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Opbouwwerker Rob Klingen: ‘Ik vind het niet echt leuk om met pensioen te gaan…’
Door Zefanja Hoogers
Na 21 jaar werken in en met de wijk Klarendal, zit zijn tijd als opbouwwerker er op. In
1980 startte hij zijn loopbaan in Malburgen
en in 1998 kwam hij naar de andere kant
van de brug; ROB KLINGEN neemt op donderdag 20 juni afscheid op de Leuke Linde
omdat hij de pensioengerechtigde leeftijd
heeft bereikt.
TERUGKIJKEN
We halen nog eens op wat een opbouwwerker eigenlijk doet: ‘Het is een taak om
zo optimaal mogelijk samen met bewoners
de leefbaarheid van een wijk te verbeteren.
Vaak is dat ook intermediair werk tussen wat bewoners willen en vervolgens
samenwerking opzoeken met partners als
de politie, de politiek en een corporatie.’
Toen Rob in 1998 begon in Klarendal, trof
hij ‘puinhoop’. De beruchte drugsrellen uit
de jaren 80 van de vorige eeuw waren nog
geen tien jaar achter de rug, de politiek had
er aandacht aan besteed, maar die was met
een volgend college ook weer helemaal
verdwenen. ‘Het was als een plumpudding
in gezakt, bewoners hadden absoluut geen
vertrouwen in de politiek en ik vroeg me af
waar ik moest beginnen!’ Het geluid ‘Als je
in Klarendal niets doet, ga je terug naar de
jaren 80!’ werd gehoord, waarop burgemeester en wethouders in het jaar 2000 het
voortouw in het project ‘KLARENDAL KOM
OP!’ namen, later ook gefinancierd door
rijksbudgetten voor ‘grotestedenbeleid’. Er
ontstond een geleidelijke omslag, daarna
werd Klarendal ook nog een Vogelaarwijk
en is er veel geïnvesteerd in onderwijs,
sociaal en fysiek. Rob was er allemaal bij.
DIEPTE- EN HOOGTEPUNTEN
In Klarendal is er lang discussie gevoerd
over een nieuw te bouwen moskee, waar
veel weerstand tegen was vanuit de wijk. ‘Ik
probeerde te luisteren naar de bezwaren en
werd persoonlijk uitgescholden als exponent die iets fouts wilde met de wijk. Dat
vond ik wel heel zwaar. Maar eigenlijk was

Rob Klingen op het Kazerneplein; na jaren wijkwinkel was het MFC zijn standplaats

het ook weer een hoogtepunt: door in
gesprek te gaan met de actiegroep is er
namelijk een samenwerking ontstaan en
zijn we op één lijn gekomen.’ Op het Stadhuis is in 2017 na jaren discussie tégen de
bouw van een nieuwe moskee gestemd en
plannen gingen van de baan. ‘De politiek
beslist uiteindelijk, dat weet je van tevoren.
Mijn rol was het proces goed begeleiden.’
Rob noemt graag ook een hoogtepunt:
‘Klarendallers zijn in principe kritisch op
beroepskrachten. Het was daarom bijzonder
om gevraagd te worden door een familie
hen bij te staan tijdens de uitvaart van een
belangrijk familielid. Na zoveel jaren heb
je toch het vertrouwen gekregen, dat is
ontroerend.’ Een ander hoogtepunt volgt
binnenkort: ‘De FAMILIE ONSTEIN van de
LEUKE LINDE heeft me aangeboden om
voor mijn afscheid hun tent op te zetten en
de middag op de bouwspeelplaats te organiseren. Geweldig!’
ANDERE TIJDEN BREKEN AAN
Rob ziet er tegen op om met pensioen te
gaan. ‘Ik ben wel gevraagd om gespreks

leider te zijn voor het wijkplatform van
Malburgen, of voor het bestuur van De Wasplaats, maar ik weet het eigenlijk nog niet.
Fijn dat ik meer vrije tijd heb, maar ik zou
best 16 uur per week nog wat willen doen!’
Er zijn veranderingen in de stad gaande
voor het opbouwwerk sinds het gemeentelijke programma ‘VAN WIJKEN WETEN’,
waarbij ambtenaren in de wijken werken in
plaats van op het stadskantoor. ‘Het idee er
achter spreekt me erg aan. Maar er wordt
anders naar opbouwwerk gekeken, het
krijgt een andere rol en er wordt meer in
opdracht gewerkt. Ik weet niet precies hoe
het verder gaat met bijvoorbeeld het Bewonersoverleg. Zou ik daar nog in passen?
Mijn opvolger gaat haar weg vinden in die
veranderingen.’
Rob Klingen wordt vervangen door KARIN
VELDKAMP, al decennia opbouwwerker in
andere wijken van de stad. Zij start haar
werkzaamheden in mei.
De wijkkrant dankt Rob voor jarenlange
samenwerking!

NVDM #11
Door Amber van den Eeden en Zefanja
Hoogers
Na 10-jarig jubileum van de Nacht van de
Mode, kijken we op ZATERDAG 8 JUNI nu
vooruit naar de volgende 10 jaar met het
thema ODE: Ode aan de Mode & Ode aan
Klarendal.
ODE AAN DE MODE
Klarendal en het Modekwartier zijn een
prachtige combinatie van een typische
authentieke volkswijk en de creatieven
die hier werken, hun winkels hebben en
wonen. Deze kennisoverdracht met passie
laat de organisatie voorafgaand aan de
Nacht van de Mode zien met een workshopweek, waarin workshops, lezingen,
mini-exposities en performances worden
georganiseerd. Als onderdeel van het
Fashion & Design Festival Arnhem wil de
Nacht van de Mode laten zien dat Arnhem
een bakermat van talent is en de stad van
betekenis is voor mode en cultuur.
ODE AAN KLARENDAL
In samenwerking met ArtEZ wordt er
dit jaar een bijzondere tentoonstelling
georganiseerd in de Sint Janskerk aan de
Verlengde Hoflaan én wordt er samen met

