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Aan de bewoners(s) van dit adres

Afvalestafette & Landelijke Opschoondag

Deze week is in Arnhem de AFVAL- 
ESTAFETTE bezig, de grote voorjaars-
schoonmaak van onze mooie stad die 
eindigt met de LANDELIJKE OPSCHOON-
DAG aankomende zaterdag de 23e. Tallozen 
initiatieven hebben zich gemeld bij het 
KINDERWIJKTEAM – een initiatief van-
uit Klarendal – om in samenwerking met 
NATUURCENTRUM ARNHEM de stad vrij 
te maken van zwerfafval. Want: zwerfvuil is 
niet alleen storend om te zien, maar vooral 
niet goed voor de natuur.

Vorig jaar hebben 1400 mensen geholpen 
bij het schoonmaken van de stad. Ze heb-
ben samen 13,5 kuub afval opgehaald. Op 
23 maart tijdens de Landelijke Opschoondag 
zal de afvalestafette afgerond worden bij na-
tuurcentrum Presikhaaf; al het opgehaalde 
afval van dit jaar wordt dan gewogen!

KLARENDAL ZATERDAG DE 23E 
Ook in Klarendal hebben meerdere initia-
tieven zich gemeld. Het kinderwerk vanuit 
MFC Klarendal is actief aan het afvalprikken 
gegaan en raadslid Leendert Combee liep 
mee. Ook de hardloop groep Social Mile 
die wekelijks vanuit Klarendal vertrekt, is 
deze week tijdens de afvalestafette gaan 
‘ploggen’ – dat is vuilnis rapen tijdens het 
joggen. Dat afval is joggend al afgeleverd 
bij natuurcentrum Presikhaaf.

De werkgroep Schoon Klarendal is uiter-
aard ook actief voor deze jaarlijkse actie; 
aankomende zaterdag roepen zij de wijk op 
mee te doen aan de Landelijke Opschoon-
dag. In De Wasplaats is vanaf 11.30u inloop 
met koffie en thee. Iedereen is welkom om 
tussen 12.00u en 14.00u in groepjes mee 
te gaan lopen door de wijk, je ondertus-
sen te laten verrassen door kleinigheidjes 
bij ondernemers in het Modekwartier en 
daarna wacht er bij afsluiting een heerlijke 
versnapering bij De Wasplaats. 

Initiatiefneemster van ‘Pickup trash toge-
ther’ Andrea Hoexum , die eens per maand 
ergens in de stad zwerfafval opruimt, loopt 

deze zaterdag met haar vrienden in Klaren-
dal. De kinderen van het KinderWijkTeam 
lopen ook al met prikkers rond en de WOP 
helpt mee (lees elders in deze wijkkrant).

Bovendien is de lokale politiek rijk vertegen-
woordigd: wijkwethouder Hans de Vroome 
en wethouder wijken - tevens wijkbewoon-
ster - Martien Louwers prikken mee. 

Heb je zin om mee te lopen en te helpen 
afval op te ruimen in de wijk? Kom dan op 
zaterdag 23 maart tussen 11.30 en 12.00 
uur naar de Wasplaats op de Klarendal-
seweg 439. Prikkers en afvalzakken staan 
daar voor je klaar.
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IN DEZE LENTE EDITIE:

De kids van het KinderWijkTeam zijn zaterdag de 23e van de partij! 

Paas-tas actie 2019
Voor de derde keer wordt er ook dit jaar 
voorafgaand aan Pasen, een actie georga-
niseerd om onze medewijkbewoners in 
Klarendal, Sint Marten en Spoorhoek met 
een zeer kleine portemonnee te voorzien 
van een Paas-tas. De actie is gestart ná 
Carnaval, officieel dus in de vastentijd om 
die ook voor minder bedeelde wijkbewo-
ners tijdens het Paasweekend feestelijk af 
te kunnen ronden. 

Nog meer dan vorige jaren wordt deze 
Paas-tas een pakket wat vergelijkbaar is 
met een kerstpakket. Waar de voedselbank 
de basis-voedingsmiddelen levert, wil de 
organisatie daar bovenop wat extra lekkers 
of bijzonders aanbieden.

PARTNERS
Dat extra lekkers en bijzonders is natuur-
lijk niet zomaar bij elkaar. Wijkbewoners 
kunnen luxe paasartikelen inleveren bij 
De Wasplaats, Inloophuis Sint Marten, 
basisschool KunstRijk (in MFC Klarendal) 
of Molen De Kroon. Al deze locaties zijn 
samen met Villa Klarendal tevens organi-
satie van dit initiatief. Zij hopen dit jaar 200 
huishoudens te kunnen verrassen.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Daarnaast zullen er goederen ingezameld 
worden bij de Albert Heijn vestigingen 
Velperbuitensingel, Rozet, Burgemeesters-
kwartier en natuurlijk die van Klarendal. 
Hiervoor zoeken we vrijwilligers, die op 
enkele zaterdagmiddagen bij de inzameling 
aanwezig zijn en klanten van flyers voor-

zien.  Wil je daaraan meedoen, stuur dan 
een mailtje aan: 
john.holtackers@hotmail.com. 

FINANCIËLE BIJDRAGES
De bewonersoverleggen van zowel 
Klarendal als Sint Marten/Sonsbeek hebben 
vanuit de wijkbudgetten al bijdrages toe-
gezegd. Maar voor iedereen is het mogelijk 
om een financiële bijdrage te geven. 
Dat kun je sturen naar:  
Rekeningnummer NL87 INGB 0000 7104 34 
t.n.v. Inloophuis Sint Marten, o.v.v. 

'bijdrage Paastasactie'. Ook enkele andere 
instanties hebben al laten weten financieel 
bij te dragen.

DE TASSEN WORDEN OP GOEDE VRIJDAG 
19 APRIL UITGEREIKT IN HET MFC 
KLARENDAL.

Meer informatie bij: Rick Jansen, 
jansen.rick@gmail.com, tel. 06 - 170 40 029 
(ook Whatsapp)
Facebookpagina: www.facebook.com/
paastasactieklarendalsintmarten
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EN NOG VEEL MEER...

