebeurd in 
de straat. Er zijn wel wat andere mensen 
tussen gekomen, maar het is nog een heel 
hecht buurtje.”

“Helaas is het wijkcentrum nu weg. Toen 
het werd opgeheven, is Ger ziek gewor-
den. Sinds die tijd is ze aan het sukkelen 
gegaan. 4 mei 2017, wat een datum is dat. 
Toen is Ger overleden. Als je 65 jaar samen 
bent geweest, gaat dat niet in de kouwe 
kleren zitten.”

Het boek wat momenteel in de maak is 
met de foto’s van de mensen die dit pro-
ject vorm gaven, wordt op DONDERDAG 
25 OKTOBER gepresenteerd aan deelne-
mers en publiek. De presentatie zal verder 
ingekleurd worden met filmpjes die van 
de ouderen in de wijk zijn gemaakt, een 
fotopresentatie en een gesprek met enkele 
jongere interviewers.

MIJN LEVEN IN KLEUR is een initiatief van 
wijkbewoner Rick Jansen en participatie-
medewerker Songul Gurses, daarbij onder-
steund door Corien van der Poll (HUIS 
VAN PUCK), Mieke Hendrikse (Kunstbedrijf 
Arnhem), Jasper Ronkes (Stichting Rijnstad 
jongerenwerk) en Lieke Derksen (SWOA). 
Erfgoed Gelderland heeft de projectgroep 
ondersteuning gegeven. Het project is 

mogelijk gemaakt door bijdragen van 
Bewonersoverleg Klarendal, VSB Fonds, 
Sint Bernhard Cultuurfonds Gelderland, 
Dullertsstichting, Burger en Nieuwe 
Weeshuis en de gemeente Arnhem.

Iedereen welkom om 25 oktober om 19:30 
uur in het Huis van Puck!

Mijn Leven In Kleur

Joop Langenbach thuis, met zijn achterbuurmeisje van 21 Melanie Onstein

Schoon Klarendal
Door Monita Polman 

Er waren eens een paar mensen die met 
elkaar in gesprek kwamen over afval 
in de wijk; de irritatie over rotzooi die 
telkens bij de ondergrondse containers 
wordt geplaatst, achterpaden als illegale 
stortplaats, hondenpoep die niet wordt 
opgeruimd, vuil dat overal rondzwerft. 
Ondanks alle positieve ontwikkelingen in 
onze wijk van de afgelopen jaren,blijft dit 
een hardnekkig probleem. 

Er zijn natuurlijk veel bezuinigen doorge-
voerd waardoor de verantwoordelijkheid 
voor afval, meer dan vroeger, bij bewo-
ners zelf is komen te liggen. Dat is best 
even wennen als je anders gewend bent... 
Al pratende kwamen er echter steeds 
meer voorbeelden op tafel van bewoners 
die zich juist extra inzetten om de boel 
wél netjes te houden. Die bijvoorbeeld 
een prullenbak hebben geadopteerd, 
of met een groepje een gezellige mid-
dag combineren met een opruimactie. 
Bewoners die het stoepje van de buren 
ook meevegen of de blikjes die achteloos 
zijn weggegooid oprapen en in een afval-

bak deponeren, waar het hoort. Eigenlijk 
kwamen we er achter dat er juist héél veel 
mensen actief zijn om hun eigen buurt net-
jes te houden en soms, zelfs de rotzooi van 
anderen opruimen.... Het gesprek kreeg op 
dit punt een enthousiaste wending. Zou het 
mogelijk zijn om meer bewoners te berei-
ken die zich positief willen inzetten voor 
een schone wijk? Die misschien de weg 
niet weten of wat hulp nodig hebben? En 
is het mogelijk om een brug te slaan tus-
sen bewonersinitiatieven en bijvoorbeeld 
buurtbeheer bedrijven en de gemeentelijke 
afvalcoaches? Zo ontstond het idee van 
een platform waar samenwerking tussen 
verschillende bewoners en groeperingen 
tot stand komt en om kennis te bundelen: 
‘SCHOON KLARENDAL’. 

Inmiddels is er een groeiend net-
werk waar bewoners en onderne-
mers op aangesloten zijn evenals het 
GREENTEAM, het KINDERWIJKTEAM 
en de WOONOMGEVINGSPLOEG van 
de wijk. Ook het OPBOUWWERK, het 
BEWONERSOVERLEG en het TEAM 
LEEFOMGEVING zijn betrokken. 
Regelmatig wordt er een informeel overleg 

georganiseerd en in de wijkkrant komt er 
in een vaste rubriek telkens informatie over 
wat er allemaal gebeurd rondom Schoon 
Klarendal. 

Vanuit dit netwerk is ook al weer een nieuw 
initiatief ontstaan, namelijk de ‘Poepgroep’. 
Hondenpoep is al heel lang een probleem 
en de Poepgroep wil hier op ludieke wijze 
aandacht voor vragen. En dus hebben ze 
B.O.P bedacht; een Klarendals hondje die 
we steeds vaker terug zullen zien in de 
wijk. Hou hiervoor deze krant en de website 
in de gaten!

Wil je meer weten, heb je ideeën of wil 
je meehelpen? Neem dan contact op via 
SchoonKlarendal@outlook.com en volg de 
avonturen van B.O.P op: 
www.facebook.com/klarendalsebop 

“Héél veel mensen zijn actief om 
hun eigen buurt netjes te hou-
den en soms, zelfs de rotzooi van 
anderen opruimen”

Ook wij willen een plekje in de samenleving
KORT INTERVIEW MET 2 HONDEN- 
BEZITTERS 

Door Nanda Bakker-Ait Arrami

"Zit" zegt Juliette, baasje van 2 schattige 
viervoeters, en keurig gaan ze zitten. Ze 
laat ze netjes uit aan de riem en is gewa-
pend met plastic zakjes om de poep direct 
op te ruimen. "Fijn dat ze tegenwoordig 
ook in de afval containers een luikje heb-
ben gemaakt, dat helpt ons enorm, dan 
kunnen we ook daar de poep kwijt”.  
Behalve het opruimen van de hondenpoep 
neemt ze ook hier en daar zwerfvuil mee. 
"Alle kleine beetjes helpen toch” roept ze 
vrolijk.