2SWITCH een kledingruilmarkt georganiseerd op het Kazerneplein. Met gesloten
beurs kunnen mensen aan andere kleding
komen, maar we laten ook zien hoeveel
kleding we hebben en hoe daar bewust
mee om te gaan. Daar is vanaf de 15.00
uur al van alles te doen voor jong en oud,
deels georganiseerd door de organisaties
die er zijn gehuisvest. Het Kazerneplein
is verder aangekleed door kunstenares
Chantal van Lieshout: het plein wordt een
kunstwerk an sich!
Verder werken we samen met talentvolle
VMBO ’T Venster scholieren van veel
verschillende disciplines van sport en
cultuur. Maar ook met het Nederlands
Openluchtmuseum, de Werkplaats
Typografie (gevestigd in het oude Prebem
gebouw) en nog vele anderen!
OPENEN EN SLUITEN
Hoewel er al de hele dag bedrijvigheid zal
zijn, opent de Nacht van de Mode officieel en eigenzinnig om 19.00 uur op het
Elly Lamakerplantsoen voor bezoekers,
bewoners, prominente Arnhemmers en
onmisbare Klarendallers. We verwachten
een openingsact door de Record Shop van
de Arnhemse Meisjes (Sonsbeeksingel) die
niet alleen thuis zijn in vintage en muziek,

maar in de onderbelichte subcultuur van
urban muziek en dans. Talent uit deze scene
en Klarendalllers, werken belangeloos mee
aan deze show.
Aan het einde van de avond zet Sugar Hill
de bloemetjes buiten en gaan de voetjes enorm lekker van de vloer tijdens de
alom bekende Block-party van Sugar Hill:
kort maar krachtig vanaf een uur of 22.00
uur tot 23.45 uur. Vanaf 0.00 uur zien we
alle blije gezichten op het knallende en
gratis eindfeest in Bizar Bazar (voormalige
Lutherse Kerk Spoorwegstraat) en oh ja: op
zondag ruimen we natuurlijk alles samen op.
BUURTFEEST VOOR EN DOOR DE MENSEN
De Nacht van de Mode is een traditie die
niet meer is weg te denken, maar die
wel een beetje uit haar jasje is gegroeid.
Het evenement wordt gesponsord door
de Gemeente Arnhem, de Kempenaer
Advocaten en Promosign. Verder betalen
en regelen de leden van ondernemersvereniging DOCKS het evenement (vergunningen, straatplannen, aankleding,
verzekeringen, podia etc. etc.) uit eigen zak.
Daarom zijn we blij met onze subsidiënten,
sponsoren, leden, vrienden en vrijwilligers
waaronder heel wat betrokken bewoners
uit de wijk.

ZA 8 JUNI

O DE NACHT
V/D MODE
WWW.NACHT VAN DE MODE ARNHEM.NL

Op www.nachtvandemodearnhem.nl kun
je je tegen gereduceerde tarieven inschrijven voor de workshops in de week van
3 tot en met 7 juni en zal het programma
steeds gedetailleerder komen te staan.
De Nacht van de Mode is GRATIS: kom,
eet, drink, kijk, koop, dans, beleef en vier
met ons de ODE aan deze plek waar wie
we zijn, wat we willen en wat we doen
met elkaar samenvalt.
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~ Redactioneel ~
En voor je het weet is het al weer
zomer. Tenminste, het weer helpt –
maar tegelijk zijn we voor deze krant
ook al diep in de Nacht van de Mode
gedoken. De elfde! En die Nacht voelt
toch altijd als zomer en bijna zomervakantie. We gaan er ook relatief lang tussenuit nu, de volgende komt krap voor
de zomervakantie van de drukker.
Dan is ondertussen de opbouwwerker
na 21 jaar met pensioen en de opvolgster aan het werk, en hebben zowel
Christenen als Islamieten hun vastentijd
echt achter de rug. Misschien kunnen
we dan meer vertellen over allerlei
gebouwen in de wijk. De sporthal en
de oude Kambergschool die herbestemd moeten worden – bijvoorbeeld.
Maar ook de veranderende rol van
Volkhuisvesting in de wijk door de
nieuwe woningwet heeft gevolgen voor
gebouwen.

Van de redactie & Nieuws & Mededelingen
Ploggende wijkbewoners
Afgelopen maart vond een week lang
de Arnhemse afvalestafette plaats. Het
KinderWijkTeam inventariseerde alle initiatieven gedurende die week om de stad
een stuk schoner te maken. Zo meldde
zich de in Klarendal gevestigde loopgroep
Social Mile om tijdens hun 290e editie deel
te nemen aan de Arnhemse Afvalestafette.
Daarbij hebben ze in drie groepen zo’n
18km ‘parcours’ vrij weten te maken van
zwerfafval.
Tijdens het hardlopen afval oprapen, dat
is 'plogging'. Een trend uit Zweden die
nu ook naar Nederland is overgewaaid.
Het woord is een samenvoeging van het
Zweedse 'plocka up' dat oprapen betekent,
en jogging.
“Opmerkelijk, hoeveel troep er op straat
slingert. Een flinke eyeopener!” aldus
Chantor Pascal van Beek, initiator van de
loopgroep. De buit die ze hebben verzameld, toch 6 (!) vuilniszakken vol, bestond
vooral uit blikjes.

Maar eerst de andere berichtgevingen
in deze krant! Veel leesplezier.