Paasbrunch 

Op DONDERDAG 18 APRIL organiseert 
de activiteitengroep MFC KLARENDAL 
er weer de jaarlijkse PAASBRUNCH voor 
alle wijkbewoners van Klarendal en 
gebruikers van MFC 

Tijd: 10:00 -12:00 uur 
MFC Klarendal, Kazerneplein 2 
Kosten: €2,50 
Kaarten zijn verkrijgbaar bij
Rick Jansen, jansen.rick@gmail.com
Fatma Karadas,  
ramazankaradas_66@hotmail.com
Aysel Budak, aysel_budak@hotmail.com
Info: Anja van Hal 
Participatiemedewerker tel; 06-55187554 
mail: a.vhal@rijnstad.nl
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wijkkrant klarendal is een uitgave 
van het Bewonersoverleg

~ Colofon ~

De Carnavalsoptocht is weer voorbij 
geschuifeld, de Ramadan wordt op de 
Hommelsepoort weer aangekondigd, 
na het vasten volgt het Paasweekend 
waarin weer een boel huishoudens met 
een kleine portemonnee verrast zullen 
worden door een buurtinitiatief, muur-
tjes zijn gekleurd, rommelmarkten en 
paasbrunches georganiseerd, onderne-
mers zetten binnenkort ook hun waar 
op straat en hup: daar is het voorjaar. 
Nieuw redactrice Josje vroeg er naar op 
straat en schreef de lente gevoelens uit 
de wijk op. 

Ondertussen zijn er wel wat branden 
geweest waardoor we ook eens wat 
minder leuks publiceren. Is het wel 
zo veilig? Ron heeft er uren werk in 
gestopt om met een serieus onder-
zoek het onveilige gevoel in de wijk te 
concretiseren. Fijn is dat toch: nieuwe 
bewoners die graag de wijk willen leren 
kennen, zich melden bij de redactie en 
met een frisse blik naar de dingen kij-
ken! Kijk maar mee. 

~ Redactioneel ~

Uiterlijk kopij woensdag 24 april

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 9 mei

Inleveren van kopy 
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Gesprekken ter voorberei-
ding op Pasen 
Ter voorbereiding op het Paasfeest, wor-
den in het Inloophuis St. Marten, van 
Slichtenhorststraat 34, weer een tweetal 
bezinnende gespreksbijeenkomsten geor-
ganiseerd. 

In die gesprekken zullen we stil staan bij 
gebeurtenissen uit ons eigen leven en die 
in verbinding brengen met thema’s uit 
het lijdensverhaal en het Paasverhaal van 
Jezus.

Deze gesprekken worden georganiseerd 
door Villa Klarendal, Stadsklooster en 
Inloophuis Sint Marten.

Dagen en tijdstippen weten we nu nog 
niet, maar laten we u tijdig weten als u een 
mailtje stuurt naar: 
e.smeekens@eusebiusparochie.nl  
of even belt  06 - 2614 0616.

Binnenstebuiten 
Op 20 APRIL organiseren de Modekwartier 
winkels hun terugkerende voorjaarsevene-
ment ‘Binnenstebuiten’: de ondernemers 
grijpen deze dag aan om hun kasten bin-
nenstebuiten te keren voor de lenteschoon-
maak. Dat betekent: heel veel lentefrisse 
collecties, speciale acties, spectaculaire 
aanbiedingen een volop gezelligheid op 
straat. Ten tijde van de deadline probeert de 
organisatie er ook een kleedjesmarkt aan te 
koppelen!

Rechtswinkel Arnhem 
Stichting Rechtswinkel Arnhem geeft al 
meer dan 25 jaar gratis juridisch advies. 
Iedereen kan terecht bij de rechtswinkel! 
Het advies kan betrekking hebben op 
allerlei juridische vragen. Bijvoorbeeld als 
u een probleem heeft met de woningcor-
poratie of uw werkgever of een ruzie met 
de buren. 

Het advies wat u wordt gegeven is geheel 
gratis – het staat u vrij een gift te doen in 
de fooienpot. De adviseurs van de stichting 
zijn rechtenstudenten die bepaalde vakken 
hebben behaald waardoor zij over vol-
doende kennis beschikken om u te kunnen 
adviseren. 
Het is niet nodig om een afspraak te 
maken. 

Onze spreekuur in Klarendal is op dins-
dag van 19:00-20:00 uur, MFC Klarendal - 
Kazerneplein 2

Meer informatie kunt u vinden op de web-
site www.rechtswinkelarnhem.nl of op de 
Facebookpagina Rechtswinkel Arnhem. 

Rommel- en Kleedjes-
markt  
Datum: Zondag 14 april a.s.
Locatie: Buiten bij MFC Klarendal 
Kazerneplein (bij slecht weer binnen)
Tijd: 12:00 - 16:00 uur
Voor een kraam voor de rommelmarkt 
betaalt u 10,00 euro en voor een grondplek 
voor de kleedjesmarkt 5,00 euro
Kramen inrichten vanaf 10.30 uur. 

Informatie en opgave kramen bij:
Anja van Hal
St. Rijnstad
Tel;  06- 55187554    

Of op woensdagochtend tussen 10.30 uur 
en 13.30 uur bij de club “Onderling” in de 
wasplaats aan de Klarendalseweg 439

 

Rebas
Op deze pagina plaatst de wijkkrant een rebus. Buurtbewoner, redacteur én kun-
stenaar BAS BUGTER heeft na een eerste jaar de smaak  te pakken. REBAS, leuk 
voor jong én oud! 

De oplossing vind je op de achterpagina. VEEL PLEZIER! 
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Wie ben jij nou? Willem Pruis Sr
Tekst: Marije Ringersma  
Foto: Bas Boerman 

Op een dinsdagmorgen bel ik met ABO 
WITGOED omdat ik heb gehoord dat de 
eigenaar er na 40 (!) jaar mee gaat stop-
pen. Ik krijg WILLEM PRUIS SR. (65) aan 
de lijn. Hij vraagt of ik morgen om 09:00 
uur kan komen? “Dan zet ik een potje 
koffie. Of nee, jij klinkt echt als een thee-
meisje, heb ik gelijk of niet? Dat krijg je 
als je 40 jaar met klanten werkt.” Hij heeft 
gelijk. De volgende morgen om 09:00 uur 
sta ik binnen aan de Klarendalseweg 67. 

Hallo, is er iemand?
Je bent te laat! (met een grote glimlach). 
Als je om 09:00 uur afspreekt, moet je er 
om 08:45 uur zijn. Dat is een goede les 
voor je. Ik heb de thee en koffie al klaar 
staan. Ga jij lekker hier zitten. Dat vind ik 
gezellig. Ik heb bosbessenthee voor je, 
dat is gezond.