Net als Lilian. Zij heeft een echte knuffel-
hond en ook zij ruimt keurig de poep op 
en neemt zwerfvuil erbij mee. "Dat doe je 
gewoon” zegt ze “want het houd de straat 

schoon en de wijk mooi. Daar nemen we 
graag verantwoording voor”.

Juliette en Lilian zijn dol op hun vier-
voeters. "Ze brengen je naar buiten en 
zorgen ervoor dat je contact maakt met 
mensen”. Lilian is moeilijk ter been dus ze 
loopt kleine stukjes. "Met honden maak 
je gemakkelijk contact" zeggen Juliette en 
Lilian. “Dagelijks komen mensen op je af, 
stellen wat vragen, aaien de honden en 
maken een praatje. Zo blijf je verbonden 
met elkaar”.

"Voeger betaalde je hondenbelasting en 
mocht je de honden loslaten op kleine 
afgebakende veldjes. Je had meer facili-
teiten. Dat was fijn voor ons en voor de 
honden. Het is erg jammer dat er nu ner-
gens meer hondenuitlaat veldjes zijn in de 
wijk. Zeker als je niet ver kunt lopen is dat 
belangrijk”. 

Als hondenbezitters willen Juliette en Lilian 
graag meedenken over het hondenpoep-
probleem en hun best doen voor een 
oplossing. Misschien is zakjes ophangen bij 
de diverse uitlaatplekken een suggestie? 

Een ander idee is om toch weer hondenuit-
laatveldjes open te stellen want er zijn best 
veel ongebruikte parkjes en veldjes. “Dat 
zou echt fijn zijn, want dan krijgen we weer 
een plek samen met onze geliefde honden.”

De hond heeft  echt een belangrijke sociale 
functie want zo komen ook ouderen, men-
sen met een mentale of fysieke beperking 
en eenzame mensen nog buiten en in con-
tact met anderen. Verder zijn ze waakzaam 
en gezellig en ze houden je fit!

De namen in dit interview zijn gefingeerd 
op verzoek

De viervoeters van Juliette en Lilian



Tekst: Marije Ringersma Foto: Bas Boerman

Op een woensdagochtend ga ik bij  
MICHAEL PAS (22) langs, waar hij me trots 
allemaal foto’s van zijn zwangere vrien-
din laat zien. Hij is een echte Klarendaller, 
geboren en getogen, nu wonend bij zijn 
moeder op de St Janskerkstraat.

Dus je woont al je hele leven in Arnhem?
Ja, met een tussenpoze van 3 jaar. Toen ik 
13 was, werd ik uit huis geplaatst. Ik had 
woedeproblemen. Ik was snel opgefokt en 
daar moest ik mee leren omgaan. Daarom 
ben ik naar Barneveld gegaan. Daar is een 
jeugddorp de Glind, ken je dat?

Ja, daar heb ik van gehoord. Maar wat is 
het precies?
Het is een soort dorp waar heel veel jonge-
ren wonen die begeleiding nodig hebben. 
In het begin heb je helemaal geen vrijhe-
den, die moet je verdienen. Als je bijvoor-
beeld een goede dag hebt gehad, mag je

een middag naar de stad lopen. Als kind 
vond ik het natuurlijk niet leuk dat ik ineens 
geen vrijheid meer had, maar ik kijk er posi-
tief op terug. Het was goed dat ik effe weg 
was uit Arnhem.

Waarom werd je vroeger snel boos?
Ik ben erg gepest op de basisschool. Ik heb 
nooit echt kunnen vaststellen waarom ik 
werd gepest, maar, net zoals alle anderen 
die worden gepest, komt het waarschijnlijk 
door het feit dat ik er anders uit zie. Op de 
Glind waren ze gelukkig heel streng met 
pesten, er werd hard tegen opgetreden. Nu 
ga ik met niemand meer om die mij vroeger 
heeft gepest. Het zij zo. Ik ben verder met 
mijn leven gegaan en ik ben geworden wie 
ik ben. Ik kan er wel mee zitten, maar daar 
kom ik niet verder mee.

Hoe ziet je leven er nu uit?
Ben vooral bezig met werk. Ik word mana-
ger bij Domino’s pizza. Ik deed hiervoor de 
CIOS (MBO sport en beweging, red). 

Ik zat zelfs voor een stage in Aruba. Dat ik 
dat voor elkaar heb gekregen, daar ben 
ik heel trots op! Maar na 1,5 maand bleek 
mijn vriendin hier in Nederland zwanger, 
dus ben ik terug gegaan. De zwangerschap 
is ook één van de redenen dat ik tijdelijk 
gestopt ben met mijn opleiding. Ze is nu 37 
weken zwanger.

Hoe is er door je familie gereageerd op de 
komst van de baby?
Heel positief, zowel in mijn familie als in haar 
familie. Toen ik mijn moeder vertelde dat ze 
oma werd, was ze heel blij. Ze wilde gelijk 
alles gaan regelen. Tja zo is mijn moeder. 