Inleveren van kopy

Klarendal in de aandacht
De Koffiebus

Speciaal voor bewoners uit de buurt is er
deze tijdelijke ontmoetingsplek. Een plek
waar ideeën kunnen ontstaan, een plek van
verbinden en activiteiten in gang zetten.
Op een gezellige en laagdrempelige manier
een kopje koffie drinken en je verhaal kwijt
kunnen over het mooie van de wijk, het
gemis in de wijk, mogelijkheden en wat
we samen in actie kunnen zetten Na een
pilot in het Duifje Arnhem Zuid, strijkt Carlo
Rosink nu ook in Klarendal neer met haar
Koffiebus, ondersteund door het Sociale
Wijkteam. Er valt eind mei een strippenkaart in de bus van de buurtbewoners van
o.a. Sint Janskerkstraat en Dragonderspad.

Verspreiding van de krant na 4 juli

~ Colofon ~

Komt allen! De koffie is gratis. We staan er
van 11 tot 15 uur.



Plantjesmarkt

Het is weer zover. De winter is voorbij en
de lente-kriebels zijn daarvoor in de plaats
gekomen. We gaan weer aan de slag met
onze groene vingers, tuin, balkon en plantenbak opvrolijken met kleurrijke planten.
Traditioneel de zaterdag voor Moederdag,
zal ook dit jaar zal de plantjesmarkt plaatsvinden bij de Klarendalse Molen.
Zaterdag 11 mei, 10.00-14.00 uur. OP=OP

Op de donderdagen in juni 2019 en ook nog
op 4 juli staat een partytent op het kruispunt Dragonderspad en Sint Janskerkstraat.

Uiterlijk kopij woensdag 19 juni
Kopij ontvangen we graag per e-mail
op wijkkrant@klarendal.nl: platte teksten in een Word document en beelden
in een zo hoog mogelijke resolutie.

Pagina 2

Rebas
Op deze pagina plaatst de wijkkrant een rebus. Buurtbewoner, redacteur én kunstenaar 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!

Deze zaterdag is het ook NATIONALE
MOLENDAG: tot 17u rondleidingen van
molenaars, terras, koffie, pannenkoeken en
meer!

Inloophuis Sint Marten
Op 20 juni is er, aansluitend aan de inloop,
een lunch in het inloophuis.
De inloop is van 10.00 tot 12.00 uur en de
lunch van 12.00 tot ongeveer 13.00/13.30
uur.
De lunch is gratis en iedereen is welkom!
Op 27 juni neemt Carla Kool van 17 u tot
19u afscheid als project coördinatrice van
het Maatjesproject. Iedereen welkom.
Het inloophuis vindt u aan de van
Slichtenhorststraat 34.

Bijna klaar in de
Indische buurt
is een uitgave
van het Bewonersoverleg

wijkkrant klarendal

redactie-

Zefanja Hoogers, Shay Karniel, Marije

leden

Ringersma, Annemarie van Ginkel,
Bas Bugter, Ron Roumen, Josje Hers

bezorgers

KRANT NIET ONTVANGEN?
Bel 06 - 146 89 701 en hij wordt zo
snel mogelijk bezorgd.
Wilt u écht geen wijkkrant? Mail ons
uw adres en we slaan uw huis over.
Facebook.com/klarendal
@klarendal2022

e-mail

wijkkrant@klarendal.nl

internet

www.klarendal.nl
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Dans en muziek in de Sint Janskerk
Tekst en beeld Bas Bugter
Momenteel wordt de mogelijkheid onderzocht of de voormalige SINT JAN DE
DOPERKERK aan de verlengde Hoflaan,
kan worden verbouwd tot misschien een
woon/zorgcomplex. De monumentale
kerk deed vanaf eind 2012 tot eind 2017
dienst als gedenkplaats, maar is inmiddels opnieuw verkocht en wacht dus een
nieuwe bestemming. Daarover is nog
geen definitieve beslissing genomen en
daarom heeft RITMIEK DANS EN MUZIEK
voor tenminste 18 maanden een onderkomen in de prachtige locatie.
Ritmiek Dans en Muziek verzorgt een
breed scala aan lessen muziek en dans,
voor jong en oud, maar gaat ook evenementen organiseren. “We willen er
graag zijn voor de wijk” vertelt MARISKA
AALDERS. “Daarom staan we open voor
ideeën en suggesties die een aanvulling
zouden kunnen zijn op wat wij bieden. Te
denken valt daarbij aan lezingen of knutselmiddagen voor kinderen waarvoor wij
de faciliteiten hebben. Zo worden er nu
ook yogalessen gegeven.”
Ritmiek hield op 6 april jongstleden een
open dag, waar iedereen van harte welkom was, maar door een misverstand

rond de bezorging van de aankondiging
daarvan viel de belangstelling wat tegen.
“Daarom houden we gewoon opnieuw een
OPEN DAG, op 18 MEI, waarbij iedereen is
uitgenodigd”.
Er blijkt nog wat onduidelijkheid te zijn
over wat er allemaal precies gaande is
in de kerk, wanneer tijdens dit interview
een bejaarde vrouw wat vertwijfeld binnenloopt. Zij vraagt of er een kaarsje kan
worden opgestoken bij het Mariabeeld. De
Maria van Klarendal stond in de kapel, links
van de entree, maar blijkt op mysterieuze
wijze te zijn verdwenen. De bejaarde vrouw
lijkt enigszins teleurgesteld. “We hebben
naarstig naar het beeld gezocht.” antwoordt
PASCAL VAN ZEIST aan. “Het Mariabeeld
hoort bij de inventaris van de kerk maar we
hebben het nergens terug kunnen vinden.
Zodra Maria weer terecht is hopen we haar
weer terug in de kapel te kunnen zetten.
Eventueel zou de kapel ook een aparte
ingang kunnen krijgen zodat bezoekers
ongestoord toegang hebben.”
De Sint Jan de Doperkerk heeft voor veel
Klarendallers een bijzondere betekenis.
Die betekenis loopt nogal uiteen: ouderen
herinneren zich wellicht de erediensten nog
terwijl het voor jongeren een gedenkplaats
was.