Zeg, hoe is dat eigenlijk allemaal begon-
nen hier?
Ik werkte eerst op de markt en was verte-
genwoordiger voor onderdelen. Als verte-
genwoordiger kwam ik hier ruim 40 jaar 
geleden bij een heel klein wasmachine-
zaakje. Ik dacht: “Wat hij kan, kan ik ook!”. 
Ik heb toen de wasmachinezaak gekocht, 
toen de visboer en de bovenverdiepingen. 
Daar heb ik appartementen van gemaakt, 
die ik verhuur.

En morgen zit u bij de notaris om alles te 
verkopen?
Ja, ik dacht “ik word oud hier”. Totdat ik 
op een dag buiten voor de zaak zat, er 
een man naast me kwam zitten. Hij zei: “Ik 
wil de boel kopen”. Ik: “Dat komt goed uit 
want ik wil het graag verkopen”. En zo is 
het gegaan. 

Hoe kijkt u terug op de 40 jaar hier aan 
de Klarendalseweg?
Het mooie is natuurlijk dat ik er mijn gezin 
van heb kunnen onderhouden. Daarnaast 
heb ik de wijk echt zien veranderen. Van 

protesten tegen junks en prostitutie in 
de jaren ‘80 (daar hebben we het wereld-
nieuws mee gehaald!) tot de bakken met 
geld die minister Ella Vogelaar hier kwam 
brengen. Ik heb gelachen en gehuild hier 
hoor. 

Door het Vogelaargeld en de aandacht van 
woningcorporatie Volkshuisvesting, is de 
wijk enorm opgeknapt. Echt heel positief. 
Maar ik zie nu weer wat meer onrust. 
Activiteiten die duiden op drugsgebruik en 
drugshandel. Ja, ik zit vaak buiten, ik zie 
heel veel. Veel meer dan anderen.

Wat gaat u missen als u straks met pensi-
oen bent?
Dat is een hypothetische vraag. Dat weet ik 
toch nog niet! Ik zit nu nog hier. Dat moet 
je me over een tijdje nog maar eens vra-
gen, dan heb ik het ervaren.

Wat gaat u straks doen als u met pensioen 
bent?
Vissen, mijn vrouw vervelen, de boerderij 
opknappen. Ik vermaak me wel!

Is er nog iets dat u wilt zeggen?
Als we nou eens met z’n allen iets voor het 
milieu gaan doen! Die onderdelen van de 
wasmachines van tegenwoordig, zijn alle-
maal van plastic, wat een troep! Vroeger 
waren die onderdelen van veel beter 
materiaal en kon je ze nog vervangen voor 
een paar tientjes. Nu kan je de onderdelen 
veel minder goed vervangen, of moet je 
een heel groot plastic onderdeel opnieuw 
bestellen voor een paar 100 EURO. Tja, dan 
kopen mensen liever een nieuwe wasma-
chine. De levensduur van de wasmachine 
wordt zo veel korter, waardoor de plastic 
hoop alleen maar groter wordt. Dit verhaal 
wil ik graag vertellen.

Stephan, jij bent Willem’s opvolger. Hoe 
kennen jullie elkaar?
Ik huurde een appartement hierboven. 
Willem vroeg of ik hem een keer wilde hel-
pen een wasmachine sjouwen. Dat heb ik 
gedaan en ben nooit meer weggegaan.

Ga je nog dingen anders aanpakken als je 
zo hier de baas bent?
Ik ga verjongen. Dat ga ik doen door veel 
meer social media te gebruiken; Facebook 
en Instagram, zodat klanten ons beter 
online kunnen vinden. Verder ga ik naast 
wasmachines en drogers ook stofzuigers 
verkopen.

ABO WITGOED
KLARENDALSEWEG 67
Ma - Vrij van 12:00 tot 17:00 (in de  
ochtend rijdt Stephan naar klanten om 
apparaten te repareren)
Za van 9:00 
Telefonisch bereikbaar op 026 - 351 07 56 
van 8:00 tot 18:00

“Ik heb 
gelachen en 
gehuild hier 

hoor”

Willem Pruis is ondertussen met pensioen, Stephan Hoogenboom volgde hem op

Onderzoek, tekst & beeld: Ron Roumen

De ene wijk of buurt heeft minder cri-
minaliteit dan de andere. Samen met 
veiligheidspartners als gemeenten, het 
openbaar ministerie, wooncorporaties, 
bedrijven, scholen, hulpverlening en u als 
wijkbewoner richt de politie zich extra op 
die plaatsen en locaties waar de proble-
men het grootst zijn.

Hoe veilig voelt u zich als bewoner van 
Klarendal? De wijkkrant deed zelf een 
klein onderzoekje onder ongeveer 100 
bewoners tussen de 16 en 80 jaar.

Op de dag dat we ons onderzoekje begin-
nen is alles rustig in Klarendal. Mensen 
lopen in en uit bij het winkelcentrum en 
ook bij de kapper is het al redelijk druk.
Het voelt goed om hier te lopen en te zien 
dat mensen zich thuis voelen.
Maar, is dat ook werkelijk zo ?

DE CIJFERTJES:
Op de vraag of de Klarendallers zich veilig 
voelen in hun eigen straat antwoordde 78% 
met ja en 11% met nee. De andere 11% 
gaven aan zich soms onveilig te voelen.
Een mooie score als we kijken naar het 
merendeel van de mensen die rustig 
wonen en werken in de wijk. Maar die 
11% baren best wel zorgen. Deze laatste 
groep betrof voornamelijk oudere bewo-
ners tussen de 50 en 75 jaar.

81% van de Klarendallers geeft aan dat ze 
zich veiliger zouden voelen als ze vaker 
fysiek politie in de wijk zouden zien of als 
er een actieve politiepost zou zijn. En dan 
politie te voet, niet in een auto. Als agenten 
te voet door de wijk lopen zijn ze makkelij-
ker aanspreekbaar. 6% wist niet eens dat 
Klarendal een eigen team van wijkagenten 
had.
Opmerkelijk was dat 2% liet weten zelf 
wel voor zijn/haar veiligheid te zorgen. 
Aanvullend werd helder verteld ‘Bij mij 
komt niemand ongezien achterom…en als 
wel …dan heb ik een bijtgrage hond …’ 
3% van de mensen liet ons weten zich 
voornamelijk in het weekend en ‘s avonds 
onveilig te voelen op bepaalde plekken in 
de wijk (Sonsbeeksingel – Hommelsepoort).
37% geeft aan zelf iets gedaan te hebben 
om hun huis veiliger te maken door bij-
voorbeeld politiekeurmerk hang en sluit-
werk, camerabeveiliging en elektronische 
sloten.