Hoe is de band met je moeder?
Heel sterk! Zij is één van de belangrijkste 
personen in mijn leven, en dat blijft voor 
altijd. Ze heeft zoveel voor me gedaan, 
dat kan ik niet in 10 minuten uitleggen. Ze 
heeft altijd achter me gestaan. Toen ik uit 
huis werd geplaatst, ging ze kapot. Ze deed 
het voor mij.  Als ik mijn leven over mocht 
doen, zou ik het weer hetzelfde doen. Het 
heeft me gemaakt wie ik ben en daar ben ik 
trots op. 

Waar verheug je het meest op als vader?
Ik denk dat de bevalling een mooi moment 
wordt die ik me altijd ga herinneren. En 
natuurlijk het moment dat ik haar in mijn 
armen sluit. Ook zoeken we naar een huisje 
voor ons gezin. Het liefste blijf ik wonen in 
Klarendal, omdat ik dat gewoon de leukste 
wijk vindt. Ik ben hier opgegroeid en er 
wonen hele fijne mensen. Het is gemoede-
lijk en iedereen is altijd buiten in de zomer. 
Lekker kletsen met de buren. Dat mis ik echt 
in andere wijken. 
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Wie ben jij nou? Wie ben jij nou? 
Wie ben jij nou? Michael Pas

… want zo mag ik me toch wel noemen 
na 28 jaar in Klarendal gewoond te heb-
ben. Ja, gewoond te hebben want ik wil 
hier weg. Niet dat ik Klarendal niet meer 
leuk vind, of dat mijn huis me niet meer 
bevalt. Nee, alhoewel ik goed op kan 
schieten met de mensen om me heen, 
zijn er hier een paar mensen die mij het 
leven zo ongelofelijk onmogelijk maken 
dat ik heel graag weg wil!

Nou heb je altijd mensen die je niet 
beter liggen dan anderen. Maar die ga je 
dan uit de weg. Helaas is dat niet altijd 
mogelijk, ben je door een Vereniging van 
Eigenaren gebonden aan sommige figu-
ren maar toch probeer je dan netjes met 
elkaar om te gaan, respecteer je elkaar.....
Als ik mijn eigen huis dan wil verkopen, 
denk je dat ze blij zijn dat ik weg ga. Nou 
niet dan!

Opeens worden er allerlei barrières opge-
worpen, eerst zegt men dat ik een illegale 
opbouw op mijn dak heb gemaakt. Omdat 
ik wist dat deze foute figuren alles zouden 
doen om mij het leven zuur te maken, 
heb ik dus netjes alle vergunningen aange-
vraagd en gekregen. Geen poot om op te 
staan dus.

Toen werd er weer iets anders bedacht, ik 
zou toestemming van de vereniging van 
eigenaren nodig hebben en die had ik niet 
- zeiden ze. In twee notulen van de VVE 
staan afspraken over de dakopbouw.
 
Probleem opgelost? Dat dacht je... Nu is 
die opbouw weer illegaal omdat hij niet is 
aangegeven op de splitsingsakte! Dan zou 
je denken, ook dan regelen we dat.

Het ongelofelijke toppunt is dat nu mijn 

huis verkocht is, dit uitschot weer een 
manier heeft gevonden om mij te probe-
ren klem te zetten: ja om de splitsingsakte 
te wijzigen heb je de handtekeningen 
nodig van de leden van de VVE. En die 
krijg ik niet als ik niet aan een rijtje voor-
waarden voldoe die deze aso's hebben 
opgesteld.

Ik kan mijn eigen huis niet eens verkopen!
En dan is dit maar een voorbeeld van het-
geen ik in die 28 jaar van deze figuren te 
verduren heb gehad. Ik kan er een treurig 
boek over schrijven!

Gelukkig zijn de meeste Klarendallers aar-
dige gezellige mensen, maar er zitten er 
een paar tussen die ik met liefde een lang 
ongezond en ongelukkig leven toewens.

Naam bekend bij de redactie

Ingezonden brief: Overpeinzingen van een Klarendalse....

Slip van Ace Eleven tijdens de Nacht van de Mode op de Klarendalseweg

“Als ik mijn leven over mocht doen, 
zou ik het weer hetzelfde doen”

xxxxxx

OPROEP: NAJAARS- 
KLEDING GEZOCHT VOOR 
KLEDINGBEURS

Op ZATERDAG 6 OKTOBER organi-
seert het team van de WASPLAATS 
weer een KLEDINGBEURS. Deze keer 
is de Wasplaats op zoek naar goede 
kleding die makkelijk een tweede of 
een derde leven kunnen krijgen bij een 
nieuwe eigenaar. Sociaal buurtbedrijf 
de Wasplaats: naast een wasserette 
staat de koffie altijd klaar. Ontmoeten 
en inloop, maandelijks een tentoonstel-
ling en meerdere initiatieven uit de wijk 
Klarendal zijn er ondertussen gehuisvest. 

INBRENGEN
Mochten mensen schone, goede (niet 
kapot) kleding, schoeisel, tassen, shawls 
etc. hebben waar ze vanaf willen, dan 
kunnen zij dit inbrengen. We gaan het 
NIET voor hen verkopen, de opbrengst 
is voor de Wasplaats en komt ten goede 
aan dagelijkse onkosten en bezoekers 
om bijvoorbeeld een bakje koffie te 
komen drinken.

Alles welkom om tijdens openingstijden 
te komen brengen! 
Daarna is iedereen welkom op zaterdag 
6 oktober om kennis te maken met deze 
gezellige plek in het hart van de wijk, 
met voor ieder wat wils voor zachte 
prijzen! 

Michael Pas woont nu nog bij zijn moeder thuis, waar hij een sterke band mee heeft



KLARENDALSE ZOMER DOOR BAS BUGTER EN ZEFANJA HOOGERS

We hebben een ongekend droge en warme zomer achter de rug. Hoewel velen genoten 
van het weer bleek tijdens onze ronde door de wijk dat niet iedereen blij was met de 
extreme hitte.