B&W bezoekt
DOCKS en Modekwartier
Door Chris Zeevenhooven, bestuur DOCKS
Het voltallig COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS is begin
april op bezoek geweest bij ondernemersvereniging DOCKS om een kijkje achter
de schermen te krijgen en een bezoek te
brengen aan een paar ondernemers in het
Modekwartier.

Men lijkt nog wat zoekende naar de juiste
vorm en bestemming voor het monumentale pand. Maar hoewel het onderkomen in
de kerk voor Ritmiek tijdelijk is, zijn ze vast
van plan in Klarendal te blijven en zolang
ze de kerk ter beschikking hebben, bruist
het er van de initiatieven. Zo is er tijdens

Het is belangrijk dat er intensiever samengewerkt wordt om het
goede van het Modekwartier en de
kansen die Klarendal als unieke
volkswijk biedt, te benutten

Het bezoek begon bij de MODEINCUBATOR met uitwisselen van informatie en doorgeven van vragen die leden
o.a. hebben gesteld over schoon-heelveilig in de wijk. Het bestuur van DOCKS
heeft het college geïnformeerd over de
visie voor de ondernemersvereniging en
het MODEKWARTIER. Die is op papier
gezet om een stip aan de horizon te zetten
met het idee dat het goed is een doel te
hebben waaraan gewerkt wordt. Ook het
belang van de vereniging is onderstreept,
dat het makkelijker is samen te werken
om belangen te behartigen.

De mens achter…. de buurtpastor
Door Bas Bugter
ELLIE SMEEKENS is de opvolger van Geert
Rozema als WIJKPASTOR voor Sint Marten,
Klarendal en Spoorhoek.
Als echtgenote, moeder van 4 kinderen,
oma van 3 kleinkinderen, coördinator van
het INLOOPHUIS èn buurtpastor heeft ze
het druk. Haar kantoor, boven het inloophuis aan de van Slichtenhorststraat 34,
getuigt dan ook van veel bedrijvigheid en
ze praat snel.

Het Inloophuis is een ontmoetingsplek voor
bewoners van Sint Marten en Klarendal
waar men ook voor pastorale hulp kan
aankloppen. “Maar we evangeliseren niet,
iedereen is welkom. Hoewel het geloof een
fundament kan zijn van waaruit je maatschappelijk werk verricht is de kern van elk
gezond geloof eigenlijk een humanisme.
De mensen die hier binnenlopen zijn heel

Daarna is er in twee groepen een bezoek
gebracht aan een aantal ondernemers in
de wijk, die verteld hebben wat hen drijft
en dat het niet altijd makkelijk is om te
ondernemen. Het bezoek is afgesloten
met een samenkomen bij CASPAR.
Ondernemersvereniging DOCKS is heel
blij met de getoonde interesse van het
college van Arnhem en wil aan de slag
met de werkgroep om de vraagstukken
van de komende tijd aan te pakken.

Loop er eens binnen!

Een tussenruimte van de Sint Janskerk is ingericht met een drumstel

“Per 1 juni komt er een nieuwe coördinator
voor het Inloophuis, dan hoop ik weer wat
meer tijd vrij te hebben voor het buurtpastoraat”. Het Inloophuis is gevestigd in het
oude parochiehuis van de R.K Onze-lieveVrouwekerk. De kerk zelf wordt inmiddels
bewoond: woningstichting Portaal verhuurt
er 30 appartementen.

Daarnaast is ook gesproken over een
toekomst waarin de rol van woningcorporatie VOLKSHUISVESTING zal veranderen
mede door de nieuwe woningwet. Het
is daarom belangrijk dat er intensiever
samengewerkt wordt om het goede
van het Modekwartier en de kansen die
Klarendal als unieke volkswijk biedt, te
benutten.
Er is gesproken over het opstarten van
een werkgroep waarin gemeente Arnhem,
Volkshuisvesting en DOCKS samen overleggen over die toekomst.

de NACHT VAN DE MODE EXPOSITIERUIMTE ter beschikking gesteld aan 1e tot
3e jaars studenten van ARTEZ. Jonge kunstenaars, uit alle kunstdisciplines, zullen
dan hun werk tonen.

Het Inloophuis is een ontmoetingsplek voor bewoners van
Sint Marten en Klarendal waar
men ook voor pastorale hulp kan
aankloppen
verschillend. Sommigen komen met een
hulpvraag, anderen voor een kopje koffie”.
Op maandagochtend, van 9:00 tot 12:00
uur is er het spreekuur huurdershuis, voor
mensen met vragen over wonen, huur en
aanverwante zaken en op maandagavond
van 18:00 tot 19:00 uur is er een eetgroep
waar men voor een paar euro kan aanschuiven voor een warme maaltijd.
Het richt zich vooral op mensen met een
psychische kwetsbaarheid maar iedereen
is welkom. Zo vinden er in het Inloophuis
diverse activiteiten plaats.
Los van dat Inloophuis werd een aantal
jaren geleden het zogenaamde “maatjesproject” verder uitgewerkt. Daar werd in
2016 Carla Kool voor aangetrokken als
coördinator.
Een initiatief waarbij mensen die een maa
tje kunnen gebruiken worden gekoppeld
aan mensen die een maatje willen zijn.
“Het is niet bedoeld voor mensen die hele
specifieke zorgbehoeften hebben, maar
het gaat bijvoorbeeld om ouderen die eenzaam zijn of anderen die behoefte hebben
aan sociaal contact of hulp bij het invullen
van formulieren. Er komen verzoeken bij
ons binnen van hulpverlenende instanties
maar soms verwijzen wij ook door naar die
instanties, het is een soort wisselwerking.
Zowel mensen die een maatje zoeken als
mensen die maatje willen zijn kunnen zich
bij ons melden.”
NB Carla Kool neemt op 27 juni van 17
u tot 19 u met een hapje en een drankje
afscheid als coördinatrice van het
Maatjesproject.