Is veiligheid alleen een taak van de politie? 
Zeker niet.
Veiligheid creëren we namelijk ook zelf 
door elkaar te respecteren en onze ogen 
en oren open te houden bij onraad. Veilig 
wonen en werken in Klarendal doen we 
uiteraard samen!

Meer lezen over de veiligheid in de wijk en 
wat u zelf kunt doen ?
Kijk op: WWW.HOEVEILIGISMIJNWIJK.NL

NASCHRIFT REDACTIE:  
de aanleiding om dit onderzoek te doen, 
was een artikel in De Gelderlander over 
onveilig gevoel van bewoners n.a.v. een

brand onder de poort van de Oost 
Peterstraat naar de Landbouwstraat, 20 
februari. 
Ondertussen is in de nacht voor de 
Carnavalsoptocht óók brand geweest 
doordat een gestolen brommer in de fik 
is gestoken pal voor de gevel van Café 
Sailor aan de Catharijnestraat. De buurt-
kroeg probeert zo snel mogelijk weer 
open te gaan, maar heeft er wel de carna-
valsdrukte door mis moeten lopen. 

Hoe veilig is Klarendal?

Sommige bewoners gaven aan zich voornamelijk ’s avonds en ’s nachts onveilig te voelen 
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Op de ZUID PETERSTRAAT staat een muurtje, waar bewoners aan de achterzijde van 
het Luthers Hofje bij verlaten van het buurtje altijd tegenaan kijken. Op dat muurtje 
was iets lelijks gekladderd, waar omwonenden zich aan stoorden.

Bewoonster PIMM HILGEMAN GROOTEN is in de buurt gaan polsen wat ze van het idee 
vonden er iets vrolijks van te maken en daar bleek genoeg draagvlak voor te zijn. Na 
wat lobbyen met een plan, is uiteindelijk de eigenaar van de muur – Volkshuisvesting 
Arnhem – mee gaan denken en is uit het leefbaarheidsbudget van de organisatie het 
plan gerealiseerd. Pimm is gaan zoeken naar een kunstenaar en zie hier het resultaat: 

Buurtbewoner JOCHEM WEG van TRUNKFUNK productions heeft het gemaakt. 

Muurtje voor en muurtje na

Vrouwengroep in  
de Wereldkeuken

Wat doet de WOP Klarendal zoal...

Er zijn nog steeds vrouwen, van ver-
schillende culturen, die veel thuis zitten. 
Veel van deze vrouwen spreken geen 
Nederlands en hebben daardoor geen of 
bijna geen aansluiting en contacten met 
voorzieningen en mensen in de wijk. 
Dan is elkaar ontmoeten en een steun-
tje in de rug fijn.

Voor deze vrouwen, alle leeftijden, is 
er elke donderdag tussen 11.00 uur en 
13.30 uur een GEZELLIG SAMENZIJN IN 
DE WERELDKEUKEN.

Tijdens de laagdrempelige bijeenkom-
sten staat ontmoeting centraal. Gezellig 
met elkaar praten soms een thema, 
soms een activiteit, de keuze is aan de 
vrouwen zelf.
Initiatiefneemster Ajda stimuleert en 
activeert vrouwen om te komen.

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Ajda Tegmen via de mail: 
ajda26@hotmail.com
Of met Anja van Hal Participatiewerker 
tel: 06 - 551 87 554 of a.vhal@rijnstad.nl

De Wereldkeuken is aan de 
Klarendalseweg 477-1

Door Annemarie van Ginkel

De wijkkrant wil onze verbinding met 
de wijk en onze betrokkenheid bij elkaar 
stimuleren. En natuurlijk onze nieuwsgie-
righeid prikkelen. Vandaar dat we in 2019 
een serie interviews plaatsen met men-
sen uit de publieke sector, die we in de 
wijk kunnen tegenkomen.

DEZE KEER: DE MENS ACHTER DE  
VERLOSKUNDIGE – KARIN SLOOTERS

Karin Slooters werkt als zelfstandige in 
(o.a.) het gezondheidscentrum ‘Onder de 
Linden’, een voor haar ideale plek, zoals 
ze straks nog zal toelichten. Karin was als 
kind al heel open, maakte makkelijk con-
tact, praatte makkelijk, “Dat sociale zat er 
al vroeg in.” Ondernemend was ze ook al 
van jongs af aan. “Op mijn twaalfde wilde 
ik al in Amsterdam gaan wonen.”

Amsterdam kwam er van, haar eigen kin-
deren zijn er geboren. “Amsterdam was 
heerlijk toen we er nog met z’n tweeën 
woonden, maar voor mijn kinderen wilde 
ik een andere omgeving. Meer groen, 
meer ruimte, een tuin. Het werd Arnhem 
en daar wil ze nu nooit meer weg. Vooral 
Klarendal heeft haar hart gestolen: “Die 
diversiteit! Je hebt hier alles : van laag- 
tot hoogopgeleide mensen, allochtonen, 
yuppen, van geplande tot ongeplande 
zwangerschappen, het is een zeer wis-
selende populatie. Daardoor heb je nooit 
een automatisch riedeltje, je moet steeds 
afstemmen op wie er bij je is.”

Karin was pas 21 toen ze voor het eerst 
zelfstandig een bevalling begeleidde. De 
vader moest in de eerste instantie even 
slikken, het was hun eerste kindje. Maar 
ze bleven er allemaal ontspannen onder 
en toen het kind er was kreeg Karin een 
bedankkaartje waarop stond: “Dit was 

voor ons allemaal de eerste keer”. Dat 
kaartje heeft ze nog steeds.

Inmiddels is het duidelijk dat ze haar roe-
ping gevonden heeft. Haar ogen stralen 
als ze het over haar werk heeft: “Dat explo-
sieve ervan! Het is de natuur.. Je kunt van 
alles in het leven plannen, maar een beval-
ling niet. Je weet niet hoe lang het gaat 
duren, daar gaat iedereen anders mee om. 
Het mooiste moment van een bevalling is 
als het kindje er bijna is. De moeder voelt 
dat ook. Die krijgt dan een op zich onaan-
genaam branderig gevoel. Vaak zie je in de 
ogen van de moeder iets ongelovigs. Ik zeg 
dan: ‘open je ogen, je baby komt er nu aan’. 
Dan ziet zo’n vrouw voor het eerst haar 
kindje en denkt: ‘dus jij was het, die al die 
tijd in mijn buik zat!’ In haar werk komt ze 
natuurlijk ook moeilijke bevallingen tegen, 

“Maar dat gebeurt heel weinig. En als het 
gebeurt dan ga ik daar zo goed mogelijk 
mee om.”
Op de vraag of er ook vervelende dingen 
zijn in Karins leven antwoordt ze meteen: 
”Administratie!! Daar heb ik een pesthekel 
aan. Zonde van mijn tijd. Ik ben iemand 
die zich heel erg richt op de leuke din-
gen. De niet zo leuke dingen ontwijk ik 
gewoon.”