Wijkkrant Klarendal - september 2018 Pagina 5             KlareTaalKlareTaalKlareTaalKlareTaal      

JOHN

Ook JOHN wees ons erop dat veel bejaarden last hadden van het warme weer.
"Het was heel erg warm maar met een ventilator boven het bed was het wel uit te hou-
den, vooral na het nemen van een warme douche. Natuurlijk heb ik niet de hele zomer 
gedoucht en op bed gelegen maar bijvoorbeeld ook de planten rond de molen wat extra 
water gegeven. De tuin aan de achterkant lag er bij als een savanne. Inmiddels ziet het 
er weer prachtig uit.
Bejaarden hadden het zwaar; zo had vanwege de hitte de Drie Gasthuizen Groep twee 
bijeenkomsten in de molen afgelast. Gelukkig zijn ons echter geen sterfgevallen bekend".

 “De tuin aan de achterkant lag er bij als een savanne” 

SJACCO

Als eerste spraken we kunstenaar SJACCO.
"Het was very hot en met name oudere mensen hebben daar last van. Als je ouder 
wordt verandert je huid, die wordt dunner, waardoor je sneller verbrandt. Zelf heb ik een 
olifantenhuid dus ik kan wel wat hebben maar toch: ik zie erg uit naar een lekker mellow 
herfstje. De zomer is sowieso een hard jaargetijde: vogels fluiten ook niet in de zomer, 
let er maar 'ns op.
Tijdens de hittegolf had ik een filmploeg van de EO over de vloer. Ze kwamen opnames 
maken die half november zullen worden uitgezonden en ik ben ook druk met de samen-
stelling van een overzichtstentoonstelling, ter gelegenheid van m 'n 70e levensjaar. Vanaf 
begin oktober is die te zien bij de BOKA aan de Oude Kraan."

“Ik zie erg uit naar een lekker mellow herfstje”

TESSA EN ELISE

In de Leuke Linde maakten we kennis met TESSA en ELISE.
Tessa had het druk gehad met haar werk in de thuiszorg waarbij zij veel met ouderen 
te maken heeft. "Bejaarden en kinderen," vulde Elise haar aan "die zijn kwetsbaar. Zelf 
komen we niet hier uit de wijk maar we zijn wel bij het Speeldorp geweest waar veel 
wateractiviteiten plaatsvonden. Ook zijn we regelmatig gaan zwemmen in zwembad 
Klarenbeek."

“We zijn regelmatig gaan zwemmen in zwembad Klarenbeek”

TON

TON zocht ook verkoeling in het water.
"Op mijn werk bij Buitenspeelplaats Thialf was het op het sportveld niet uit te houden 
met een temperatuur van 37 graden. Gelukkig is er een pierenbadje waarin ik veel tijd 
heb kunnen doorbrengen. Dat badje is inmiddels geheel gerestaureerd. Bij mij thuis, op 
een bovenwoning, hield ik alle gordijnen dicht maar het liefst ontvluchtte ik het huis om 
ergens een koud biertje te gaan drinken in de schaduw"

“Het liefst ontvluchtte ik het huis om ergens  
een koud biertje te gaan drinken in de schaduw” 

MAURIEN EN ISIS

Op de valreep troffen we in de Agnietenstraat de dames MAURIEN en ISIS die ons op-
vielen omdat zij twee jonge katjes uitlieten, aan een riempje.
"We zijn net in Klarendal komen wonen en hebben 2 verhuizingen achter de rug, in de 
hitte. Onze kittens zijn nu 12 weken oud en moeten nog wennen aan hun nieuwe omge-
ving. Vandaar dat we ze vast kennis laten maken met de geuren van de buurt".

“We zijn net in Klarendal komen wonen”

JANIS EN YOERI

JANIS en haar bijna echtgenoot YOERI wisten te beamen dat het op een bovenwoning 
"verschrikkelijk" was. "Vooral met twee kleine kids. We hadden een opblaasbaar zwem-
badje op het balkon staan maar gingen ook vaak noodgedwongen de deur uit. We zijn 
veel aan het water geweest in Recreatiepark Hemelrijk, bij Uden. Ook zijn we op pad 
geweest op zoek naar een ventilator maar die bleken verdorie overal zijn uitverkocht!"

“We hadden een opblaasbaar zwembadje op het balkon staan”
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Bewonersoverleg 

Na de zomervakantie vindt het bewonersoverleg plaats 
op een maandag, zodat raadsleden aan kunnen schui-
ven. Op 10 september was trouw Leendert Combee  
van de VVD aanhoorder, nieuw is raadslid Hanny van 
Nunen van de PvdA. Ook zijn er een aantal leden 
gewisseld.  Zo zijn voormalig wijkambtenaar Chris 
Zeevenhooven als nieuwe voorzitter van ondernemers-
vereniging DOCKS en bewoner Frits Jansen nieuwe 
leden. 
Voorzitter van de Leuke Linde Ron Onstein wilde zijn 
zorgen delen met het bewonersoverleg over de toe-
stand van de wijk, als wake-up call: ‘Er is jaren hard 
gewerkt. Als we niet waken is in 2019 Klarendal weer 
terug bij af.’ Ron refereert aan junks en dealers die 
steeds meer de wijk in trekken. Ook zwerfafval en 
onkruid hebben zo hun negatieve werking op het  
klimaat in de wijk.
Fred de Bruijn en Silvia Groosman van Team 
Leefomgeving vertelden hoe ver zij zijn gevorderd met 
hun speerpunt ‘Kansrijk opgroeien’ voor kinderen van 
0 tot 14 jaar. 