Burgemeester en Wethouders werden ontvangen
aan de Sonsbeeksingel in de ModeIncubator,
ooit de SWOA inloop © Coen ten Hagen

Ellie Smeekens, de buurtpastor

Haar vrije tijd besteed Ellie Smeekens
graag aan wandelen met haar echtgenoot.
Ze liepen onder meer samen de pelgrimstocht van Pieterburen naar Santiago de
Compostela.
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275 Paastassen!!

Klarendal bij nacht

Op Goede Vrijdag hebben meer dan
225 buurtbewoners uit Klarendal, Sint
Marten en Spoorhoek een Paastas
gekregen. Tientallen vrijwilligers hadden
die afgelopen periode hard gewerkt om
alle goederen te verzamelen, te sorteren
en te verdelen over 275 tassen gevuld
met etenswaar om medebewoners
een fijne paasmaaltijd te kunnen laten
samenstellen.

Tekst & Beeld: Ron Roumen
Wat speelt er zich af in de straten van
Klarendal als iedereen slaapt? Een redacteur van de Wijkkrant ging de nacht in om
op onderzoek uit te gaan.
Ik slenter wat over de Klarendalseweg.
Het is 01.15 uur en de nacht is nog jong.
In de meeste huizen is het licht uit. Hier
en daar hoor ik wat gerochel uit een
slaapkamerraam komen, maar voor de
rest is het akelig stil in de wijk. Waar overdag de winkelende wijkbewoners sjouwen met boodschappen schuifelt nu een
enkeling, waaronder ikzelf, voorbij.
Ik haal een man die voor me loopt in.
Opgewekt groet ik hem maar er komt niks
terug.
Vijftig meter verderop schiet ineens een
kleine keffer uit een steeg die vrolijk kwispelend naar de voorbijganger rent. Ze
horen blijkbaar bij elkaar.
Ik besluit de Willemstraat in te lopen richting Rosendaalsestraat. Misschien is er
rond station Velperpoort meer volk op de
been. Wat het meest opvalt is dat er op
en rond de ondergrondse vuilcontainers
zoveel troep staat. Het ontsiert de mooie
inkijk naar de Johannastraat waar fier
enkele bomen in bloei staan. De volle
bloesem lijkt licht te geven in deze verder
donkere nacht.
Onder het tunneltje bij Velperpoort staan
3 jongens. Ze roken. En aan de geur die
voorbij walmt kan ik raden wat ze roken.
Niet dat ik meteen mijn koude neus in
hun zaken wil stoppen, maar aangezien ik
met een missie door de koude nacht loop
spreek ik hen aan. “Nee nee … ik wil niets
kopen” antwoord ik op de vraag van één
van hen. Ik vertel eerlijk wat ik aan het
doen ben. Ze mompelen wat tegen elkaar
in een voor mij onverstaanbare taal.

Een nachtelijke ontmoeting bij Velperpoort

Zonder dat ik er überhaupt naar gevraagd
heb zegt de grootste jongen “Ja maar niet
mijn naam in die krantje.” Op de foto willen
ze evenmin. Tja…je weet nooit.
Wat volgt is een aardig gesprekje. De twee
grootste jongens komen uit Arnhem. Ik
schat ze tussen de 20 en 25 jaar. De kleinere en ietwat gezette knul woont in Velp.
Hij zit nog op school. De andere twee niet.
School is niet goed en te moeilijk volgens
deze gasten. “Altijd maar vroeg opstaan
en dingen doen”. Op mijn vraag wat ze dan
wél doen krijg ik een ontwijkend antwoord.
“Gewoon dingen man …dingen”. De kleine
bolle voegt er aan toe dat hij voor automonteur leert. Als hij zijn diploma heeft
gaat hij naar Marokko. Zijn oom heeft daar
een grote garage en daar kan hij werken.
Of hij in Marokko ook kan blowen vraag ik.
Volgens de jongen blowt hij niet veel en als
ie voor zijn oom gaat werken is daar ook
geen tijd meer voor. “Marokko is anders,
beter en zo weet je”
Ze gaan nog drinken zometeen. Eén van
de andere jongens woont in Klarendal
en heeft een kamer daar. “Ik ben niet een
echte moslim, ik drink wél bier en rook

“Marokko is anders, beter en
zo weet je”
weed, maar ga wel naar de Moskee.” “Oh
een biertje op zijn tijd vind ik ook wel lekker” zeg ik terwijl ik me meteen besef dat
dit klinkt alsof ik mezelf uitnodig. Daarom
zeg ik meteen dat ik verder moet. Ik neem
afscheid van de jongens en keer terug via
de Sonsbeeksingel.
Klarendal is verder rustig deze nacht. Ik
kijk nog even achterom en zie de jongens
richting de Steenstraat lopen. Vreemd dacht ik nog … ze gingen toch drinken bij
die lange die in Klarendal woont. Ik kijk
op mijn horloge en zie dat het inmiddels
02.30 uur is. In het holst van de nacht
slenter ik door Klarendal en hoor verderop een hondje keffen.De man die ik
eerder tegenkwam is thuis.