Het mooiste gedeelte van de dag is ’s 
ochtends vroeg voor haar. “De zon komt 
op, de mensen worden wakker en ik heb 
dan al een kindje op de wereld gezet.”

De mens achter…. 

“Die diversiteit! Je hebt hier 
alles: van laag- tot hoogopgeleide 
mensen, allochtonen, yuppen...”

Karin heeft haar werkplek vol hangen met prachtige baby foto's 

Vanaf 1 juli 2017 is de WoonOmgevings-
Ploeg, beter bekend als WOP 
KLARENDAL, actief in de wijk. Dagelijks 
rijdt de stoere, zwarte, elektrische 
Jeep rond om de achterpaden van 
Volkshuisvesting te onderhouden. In eer-
ste instantie is dat het verwijderen van 
onkruid op en aan de paden en kleine 
herstelwerkzaamheden zoals het recht 
leggen van tegels. Maar de mannen tref-
fen ook zwerfvuil en soms zelfs grofvuil, 
zoals meubilair aan.

Een deel van de achterpaden in de wijk 
hoort niet bij Volkshuisvesting maar valt 
onder de gemeente. Dat is soms moei-
lijk uit te leggen aan bewoners die niet 
begrijpen waarom hun pad wordt overge-
slagen door het team. Die paden worden 
dus door een andere aannemer onder-
houden.

Met de lente voor de deur begint het gras 
weer te groeien en nemen de werkzaam-
heden toe. Het team bestaat uit een vaste 
kernploeg maar heeft gedurende het 
groeiseizoen, ruwweg van april tot en met 
oktober, extra collega’s die leerwerk erva-
ring opdoen bij de WOP. 

Een paar keer per jaar worden er samen 
met vrijwilligers opruimacties georga-
niseerd. En bij wijkactiviteiten die met 
‘schoon, heel en veilig’ te maken hebben 
is de WOP uiteraard ook van de partij. 
Zoals bij de Landelijke Opschoondag op 
23 maart. 

Wil je meer weten over de WOP of over 
Schoon Klarendal? Stuur dan een mail 
naar schoonklarendal@outlook.com 
De WOP heeft haar uitvalsbasis in de 
St.Janskerkstraat 116a.



KLARENDALSE LENTE TEKST: JOSJE HERS – BEELD: RON ROUMEN

Uitgerekend op de dag dat uw redacteuren op stap gaan om de Klarendallers te bevra-
gen over de komende lente, laat het zonnetje zich nauwelijks zien en hangen regen-
druppels dreigend in de lucht. Dat de lente toch dichtbij is blijkt wel uit de enthousiaste 
verhalen die loskomen.
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MEVROUW SCHIPPER
MEVROUW SCHIPPERS komt stra-
lend de supermarkt uitlopen met 
haar armen vol knalgele viooltjes. 
“Ik had echt zin in plantjes en 
geel is de kleur van de lente. Het 
is toch heerlijk dat we het mooie 
weer tegemoet gaan! Mijn moeder 
begon vroeger elke lente aan de 
grote voorjaarsschoonmaak en in 
de herfst weer, ik niet hoor, ik doe 
elke week wat. Twee keer in het 
jaar het hele huis ondersteboven 
halen, nee zeg, begin d’r niet aan, 
ik ben een vrouw van deze tijd!

GERARD VEENSTRA EN JOB ENGELHARD

We treffen GERARD en JOB bij het winkelcentrum, zij zijn letterlijk de bloemetjes aan 
het buitenzetten. Gerard duwt nog even de grond rond de paarse viooltjes stevig aan 
terwijl hij begint te vertellen: “We zijn van het GREENTEAM. We bestaan dit jaar vijf jaar. 
Ons team doet allerlei klusjes voor de wijk, zoals nu het beplanten van de bloembakken. 
Maar we brengen ook vaak hooi en stro naar De Leuke Linde voor de schapen.” “En, het 
houdt je van de straat hè.” zegt Job die er inmiddels ook bij is komen staan, “We stop-
pen liever geraniums in de grond dan dat we erachter gaan zitten!”. 

“We stoppen liever geraniums in de grond  
dan dat we erachter gaan zitten!”

CHARIS HEISING

Aan de Sonsbeeksingel is CHARIS net drukdoende met het buiten zetten van de ter-
rasstoeltjes. Als we haar vragen naar haar lentegevoel verschijnt er direct een brede 
glimlach op haar gezicht. “Ik heb best een beetje last van een winterdipje, het is dan zo 
grijs en somber en je zit meer binnen dan buiten. Zodra de eerste zonnestralen van de 
lente zich laten zien krijg ik meer energie!  Deze winter hebben een aantal kamerplanten 
het niet overleefd, dus het eerste dat ik gedaan heb is nieuwe plantjes kopen!”

“Zodra de eerste zonnestralen van de lente  
zich laten zien krijg ik meer energie!”

EDSKE EN MAAIKE 

Op het pleintje bij de Koolstraat probeert EDSKE van acht haar fiets op slot te zetten 
maar dat wil niet zo best lukken. Gelukkig springt moeder MAAIKE direct bij en daarna 
heeft Edske tijd om ons te vertellen wat zij denkt bij het woordje lente: “Ik word altijd 
vrolijk van de lente! Dan staan de bloemen in knop en komen ze bijna uit. En dat bete-
kent ook dat ik weer kan zwemmen in het zwembad Klarenbeek, daar woon ik vlakbij.” 
Moeder Maaike krijgt bij de lente een heel ander gevoel, een klusgevoel. “Ons huis wordt 
dit jaar honderd en dat vieren we door heel het huis te verven en zo in een nieuw jasje te 
steken.” En hebben we gezien dat Edske haar lentebroek en haar lentevest heeft aange-
trokken vandaag? Ja hoor, dat hebben we gezien. Zo’n mooi vest is niet te missen Edske!