W I J K W I J Z E R ☞☞
MFC Klarendal

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

Participatiewerker Songul Gurses 
Klarendal/Sint Marten werkt in het MFC:
s.gurses@rijnstad.nl - telefoonnummer 06 - 464 405 91 

Opbouwwerker Rob Klingen werkt in het MFC: 
r.klingen@rijnstad.nl - telefoonnummer 06 - 553 216 64

Klarendal is ook te vinden op de gemeentelijke web-
site: www.arnhem.nl > stad & wijken > mijn wijk

Nuttige nummers in de wijk

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

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

Rechtswinkel Arnhem: iedere dinsdag tussen 19.00u en 
20.00u in MFC Klarendal
Grofvuil ophalen: tel. 026 - 446 04 90 (SITA)
Oud Papier/Plastic: www.arnhem.nl/afvalwijzer
Klachten openbare ruimte: tel. 0900 1809 
Volkshuisvesting: tel. (026) 3 712 712
Jongerencentrum De Mix: tel. 026 - 445 86 21
Kinderwerk Klarendal: MFC Klarendal,  
tel. 026 377 20 63 
Steunpunt Huiselijk Geweld: 0900 -126 26 26
Inloophuis Sint Marten: Van Slichtenhorststraat 34,  
tel. 026 - 442 60 66 Inloop elke di. en don. van
10.00 tot 12.00u. 
Burenhulp tel. 06 - 442 48 687 (maandag t/m vrijdag) 

W I J K W I J Z E RW I J K W I J Z E R

IrisCovery inloop in de Wasplaats
Door Zefanja Hoogers

Iedere vrijdag is er als onderdeel van 
IRISZORG, een IRISCOVERY inloop in de 
WASPLAATS. IrisCovery helpt mensen 
met een verslaving tijdens het hele pro-
ces: van de eerste stap tot na de behan-
deling.

Pieter: ‘Wij zijn hoopverleners: het kán 
dus wél’

Als ex-verslaafde is PIETER POPPING-
HAUS iedere vrijdag als herstelondersteu-
ner te vinden bij inloop van Iriscovery. Als 
onderdeel van de Iriszorg, helpen Pieter 
en zijn collega mensen met verslavings-
problematiek graag verder, door luiste-
rend oor te zijn, of verder te komen in de 
netwerken. Lees zijn verhaal. 

VERSLAAFD
Pieter kwam al vroeg in zijn leven in 
aanraking met drugs. Nadat hij met een 
bijna overdosis in het ziekenhuis raakte 
en zich realiseerde dat hij niet meer deel-
nam aan de maatschappij, is het hem op 
zijn 30e gelukt te stoppen met harddrugs. 
‘Ik stond volop in het feestleven en een 
keer een snuifje werd al snel vaker. Na 
de bijna overdosis ging ik wel nadenken; 
wilde ik vader zijn of begraven worden 
door mijn zoon? Het heeft me naar de 
klote geholpen.’ 

Ondertussen is hij ook gestopt met can-
nabis roken en zelfs met gewoon roken. 
‘Mijn jongste (8) confronteerde me 
“roken is slecht, daar krijg je longkanker 
van”, ik had er gewoon geen zin meer in. 
Verslaving heeft vaak te maken met psy-
chische problemen, met wat je meemaakt. 
Ook dat heb ik opgepakt en schoonge-
maakt, uiteindelijk moet je dat wel doen.’

ERVARINGSDESKUNDIGE
Pieter is wel altijd werkzaam geweest. 
Door eczeem problemen heeft hij moeten 
stoppen met zijn glazenwassersbedrijf. 
Thuiszitten voelde nutteloos en zo kwam 
het idee om zich tot ervaringsdeskundige 
te laten scholen bij het Howie the Harp 
opleidingsinstituut via het RIBW. Via via

kwam IrisCovery op zijn pad en na een sol-
licitatiegesprek werd hij er aangenomen 
als vrijwilliger. Tot zijn opleiding af is, moet 
Pieter zich herstelondersteuner noemen 
en wordt hij door de organisatie gecoacht 
en ondersteund. ‘Er komt steeds meer 
vraag naar betaalde ervaringsdeskundigen. 
Een professionele hulpverlener kan niet 
overal over mee praten; ze hebben nooit 
gebruikt en voelen de trek en de zucht niet. 
Uiteindelijk wil ik een baan in de versla-
vingszorg.’ 

IRISCOVERY
Eerder hadden de herstelondersteuners en 
ervaringsdeskundigen hun inloop in het 
oude gebouw van het Velperpoortstation, 
maar daar moesten ze weg. Na een tijdje 
ontdekte Pieter als geboren en getogen 
Klarendaller zélf de Wasplaats als prima 
plek. De inloop begint na twee maanden 
een beetje op gang te komen. Iedereen is 
er welkom en de insteek is verslaving. Dus 
ook als het internet-, gok- of game-versla-
ving betreft. Vervolgens kunnen ook fami-
lieleden of naasten voor advies en vragen 
binnen komen. ‘Wij kunnen meedenken 
om een opstap te vinden naar professio-
nals, we kunnen altijd iéts betekenen.’ Voor 
IrisCovery hoeft men niet verbonden te zijn 
aan Iriszorg, de koffie en het koekje staan 
klaar, de drempel laag en het is altijd gratis.

‘Als ik iemand kracht kan geven door de 
erkenning van zijn verhaal, dan voel ik me 
daar heel goed bij.’ Nu al krijgt hij na een 
gesprek bevestigende woorden. Daar doet 
Pieter het voor: ‘Hoopverleners: het kán 
dus wél.’ 

VRIJDAG – Iriscovery 11.00u/13.00u

DE WASPLAATS, 
MEER DAN EEN WASSERETTE!