SAMENWERKING
De Paastassen actie is ontstaan in
het Inloophuis Sint Marten en Villa
Klarendal om de minder bedeelden
onder ons na de vastentijd wat extra’s te
gunnen en is op gepakt door vele actieve organisaties in de wijken. Bewoners
brachten luxere producten in, de Albert
Heijn filialen aan de Velperbuitensingel,
Rozet, de Lawick van Pabsstraat en de
Klarendalseweg brachten merendeel
basisproducten in.
Verdere hulp kwam van de voedselbank,
uit De Wasplaats, molen de Kroon en
Basisschool Kunstrijk. De distributie vond
plaats in MFC Klarendal. Alle 225 buurtbewoners hadden een briefje thuis gekregen en kwamen de tas ophalen onder het
genot van een lekkere kop soep.
Appie, Job, Theo, Gerard, Lies en
Sandra zijn druk geweest met de 275
Paastassen! Zij zijn slechts een paar van
de vele vrijwilligers en de overige vijftig
tassen hebben vast ook een bestemming gekregen!

Een auto pruttelt voorbij als ik onder het
Hommels poortje doorloop. Het voertuig
knettert en rammelt alsof hij elk moment
uit elkaar kan vallen.Ik grijns in mezelf en
denk …. Ik ken nog een ambitieuze jonge
Marokkaanse automonteur.

Wie Ben Jij Nou? Wie Ben Jij Nou? Annie Wester
Tekst Marije Ringersma
Foto Bas Boerman
Op dinsdagavond ga ik langs bij buurvrouw Annie. Zo noemen wij ANNIE
WESTER (bijna 71) hier in de straat. Zij
woont samen met haar man Albert en
kleinzoon Sven (20).
HOELANG WOONT U HIER AL?
Ik woon hier in de Vijverlaan sinds 1973.
We komen oorspronkelijk uit Friesland.
Maar door het werk van Albert bij de
marechaussee kazerne, zijn we in de
Vijverlaan terecht gekomen.
We woonden eerst op de plek waar jij nu
woont, dat waren zulke oude huizen dat
je je winterjas aan moest als je ging douchen beneden, zo koud was het in de winter! Ze hebben die huizen toen afgebroken en nieuwe huizen gemaakt. In 1977
kwamen we in dit nieuwe huis wonen. En
zijn nooit meer weggegaan.
HOE WAS DE OVERGANG VAN
FRIESLAND NAAR ARNHEM?
In het begin vond ik het heel moeilijk.
Ik ben met de Friese taal opgegroeid.
Nederlands was niet mijn moedertaal. Maar toen mijn eerste zoon werd
geboren, zei de verloskundige dat ik
Nederlands tegen hem moest praten.
Ik oefende Nederlands tegen mijn zoon
tijdens het luiers verschonen boven in de
babykamer, zodat niemand mij kon horen.
In het begin moest ik echt nadenken over

hoe je iets zegt in het Nederlands. Nu heb
ik dat gelukkig niet meer, ik kan heel
makkelijk schakelen tussen Nederlands en
Fries.
WAT VOND JE DE GROOTSTE VERANDERING IN DE AFGELOPEN 40 JAAR?
Dat de kinderen het huis uitgingen. Ze zijn
alledrie binnen één jaar het huis uitgegaan toen ze rond de 20 waren. Dat kwam
gewoon zo uit voor hen. Maar ik vond het
niet leuk. Op een gegeven moment went
het wel. Nu kunnen Albert en ik ook weer
Fries samen praten thuis.
WAT IS HET GEKSTE DAT JE HEBT MEEGEMAAKT HIER IN KLARENDAL?
Dat was tijdens het kinderfeestje toen
mijn zoon Eelko zijn 10e verjaardag vierde.
Tegenover ons huis zat toen een autosloper, en daar woedde brand. Het was niks
ernstigs, maar de jongens vonden het
spectaculair! Er kwam een brandweerwagen pal voor de deur. Dat was natuurlijk
zijn mooiste verjaardag ooit.
WELKE WARME HERINNERINGEN HEB JE
AAN DE STRAAT?
Schuin tegenover mij woonde Willy, dat is
later mijn vriendin geworden. Je kan wel
zeggen mijn beste vriendin. We gingen dan
met z’n 2-en naar de huishoudbeurs en
daarna samen lekker uit eten. Ik weet nog
dat we een keer sperzieboontjes aten, nou
die hadden echt maar een 1 minuut in de
pan gelegen, zo hard waren ze! We kregen
daardoor de slappe lach. Dat was echt leuk.
Ze is nu geëmigreerd naar Frankrijk.

Annie Wester woont al 46 jaar aan de Vijverlaan

ZIE JE WILLY NOG WELEENS?
Ja, we gaan haar deze zomer opzoeken in
Frankrijk. Ze is ook nog eens hier geweest.
Ze kende het nieuwe Klarendal met het
Modekwartier nog niet, want ze was al
lange tijd weg. We zijn toen samen in ieder
winkeltje geweest op de Klarendalseweg.
Ik wilde haar laten zien wat er van de wijk
was geworden. Dat was heel leuk.
DENK JE ER WELEENS AAN OM TE VERHUIZEN?
Ja, de laatste tijd wel. Dat komt doorbuurvrouw Dolly (red. Deze buurvrouw is pas
overleden. Ze was 96 jaar geworden). Ze

“Ik oefende Nederlands tegen
mijn zoon tijdens het luiers verschonen boven in de babykamer”
kon bijna niks meer. Ik wil hier blijven
wonen zolang ik nog mobiel ben. Maar
weet je, het is best ver lopen naar de
Albert Heijn. Zeker als je terug de bult op
moet met volle boodschappentassen.
Ik zou heel graag in de wijk willen blijven
wonen, maar er zijn geen seniorenwoningen dichtbij het winkelcentrum.
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TEKST: JOSJE HERS – BEELD: RON ROUMEN

5 Mei is de dag waarop Nederland elk jaar weer stilstaat bij de bevrijding en vieren we
dat we sinds 1945 weer in vrijheid leven. Daarom trok de redactie op een zonovergoten
maandagmorgen door de wijk, op zoek naar wijkbewoners die we graag wat vragen
wilden stellen over het begrip ‘vrijheid’.