“Ik word altijd vrolijk van de lente!” 

FLOORTJE GIERMAN

FLOOR die net met een gevulde boodschappentas de winkel uit komt lopen weet ons 
precies te vertellen wat de lente bij haar losmaakt. “Vijf jaar geleden ben ik hier in de 
winter komen wonen, je ziet dan niemand op straat. Maar toen kwam de lente! Bij de 
eerste zonnestralen ben ik op mijn bankje voor het huis gaan zitten en meteen leerde ik 
de mensen in mijn omgeving kennen. De bloembolletjes komen boven de grond en de 
mensen steken hun bolletjes weer buiten de deur, dat doet de lente met mensen.” Floor 
heeft ook een grote hobby die in de lente weer opgepakt kan worden, mountainbiken en 
hardlopen en dan het liefst in korte broek natuurlijk!

“Zodra de eerste zonnestralen van de lente  
zich laten zien krijg ik meer energie!”

“Ik ben een vrouw van deze tijd!” 
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Bewonersoverleg 

BEWONERSOVERLEG KLARENDAL 11 MAART 2019.

De agendapunten die besproken zijn op de vergade-
ring van het bewonersoverleg op 11 maart zijn het 
bespreken van een advies ten aanzien van het taken-
pakket voor de opvolger van OPBOUWWERKER ROB 
KLINGEN. Na 18 jaar gewerkt te hebben in Malburgen 
en 21 jaar in Klarendal gaat hij op 1 juli met pensioen. 
De “POEPGROEP”, een groep actieve bewoners die 
regelmatig een stukje in de wijkkrant hebben, hebben 
hun plan voor een schoner Klarendal toegelicht. Er 
is door de voorzitter van het bestuur van MOLEN DE 
KROON, JOHN HOLTACKERS verteld over de toekomst-
plannen van de molen. Door CHRIS ZEEVENHOOVEN, 
de voorzitter van ondernemersvereniging DOCKS is 
de stand van zaken van het FLITSPARKEREN aan de 
SONSBEEKSINGEL en ELLY LAMAKERPLANTSOEN 
toegelicht. Door SILVIA GROOSMAN is de voortgang 
van het parkeeronderzoek toegelicht.

Tot slot is het sluiten van BOUNZ besproken. 

W I J K W I J Z E R ☞☞
MFC Klarendal

Multi Functioneel Centrum Klarendal, Kazerneplein 2, 
Telefoon 026 – 377 20 50. 
Alle informatie treft u op: www.klarendal.nl/mfc.

Het bewonersoverleg (vroeger wijkplatform) vindt er 
7x per jaar plaats.

Participatiewerker Anja van Hal Klarendal/Sint Marten 
werkt vanuit het MFC:
anjahl@rijnstad.nl 
telefoonnummer 06 551 875 54

Kinderwerk Klarendal: MFC Klarendal, 
tel. 026 - 377 20 63

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

Sociale wijkteams 
www.wijkteamsarnhem.nl 088 - 226 00 00

Nuttige nummers in de wijk

Wijksteunpunt: Hommelseweg 56, maandag t/m vrijdag 
van 10.00 uur tot 12.00 uur. Bel de politie op 0900-8844

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

Bounz vertrekt uit Klarendal
De redactie las tijdens de carnavalsvakan-
tie in de Gelderlander dat trampolinehal 
BOUNZ de voormalige sporthal in de 
Neerlandstuinstraat zijn deuren hoogst-
waarschijnlijk permanent sluit. Het is 
onduidelijk waarom, de deuren en de 
website zijn in ieder geval op slot.

De sporthal is eigendom van de gemeen-
te Arnhem. In een eerder stadium hebben 
omwonenden en betrokkenen met de 
komst van de sportgelegenheden binnen 
het MFC en daarmee het einde van de 
sporthal functie, invloed geprobeerd uit te 
oefenen op de bestemming van het pand. 
Het bewonersoverleg gaat dat opnieuw 
proberen, afbraak en sociale woningbouw 
hoort tot de wensen. 

Voegwerkherstel op het 
Luthers Hofje

De optocht en het wijksieraad
Aan de Klarendalseweg hangt de kerst-
verlichting er nog, omdat het wijksieraad 
er het hele jaar hangt om het economi-
sche gebied aan elkaar te verbinden. Er 
is eerder een geluid opgevangen dat er 
een hoog vehikel tegenaan gekomen zou 
zijn en daarmee de vraag hoe dat nou 
moest als de Carnavalsoptocht over de 
Klarendalseweg schuifelt.

Maar dat is goed gegaan! Het wijksieraad 

hangt er na de optocht in de miezerregen 
van zondag 3 maart ongeschonden bij. 
Zelfs de hoogste wagens hebben het niet 
aangeraakt, alleen de carnavalsvierders die 
daar bovenop stonden en hun armen in de 
lucht deden. 

Voor de gelegenheid hebben we 
een foto gebruikt van de wagen van 
Carnavalsvereniging De Patriotten, gehuis-
vest in Klarendal; een thuiswedstrijd. 

Daar was ie weer! 
De Hommelsepoort, 'hij' is weer aan de 
gang gegaan om er een boodschap op te 
kalken. Of misschien gebruikt 'hij' latex. 
Maar één kant van de poort is in ieder 
geval een kleine week voor Carnaval weer 
voorzien van een wens aan voorbijgangers. 

En laten we wel wezen, einde Carnaval is 
de start van de het Christelijke vasten wat 
met Pasen eindigt. Het Islamitische vasten, 
de Ramadan, start dit jaar op zondag 5 mei.

Sommigen zijn blij met de teksten van de 
anonieme maker, andere storen zich aan de 
slordigheid én/of spelfouten er in. Die val-
len mee dit jaar. Maar ook deze vijfde keer 
zal vroeger of later de graffiti weer verwij-
derd worden. 

Hoe zat het ook al weer? Door ProRail als 
eigenaar van de spoorbrug of de gemeente 
die verantwoordelijk is voor de openbare 
ruimte? 
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Al enige tijd proberen we van de molen 
een kleinschalig ontmoetingscentrum 
te maken dat voor vele bestemmingen 
gebruikt kan worden. Bekend zijn de 
leuke muziekavonden Muziek bij de 
Molen en de bezoeken van de bewoners 
van de Drie Gasthuizen. 