MAANDAG – FINANCIEEL CAFÉ 
12.00u/14.00u
Iedere tweede en iedere vierde maandag-
middag: een brief met ingewikkelde woor-
den of een onduidelijk formulier. Wanneer 
je je administratie doet kom je soms las-
tige dingen tegen. Dit komt vaker voor

dan je zou denken. Kom met je vraag naar 
het Financieel Café. 
Onze vrijwilligers kunnen je helpen bij 
het lezen van brieven, het invullen van 
formulieren of geven antwoord op vragen 
die gaan over het ordenen en bijhouden 
van je administratie. Een bezoek aan het 
Financieel Café is altijd kosteloos.

MAANDAG – WEHELPEN 13.30u/15.00u
Met wehelpen.nl kun je online aange-
ven dat je best een keer iemand een 
handje wilt helpen. Of laten weten waar 
je hulp bij kunt gebruiken. In de Was-
plaats is wekelijks een ‘We Helpen 
Ontmoetingsplek’ (Whop’s), voor uitleg 
over de wehelpen.nl, ondersteuning bij 
het aanmaken van een account of vinden 
van een match.

WOENSDAG – INLOOP ONDERLING 
10.30u/13.30u
Iedere woensdagochtend openen buurt-
bewoners de Wasplaats om samen met 
anderen leuke dingen te doen; koffie of 
thee (vanaf het tweede kopje € 0,50), spel-
letjes spelen, samen workshops beden-
ken, spullen repareren en eens in de 
zoveel tijd een bingo.

ALLE DAGEN TIJDENS 
OPENINGSTIJDEN – WINKELTJE OOGST
Handgemaakt door wijkbewoners: voor 
ieder wat wils! Kleine spulletjes voor 
jong en oud tegen schattige prijzen. Kom 
snuffelen!

ALLE DAGEN TIJDEN OPENINGSTIJDEN 
– INFO OVER BURENHULP
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, kinde-
ren, buren of kennissen. In de Wasplaats 
vertellen ze er meer over, maar iedereen 
kan het team natuurlijk ook zelf benade-
ren: 06 - 44 24 86 87 
Burenhulpklarendal.stmarten@gmail.com

ALLE DAGEN – WASPLAATS GOES ARTS
Maandelijks een nieuwe tentoonstelling 
aan de muren van de Wasplaats van een 
lokale beeldmaker! In september hangt 
er een smartphone tentoonstelling van 
Zefanja Hoogers, in oktober is Rieky van 
Elk met haar werk aan de beurt. 

DE WASPLAATS KLARENDALSEWEG 
439, 026 - 379 88 46

Pieter als 'hoopverlener' bij de Wasplaats op Klarendalseweg 439
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ONDERNEMERSVERENIGING DOCKS 
PRESENTEERT HET KOFFIEKAFEETJE
NIEUWE ONDERNEMERS IN HET 
MODEKWARTIER

Tekst Marije Ringersma foto Bas Boerman

Bijna iedereen is er weleens langs gefietst 
of gewandeld; HET KOFFIEKAFEETJE aan 
de Hommelstraat. Vandaag stap ik er voor 
het eerst binnen en maak ik kennis met 
eigenaresse PATRICE DONKERS (30) die 
het Koffiekafeetje al vier jaar met veel 
plezier runt.

Je was dus best jong toen je bij het 
Koffiekafeetje begon?
Inderdaad, ik was 26 jaar. Ik hoorde via 
via dat ze zochten naar een nieuwe eige-
naar voor dit hoekje. Ik wilde altijd al voor 
mezelf beginnen, maar waarin, hoe, wat 
of wanneer, dat wist ik niet. Totdat ik dit 
hoekje zag! Ik dacht: Ik ga ervoor!

Wat vind je het leukste aan deze plek?
In de straat gebeurt er altijd wel iets. Er 
is altijd wel wat te zien. En ons publiek is 
heel gevarieerd.

Kom je uit Arnhem?
Ja, ik ben opgegroeid in de buurt van 
de Apeldoornseweg. Daarna ben ik naar 
Amsterdam verhuisd om marketing en 
communicatie te studeren. Vervolgens

heb ik kort in loondienst gewerkt als com-
municatie professional. Ik was al een tijd 
niet in Arnhem geweest, maarja, toen hoor-
de ik dus van dit Koffiekafeetje.

Hoe was het om terug te zijn hier in het 
Arnhemse?
Echt een omschakeling, maar meteen ver-
trouwd. Mijn familie woont hier, dus dat is 
heel fijn. Ik kwam terug in een warm bad, 
maar ik mis de grote stad wel.

Het klinkt als een hele ommezwaai: van 
communicatie professional naar eigenaar 
in de horeca. Wat bewoog je om dat te 
doen?
Ik wilde een klein onderneminkje, waarbij ik 
direct contact heb met mensen. En ik wilde 
heel graag leren. Eigenaar zijn van een 
horeca-onderneming is een enorme leer-
school! Dat komt door de combinatie van 
het bedenken van het concept + het harde 
werken achter de bar enin de bediening.

Wat is je grootste inzicht geweest tijdens 
de leerschool?
Dat het echt belangrijk is om door te zetten. 
Als je doorzet met positieve energie, dan 
kan je alles bereiken. Daar geloof ik echt in.
Toen ik met het Koffiekafeetje startte, wilde 
ik dat iedereen zich welkom zou voelen 
hier, of je nu alleen komt of samen met 
iemand anders. Dat is me gelukt! Daar ben 
ik heel erg trots op.

Hoe zou je het Koffiekafeetje omschrijven?
Laagdrempelig en huiselijk. De klanten zijn 
heel gevarieerd, van toerist tot Klarendaller 
tot student tot pensionado. Daarnaast 
maken we zoveel mogelijk zelf, zoals sap-
pen, soepen en cakes.