MARCO

Want nu we bijna 75 jaar geleden bevrijd zijn roept dat herinneringen op bij de generatie die de oorlog heeft meegemaakt. Maar voor de jeugd van tegenwoordig geeft het
ook te denken …

TIM, SVEN, KEVIN EN PHILIP

“Ik vind de diversiteit in onze samenleving juist een grote verrijking”
“Je kunt doen, denken, kopen wat je wilt
en je kunt ook een eigen mening hebben”
Marco realiseert zich, na de vraag wat ‘vrijheid’ voor hem betekent, dat hij er eigenlijk
nooit zo bij stilstaat: “Ik beleef vrijheid als iets vanzelfsprekends, ben ook heel gelukkig
met die vrijheid. Ik denk dat je mensen uit oorlogsgebieden moet opvangen zodat ze
dezelfde vrijheid kunnen ervaren die wij hier beleven.
Daarnaast vind ik de diversiteit in onze samenleving juist een grote verrijking. In vrijheid
leven motiveert mij om kansen te pakken en te creëren.”

De vier knullen zitten schouder aan schouder op de rand van een van de plantenbakken voor het winkelcentrum net hun lunch naar binnen te werken, maar hebben tussen
de happen door wel tijd om wat vragen te beantwoorden. Over onze vraag wat vrijheid
betekent voor hen, hoeven ze niet lang na te denken: “Je kunt doen, denken, kopen wat
je wilt en je kunt ook een eigen mening hebben. In sommige andere landen is dat veel
moeilijker en moet je over je schouder kijken voor je je mening kunt verkondigen, hier is
dat gelukkig niet zo.

LIES

Tim wil ook nog even kwijt dat hij groot respect heeft voor de oudere mensen die in de
oorlog die vrijheid bevochten hebben. Tim: “Dat zijn pas helden, door hen kunnen wij nu
in vrijheid leven.”

ZOË, ROXY, EDUARDA

“Mensen die het niet meegemaakt hebben
begrijpen niet hoe waardevol vrijheid eigenlijk is”

In de Wasplaats aan de Klarendalseweg ontmoeten we Lies (zeg maar gewoon Lies
hoor!). Lies woonde tijdens het uitbreken van de oorlog in de STALSTRAAT in Klarendal.
“Ik was zeven jaar toen Arnhem gebombardeerd werd in september en oktober 1944.
Herinner me alles nog haarscherp, zoveel werd er kapotgeschoten toen! Van sommige
huizen stonden alleen de trappen nog. Als er weer vliegtuigen overkwamen gingen we
op de trap zitten. Ik was dan zó verschrikkelijk bang, hoe harder het geluid werd, des te
harder ik ging bidden.”

“Als iedereen met elkaar blijft praten en elkaar blijft respecteren dan kunnen meningsverschillen toch opgelost worden?”

Na de jongens is het de beurt aan de meiden. Zoë, Roxy en Eduarda zitten niet om
woorden verlegen en steken dan ook direct van wal: “In vrijheid kunnen we leven zoals
we willen.” Dat sommige mensen vluchtelingen uit oorlogsgebieden niet toe willen laten
vinden ze niet kunnen: “Vluchtelingen zijn ook gewoon mensen zoals jij en ik. Kleine
kinderen moeten kunnen spelen, moeten kunnen doen wat wij doen. Daarom moeten
vluchtelingen altijd welkom zijn.”
En, vinden ze ook, oorlogen hoeven niet: “Als iedereen met elkaar blijft praten en elkaar
blijft respecteren dan kunnen meningsverschillen toch opgelost worden?” Zoë wil ook
nog even kwijt dat de ze heel blij is dat Nederland bevrijd is toen: “Anders had ik nu misschien Duits moeten spreken en ik vind Duits geen leuke taal!”

Na de bombardementen moest Lies met haar familie Arnhem verlaten. De stad lag voor
een groot deel aan puin en er was heel moeilijk aan voedsel te komen. Via Amsterdam,
Naarden, Barneveld en Apeldoorn kwamen ze terecht in het Friese Workum.
Lies: “We kregen daar heerlijke gevulde soep om onze hongerige magen te vullen, maar
omdat we zulk rijk en vet voedsel niet meer gewend waren werd een groot deel van de
mensen hartstikke ziek van die soep.”
“Na de oorlog is mijn vader op de fiets vanuit Workum naar Arnhem gereden om te kijken hoe de stad erbij lag. Toen hij terugkwam had hij geen fijne boodschap. Hij herkende
sommige delen van Arnhem niet meer, ons huis bleek volledig leeggeroofd te zijn, we
hadden niets meer. Maar we hadden elkaar nog en gelukkig hebben wij niemand verloren van de familie, dat is toch het allerbelangrijkste.”
Lies ervaart elke dag eigenlijk als een bevrijdingsdag: “Mensen die het niet meegemaakt
hebben begrijpen niet hoe waardevol vrijheid eigenlijk is, hoe fantastisch het is dat we
in vrijheid mogen leven.
Helaas lijkt er weinig van geleerd te zijn, overal zijn er nog oorlogen. Wij leven nu gelukkig in een vrij land en ik hoop dat mensen zich goed realiseren zijn hoe geweldig en
kostbaar vrijheid eigenlijk is.”
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Bewonersoverleg