Sinds enige maanden hebben we op 
de woensdagmiddagen MUZIEKLES 
VOOR KINDEREN. Muziekdocente JUTTA 
HOMMES is daarbij op een uiterst kind-
vriendelijke manier actief om kinderen 
voor muziek te interesseren. De groe-
pen zijn klein en ingedeeld op leeftijd. 
Hierdoor krijgt elk kind persoonlijke 
aandacht en wordt er veel gelachen! Voor 
degenen in bezit van een Gelrepas is het 
ook mogelijk om voor een zeer laag tarief 
de kinderen met muziek vertrouwd te 
maken. 

Toch zien we onze molen doordeweeks 
nog graag meer bezet. Denk aan kaart-
middagen, bijlessen, cursussen, bingo, 
avonden voor hangouderen of clubs. 
Natuurlijk kunnen we de molen ook ver-
huren aan bedrijven, maar dat is niet de 

opzet. We willen graag dat de molen van, 
en voor de buurt is. Dat is overigens niet 
alleen Klarendal maar ook de wijken om 
ons heen. Per slot van rekening is het ook 
een Arnhemse molen! 

Tenslotte, we zijn bezig om na te denken 
om de molen in het weekend meer aan 
te wenden voor evenementen. Natuurlijk 
doen we weer mee met de Nacht van 
de Mode en de Molendagen en het 
Midwinterfeest. 

Met onze vrijwilligers gaan we ook om de 
tafel om te spreken over extra evenemen-
ten. Dat kunnen we overigens niet alleen 
met onze huidige vrijwilligers. Vandaar 
een oproep om ook hier eens over na te 
denken. Heb je enig organisatietalent en 
de handen niet verkeerd dan zou je zeer 
welkom zijn als evenementen-medewerker. 
Meld je a.u.b. aan bij: 
vrijwilligers@molendekroon.nl of bij kom 
langs tijdens openingstijden!

WWW.MOLENDEKROON.NL  
WWW.FACEBOOK.COM/
MOLENDEKROON 

Molen de Kroon Huis van Puck

DIVERS VAN DE PERS
DONDERDAG 28 MAART 

2019 - 20:00 UUR 
HUIS VAN PUCK

Nieuw bij Huis van Puck: 
Divers van de pers. Twee 
donderdagavonden in 

de maand staat ons café 
helemaal in het teken van 

muziek. Drie jonge, kersverse muzi-
kanten die aan het begin van hun carrière 

staan, tonen hier ieder een halfuur hun 
expertise. 
Met je kaartje ontvang je één gratis con-
sumptie en een gezellige, ongedwongen 
avond met diverse artiesten en diverse 
genres, maar altijd met aanstormend 
talent.

Tijd: 20.00 - 22.00 uur
Kosten: €4,- inclusief consumptie
Kaarten reserveer je via 
WWW.HUISVANPUCK.NL

Sinds het nieuwe jaar is DE WASPLAATS 
voorzien van maar liefst vier nieuwe 
gastvrouwen. Zij verwelkomen bezoekers, 
zetten een bakje koffie, organiseren activi-
teiten als een kledingbeurs, doen de afwas, 
draaien de wasjes voor particulieren in de 
sociale wasserette en beheren winkeltje 
OOgst. Eens in de zoveel tijd komen ze ook 
samen buiten openingstijd om het over 
werken in De Wasplaats te hebben. Voor de 
plannen die ze maken om nog meer acti-
viteiten uit te zetten vanuit De Wasplaats, 
worden zij ondersteund door Anja van Hal, 
participatiewerkster van Rijnstad.

PASEN
De Wasplaats is partner in de Paas-tas actie 
voor de minder bedeelde wijkbewoners 
onder ons. Voor de basis van een Paas-tas 
wordt gezorgd. De luxere producten om 
met de tas mee voor de dag te komen, en 
waar de organisatie voor oproept die in te 
komen brengen, kunnen tijdens openings-
tijden ingeleverd worden. Op Goede Vrijdag 
19 april worden de Paas-tassen samenge-
steld in MFC Klarendal en de organisatie 
hoopt er 200 huishoudens mee te verrassen. 

In winkeltje OOgst staan ondertussen trou-
wens Paas artikelen, handgemaakt door wijk-

bewoners – zie foto. Superleuk als cadeau!

DE WASPLAATS ZOEKT BESTUURSLEDEN
Voor onze stichting zoeken we Klarendal-
lers, die het bestuur willen komen verster-
ken. Je moet het vooral leuk vinden om 
mee te denken over een goeie koers voor 
de stichting. En hoe we zorgdragen voor 
een goed werkende organisatie met vooral 
vrijwilligers. Bestuurservaring is handig, 
maar niet nodig. We bieden begeleiding 
aan beginnende bestuursleden. Het bestuur 
komt ongeveer 10 keer per jaar bijeen. 

Wil je meer weten stuur dan gerust een 
mailtje naar wassen@dewasplaats.nl  
Je kunt ook telefonisch contact opnemen en 
vragen naar Cees van Helvert (coördinator). 
Tel: 026 - 379 88 46 Met kandidaten hebben 
we eerst een gesprek om elkaar beter te 
leren kennen. Het bestuur van De Wasplaats 
is met spoed op zoek naar een penning-
meester, het liefst uit de wijk Klarendal. 

WASPLAATS GOES ARTS
Iedere maand hangt er ander werk van een 
kunstenaar uit de buurt of aanpalende wij-
ken. In de maand maart kun je nog steeds 
kijken naar een bijzondere tentoonstelling 
van Judith Mouw en in april is bewoonster 
Nienke van der Lei aan de beurt. 

Hou de website of Facebook in de gaten 
voor officiële aankondigingen. De Was-
plaats is vanaf april ook weer op de zater-
dagen geopend. Zaterdag en woensdag 
worden er geen wasjes gedraaid.

De Wasplaats, huiskamer van Klarendal

Typisch Klarendal

Wijkatelier
GEVLEUGELDE VRIENDEN WORKSHOPS: 
samen werken aan het GROTE 
KLARENDAL – SINT MARTEN WIJKBOEK

Kom je ook naar Villa Klarendal, zondag-
middag 31 maart? Eerst is er een geza-
menlijke brunch, daarna de vierde en 
laatste workshop van de Gevleugelde 
Vrienden. 