Waar droom je van?
Ik hoop dat het lekker door blijft gaan zoals 
nu. Misschien wil ik een keer open op zon-
dag, met een uitgebreide lunch of brunch. 
Of op een avond, zodat het een borrelka-
feetje kan worden. Maar nu nog niet hoor. 
Nu zit ik in een hele stabiele fase, waarin ik 
mijn werk leuk vind en ook van vrijheid kan 
genieten.

Koffiekafeetje
Hommelstraat 39
6828 AJ Arnhem
026 - 213 07 75

Open:
Dinsdag t/m vrijdag: 08.00-16.00
Zaterdag: 09.30-16.00

Dit artikel wordt mogelijk gemaakt door 
Volkshuisvesting Arnhem

DOCKS presenteert nieuwe ondernemers in 
het Modekwartier: Het Koffiekafeetje

“Totdat ik dit hoekje zag! Ik 
dacht: Ik ga ervoor!”

Patrice bij de koffiemachine van het Koffiekafeetje

Wij zijn allemaal typisch - Typisch Klarendal eind november op tv
Arm of rijk, gezond of ziek, populistisch 
of elitair, laag of hooggeschoold, geboren 
Nederlander of immigrant, gelovig of onge-
lovig, Randstedeling of plattelander. Soms 
lijkt het wel of Nederland alleen nog maar 
bestaat uit kloven en tegenstellingen. Het 
nieuws wordt veelal gedomineerd door 
uitschieters en extreme tegenpolen. Maar 
wat weten we nu eigenlijk echt over de 
levens van anderen? En als we goed naar 
elkaar kijken, zien we dan niet juist meer 
overeenkomsten dan verschillen? 

De camera’s van TYPISCH..! bewegen 
zich door het alledaagse bestaan in 
Nederlandse buurten en geven zo stem aan 
de mensen die niet in de krant staan of hun 
stem laten horen aan de talkshowtafel.

Sinds afgelopen voorjaar is de EO met de 
twaalfdelige serie Typich Klarendal! in de 
wijk aan het filmen. Rolf en zijn col-

lega’s volgen 
al tien mensen 
(Simone van de 
tabakzaak is ook 
aan de beurt 
geweest) en het 
EO team heeft 
als doel twintig 
bewoners van 
Klarendal te vol-
gen. 

Eind novem-
ber kunnen 
we Typisch 
Klarendal! op 
de televisie ver-
wachten, maan-
dag t/m donder-
dag om 19:20 op 
NPO 2.

Rolf Vermeer en zijn cameraman aan het werk in de winkel van Simone

INGEZONDEN BRIEF

Deze zomer hebben wij op de Klaren-
dalseweg de deuren geopend van ons 
nieuwe bedrijf DR. FREEZE. Wat wij doen 
is mensen kortstondig -3 minuten- in een 
cabine zetten met een temperatuur van 
maar liefst -110 graden Celsius Dit heet 
Whole Body Cryotherapie en reactiveert 
het zelfherstellend vermogen van het 
lichaam en activeert het afweersysteem. 
Deze cryotherapie is een zeer goede 
manier voor sporters om nog fitter te 
worden, voor het herstel van blessures en 
heel veel aandoeningen zoals de bestrij-
ding van overgewicht, pijn, stress, depres-
sie en slapeloosheid. En het is ook nog 
eens heel goed voor je huid. Dr. Freeze is 
het eerste bedrijf buiten Amsterdam die 
dit in Nederland aanbied.

Wij zijn dan ook heel trots op ons nieuwe 
bedrijf. De reacties zijn heel enthousiast 

en we krijgen steeds meer nieuwe klan-
ten. Die komen uit de wijde omgeving tot 
Amersfoort aan toe, maar ook uit Klarendal 
zelf. Sowieso krijgen we vaak de reactie dat 
het enorm gaaf is dat wij onze nek uitste-
ken om zo'n innovatief bedrijf te starten in 
de wijk Klarendal. Dan geven wij altijd aan 
dat wij de wijk helemaal zien zitten. Zelf 
ben ik al 27 jaar ondernemer in Klarendal 
en heb ik veel energie in de wijk gestoken. 
Zo stond ik mede aan de wieg van onder-
nemersvereniging Docks en de Nacht van 
de Mode, welke ik vijf jaar heb geprodu-
ceerd. De huidige website Klarendal.nl heb 
ik nog gemaakt met mijn vorige bedrijf 
Netcreators.

Daarom was het niet zo leuk dat er eind 
juni ineens iemand schreeuwend de zaak 
binnen kwam lopen om zijn beklag te doen 
over de herrie van onze airco aan de gevel. 
Nog minder leuk was het dat hij begon te 
dreigen om 'als we niks ertegen zouden 

doen, hij zelf wel met een hele boel men-
sen lang zou komen om het zelf wel even 
op te lossen'. De meiden die bij ons wer-
ken waren behoorlijk aangeslagen van deze 
dreigementen want hadden zoiets nooit 
eerder meegemaakt. Hij zei ook de hele 
buurt achter zich te hebben staan. 

Maar na veel buurtbewoners te hebben 
gesproken, konden wij dit niet staven. 
Er heeft zich vervolgens nog één dame 
gemeld die ook aangaf de brom van de 
airco vervelend te vinden. Toen hebben wij 
besloten het te laten onderzoeken en daar-
uit bleek dat onze airco aan alle geluidsnor-
men voldoet maar wel een brom geeft die 
buren die vlak in de buurt en aan die kant 
van onze gevel wonen, kunnen horen als 
ze in de tuin zitten. We hebben vervolgens 
de hele installatie verplaatst naar het dak, 
waar deze nu naar boven is gericht en op 
betonplaten staat met een rubbermat eron-
der. De brom is nu vrijwel niet meer te 

horen, waarmee we hopen dat iedereen 
nu tevreden is. Onze buren zeggen totaal 
geen last meer te hebben dus wat ons 
betreft is het probleem opgelost. Van de 
dreigende meneer die ook de ingezon-
den brief had gestuurd, verwacht ik nog 
steeds een excuus, want zo gaan we niet 
met elkaar om in Klarendal.