Tijdens de vier workshops wordt het 
Grote Klarendal – Sint Marten Wijkboek 
gemaakt. Wijkbewoners tekenen en 
schrijven over wat hen raakt, en over 
wat de wijk zou kunnen gebruiken. 
Iedereen is welkom, ook mensen die in 
andere wijken wonen. Kunstenares Krista 
Burger begeleidt het proces. ‘Het boek 
wordt hartstikke mooi!’ vertelt ze. ‘Het is 
zo’n leuk en bijzonder project. Ik geniet 
ervan.’ Verder is het ook gewoon heel 
gezellig en we hopen dat jij er bij bent…

ZONDAG 31 MAART VILLA KLARENDAL, 
MCF KAZERNEPLEIN 2 GRATIS
12.00 – 14.00 uur gratis brunch
14.00 – 16.00 uur Gevleugelde Vrienden 
workshop
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Wie ben jij nou - junior
Wie ben jij nou - junior

Op deze plek plaatsen we in 2019 telkens één interview met een kind uit Klarendal die zijn of haar ver-

haal wil vertellen aan de Wijkkrant. Wil jij ook een keer geïnterviewd worden? Stuur dan een mail met je 

naam, leeftijd en telefoonnummer naar wijkkrant@klarendal.nl

Door Annemarie van Ginkel 

Deze keer: Veerle Rienks

Veerle is 5 jaar en heeft 2 zussen, een oudere en een jongere.
Ze vindt het leuk om geïnterviewd te worden ‘want het gaat 
over nieuwsgierig zijn en je kunt er ook een beetje bij lachen’.
Haar vriendin Hazel vindt ze geweldig. “We zijn tweeling-
vriendinnen”, vertelt Veerle. ”Als ik bij Hazel ben doen we  
hele grappige dingen. Dan springen we over de stoelen en 
roepen we heel hard ‘AU!’ Dan komt Hazels moeder, maar  
dan hebben we helemaal geen pijn. Ik heb ook een keer bij haar 
gelogeerd. Toen moesten we slapen, maar dat wilden we nog niet, 
dus toen gingen we fluisterpraten.”

Ik wil weten of Veerle ook helden heeft. Daarom vertelt ze me over Lady Bug. ‘Zij is 

mijn held, ze wint altijd!’ zegt ze. ‘Hoe dan?’ vraag ik. Dan probeert Veerle het uit te leg-

gen, hoewel dat best lastig is aan iemand die nog nooit van Lady Bug heeft gehoord. 

“Havikmot is de slechterik die alles zo’n beetje veroorzaakt. Lady Bug heeft een spinner 

en een jojo, maar eerst moet ze iedere keer uitzoeken hoe ze het moet doen. Soms komt 

er een kwaad vlindertje, maar dan doet ze hem in haar jojo en dan is het meteen een goed 

vlindertje.”

“Nu wil ik het graag over mijn sporten hebben” zegt Veerle .”Ik zit op zwemles, nu al in badje 4. Badje 

4 is wel een diep badje, dus je moet er niet voor zorgen dat je verdrinkt. Dan doe ik de zwemslag met 

mijn benen en armen, zonder bandjes. En ik zit op hockey.”

Tot slot wil ik weten wat Veerle het belangrijkst vindt, in het leven. ”Ik vind liefde het allerbe-
langrijkste in de hele wereld” zegt Veerle. “Ik vind trouwen belangrijk, omdat de mensen dan niet 

alleen zijn als ze geen kinderen hebben. Ik vind het belangrijk dat mensen van elkaar houden en zo, 

want dan kunnen ze samen lachen. Lachen vind ik ook wel erg belangrijk.

Trouwens, mijn knuffel heet Kasper.”

Dank je wel voor je verhalen Veerle!

KinderwerkKinderwerk 
KinderwerkKinderwerk

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

Voorjaarsschoonmaak

De oplossing van  
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Vrolijk Pasen Vrolijk Pasen Vrolijk Pasen

Heb jij het engelengeduld deze paashaas in te kleuren?

Laatste Kidsclub/ Instuif op woensdag 17 april in MFC 
Klarendal! 

Vanaf woensdag 24 april evenementen op De Leuke Linde!!!

De zon schijnt steeds vaker en daarom zijn wij 
graag buiten. Dit betekent dat de laatste wekelijkse 
kidsclub / instuif in het MFC Klarendal op woens-
dag 17 april is. De woensdagen daarna zijn er allerlei 
leuke activiteiten op Bouwspeelplaats De Leuke Linde. 
(adres: Onder de Linden nr 2). 

Ouders opgelet!

De evenementen starten om 13.30 uur. Het Kinderwerk 
is al vanaf de ochtend aanwezig op de speeltuin voor de 
voorbereidingen. Dit is dus anders dan in het MFC, waar 
wij direct na schooltijd aan sluiten met onze club. Er is 
dus geen inloop-lunch-uur meer! 

Tijdens de evenementen zijn wij verantwoordelijk voor de activiteiten, wij staan 
niet bij de poorten van de speeltuin om kinderen ‘binnen’ te houden. Wij zullen er 
uiteraard op letten dat de kinderen fijn kunnen spelen en geen ruzie maken.  
U bent zelf verantwoordelijk voor het brengen en ophalen van uw 
kind(eren) en het wel of niet alleen achterlaten op de speeltuin. (bij een even-
tuele speurtocht in de wijk maken wij groepen en nemen wij uiteraard wel deze 
verantwoordelijkheid).

De evenementen zijn vrij toegankelijk voor iedereen. Deelname is gratis. 
De activiteiten zijn gericht op kinderen van 4 t/m 12 jaar. 

In deze wijkkrant alvast de eerste twee evenementen! In de vol-
gende wijkkrant verschijnt de volledige evenementenkalender.

Koningsspelen 24 april

Op woensdag 24 april houden wij de Koningsspelen op Bouwspeelplaats de 
Leuke Linde. Super leuke en vette activiteiten worden er georganiseerd voor de 
kinderen. Allemaal in het thema die te maken hebben met de verjaardag van 
onze Koning Willem-Alexander!

Tijd: 13.30 uur – 15.30 uur
Leeftijd: 4 t/m 12 jaar
Locatie: de Leuke Linde
Thema: ORANJE!!

Vakantie activiteit 1 mei

Een gezellige middag vol met sport en spel activiteiten, luchtkussens, knutse-
len, schminken.. noem maar op! Ben jij er ook bij?

Tijd: 13.30 uur – 15.30 uur
Leeftijd: 4 t/m 12 jaar
Locatie: de Leuke Linde

Meer informatie over de activiteiten? 
Vraag Said (Sportbedrijf), Joyce (Rijnstad) of Noëlle (Leuke 
Linde)