Verder verwijs ik jullie naar de Dr. Freeze 
advertentie achter op deze wijkkrant. 

Groeten van Sander Vogels

Reactie op ingezonden brief
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Terugblik Speeldorp Klarendal 2018
De 45e editie van Speeldorp Klarendal zit er op. Weer een 
top editie met vele hoogtepunten zoals: de opening van het 
‘Klimbos’, de spectaculaire openingsdag, de themadagen 
zoals dierendag, waterdag en tropical dag, het bezoek aan 
Burgers Zoo en aan het nieuwe Filmtheater Focus en natuur-
lijk de komst van Circus Harlekino. Er was een super goede 
sfeer, blije kinderen en gezellige ouders!

Een hele dikke duim voor de vrijwilligers die dag in, dag uit 
klaar stonden voor deze kinderen! Bij 38 graden tot aan regen 
en onweer. Wat een top inzet!! Wij danken de vrijwilligers! Want 
zij hebben er voor gezorgd dat het weer een fantastische  
editie was van Speeldorp! Graag tot volgend jaar!!!

Agenda komende activiteiten:

Herfstvakantie:
Woensdag 17 oktober Herfstkriebels  
13.30 uur – 15.30 uur Leuke Linde
Donderdag 18 oktober Herfstspeurtocht 
13.30 uur – 15.30 uur Leuke Linde 
Let op! Zorg dat je om 13.30 uur op de Leuke Linde aan-
wezig bent, anders kun je niet meedoen met de speur-
tocht!!!

Halloween:
Woensdag 31 oktober Halloween
19.00 uur – 20.30 uur Leuke Linde

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

www.skar.nl

dag-opvang
0-4 jaar

peuter -werk
2-4 jaar

buiten-schoolse-opvang
4-13 jaar
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Binnenkort komen er misschien weer kinderen van de Jan Ligthartschool bij 
u aan de deur op zoek naar sponsors voor de sponsorloop. Die wordt dit 
jaar gelopen op 3 oktober. Uiteraard zullen de kinderen dan weer zo hard 
mogelijk gaan rennen voor het goede doel. Van de opbrengst wordt de helft 
gebruikt voor verdere verfraaiing van het schoolplein. De besteding van de 
andere helft wordt binnenkort bekend gemaakt, maar het zal in ieder geval 
een organisatie of initiatief uit de buurt zijn en het moet ten goede komen 
aan kinderen. 

Vorig jaar is de opbrengst naar Bouwspeelplaats de Leuke Linde gegaan. We hopen op veel sponsors, een geweldige 
opbrengst en vooral veel renplezier!

Sponsorloop Jan Ligthartschool 3 oktober 2018
Sponsorloop Jan Ligthartschool 3 oktober 2018
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Binnenkort 
gevelvernieuwing 

Indische buurt

Indy
Hoe oud ben je? 9 jaar
Wat ben je aan het doen? Spelen op de Leuke 
Linde
Wat vind je het leukste om te doen op de 
speeltuin? Het nieuwe Speeltoestel
Wat vind je van het nieuwe speeltoestel ‘Het 
Klimbos’? Leuk! Alles eigenlijk, dat je een heel 
parcours kan lopen!

Floris
Hoe oud ben je? 7 jaar, net geworden!
Wat ben je aan het doen? Spelen met de 
oppas en mijn broer
Wat vind je het leukste om te doen op de 
speeltuin? Spelen in het Klimbos
Wat vind je van het nieuwe speeltoestel ‘Het 
Klimbos’? Leuk!! De banden en de stapjes die 
zo wiebelen, ik kan dat al heel goed!

Odin
Hoe oud ben je? 6 jaar
Wat ben je aan het doen? Met de blaadjes aan 
het spelen en liggen in de hangmat.
Wat vind je het leukste om te doen op de 
speeltuin? Om met mijn vrienden te spelen, 
verstoppertje en tikkertje spelen en allemaal 
van dat soort dingen.
Wat vind je van het nieuwe speeltoestel ‘Het 
Klimbos’? Leuk! Ik hou van klimmen! Dat ik op 
de glijbaan kan, lekker slingeren, door de ton-
nen en lekker wiebelen.

Felicia
Hoe oud ben je? 8 jaar
Wat ben je aan het doen? Beetje praten en 
spelen op de speeltoestellen

Wat vind je het leukste om te doen op de 
speeltuin? Om op het klimbos te spelen.
Wat vind je van het nieuwe speeltoestel ‘Het 
Klimbos’? Heel leuk! Omdat het een soort par-
courtje is en omdat je gewoon leuk kan spelen.

Samuel
Hoe oud ben je? 7 jaar
Wat ben je aan het doen? Spelen, dropveter 
aan het eten en beetje rond lopen.
Wat vind je het leukste om te doen op de 
speeltuin? Gewoon spelen in het nieuwe klim-
bos en als er activiteiten zijn.
Wat vind je van het nieuwe speeltoestel ‘Het 
Klimbos’? Leuk! Je mag zelf kiezen welke kant 
je op gaat. Van mij mag het toestel nog wel 
iets hoger en moeilijker.

 Interviews met Leuke Linde bezoekers Interviews met Leuke Linde bezoekers