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:
a.vhal@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

W
W

BEWONERSOVERLEG KLARENDAL 29 APRIL 2019.
Op 29 april vergaderde het Bewonersoverleg alweer
voor de derde keer dit jaar. Er zijn twee financiële
behandeld. Er is verder gesproken over de opvolging
van het opbouwwerk. Het bewonersoverleg heeft daarover een advies gestuurd naar Stichting Rijnstad en
wethouder Martien Louwers als lid van het College.
Het bedrijf BOUNZ dat een aantal jaren in de sporthal
trampolinespringen aanbood aan kinderen en volwassenen is per 1 april gesloten. In 2020 vertrekt de
Ibn-I-Sinaschool uit de wijk naar Presikhaaf. Het bewonersoverleg heeft zich daarom beraden over wat er op
deze plekken ontwikkeld moet worden. In de volgende
wijkkrant kunt u hier meer over lezen.
De werkgroep tegen drugsoverlast blijft actief om de
overlast handel en gebruik van drugs te beperken en
waar mogelijk de veiligheid in de wijk te verbeteren.
Het bewonersoverleg heeft afscheid genomen van
Wolter de Bes als lid.
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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: www.afvalbalie.nl (Suez)
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)

Pangkarra wijnen
Tekst: Marije Ringersma Foto: Bas Boerman
Het is woensdagmiddag en de barometer
bereikt ook deze lentedag zomerse waarden. Mijn kinderen zijn naar de kidsclub
in MFC Klarendal, dus ik sta in dubio: tijd
voor ontspanning of toch aan het werk?
Ik besluit beide te combineren en vertrek
naar de wijnwinkel van HALBE VONK (53)
voor een interview… en hopelijk een lekker
glas wijn.

Ik weet ik hoe de wijngaarden eruitzien en
ken hun manier van produceren. Dat vind
ik belangrijk. Ik ga regelmatig bij ze op
bezoek en importeer ook veel van mijn wijnen zelf. Gister was ik bijvoorbeeld nog in
Duitsland. Op de terugweg is dan echt alle
ruimte van mijn bestelwagen gevuld.

Ik ben vaker bij PANGKARRA geweest. Er
heerst een fijne, informele sfeer door de
prettige verzameling van wijnflessen op
dozen en wijntonnen, in kasten en op tafel.
Halbe begroet me vriendelijk en nodigt me
uit om te gaan zitten. Vakkundig worden
nog snel even wat flessen, glazen en worsten opzijgeschoven om ruimte te maken.

Waarom vind je het belangrijk om zelf de
wijnboeren te bezoeken?
Ik proef, ik praat en ik kijk. Zo ervaar ik
persoonlijk wat de staat is van de wijngaarden en hoe de boeren het onderhouden.
Daarnaast zie ik hoe de druiven worden
verzorgd en hoe de wijnen worden opgeslagen. Wijn is ook meer dan zomaar een
borrel. Het is beleving. En door de wijngaarden persoonlijk te bezoeken hoop ik
die beleving ook aan mijn klanten te kunnen geven.

Vertel, wat maakt jouw wijnwinkel bijzonder?
De mensen. Of je nu met een goed gevulde
portefeuille een doos mooie bourgognes
koopt, of met een kleine beurs iets lekkers voor in het weekend. Iedereen is hier
welkom en iedereen verdient dezelfde
aandacht. Wat dat betreft is mijn winkel een
mooie afspiegeling van Klarendal. En daar
ben ik trots op. Ik heb daarom ook wijnen
in alle prijsklassen. Overigens is bijna alles
biologisch.
Veel van de wijnboeren ken ik persoonlijk.

Ik zie ook weleens een barbecue buiten
staan voor jouw winkel, wat is er dan aan
de hand?
Wat is er nu mooier dan met leuke mensen
genieten van lekker eten en een goed glas
wijn? Daar draait het wat mij betreft allemaal om. Daarom organiseer ik regelmatig
gratis proeverijen en staat er op zaterdag
bijna altijd wel iets open om te proeven.
Deze tafel is dan ook regelmatig gevuld
met klanten die ‘even snel iets komen
kopen’, maar net iets later dan gepland
weer vertrekken. Dus als je het leuk vindt

Halbe Vonk geniet van zijn glas wijn

om te komen, iedereen is welkom. Ik kondig speciale proeverijen overigens altijd via
facebook en Instagram aan.

nis over de verschillende smaken en bij
welk gerecht een wijn goed past. Er is echt
zoveel moois te ontdekken.

Wat is jouw persoonlijk favoriete wijn?
Een Duitse Riesling. En dat heeft absoluut
niets te maken met de zoete wijn van weleer. Hij is intens droog en heeft een prachtige minerale afdronk. Daar heb ik gisteren
mijn bestelbus dus mee gevuld.

Halbe bedankt voor het leuke gesprek en
de lekkere glas wijn. Ik heb de favoriet van
Halbe geproefd: Een Grauer Burgunder
2018 van de jonge wijnmaker Sven Klundt
uit de Pfalz in Duitsland. Echt een aanrader,
zeker bij een heerlijk zonnetje op je balkon
of in de tuin!

Welke tip wil je lezers meegeven?
Doe niet te gewichtig over het drinken van
wijn. Het gaat er vooral om dat je ervan
geniet. En durf te experimenteren. Ga eens
naar een wijnwinkel bij je in de buurt en
laat je adviseren. Vraag naar de druif en de
afkomst, zo krijg je steeds meer ken-

Schoon Klarendal samen voor een schone en groene wijk
Al jaren staat ergernis over (zwerf-)afval
met stip op nr.1 in de statistieken van
klachten die worden neergelegd bij de
gemeenten. Bewoners storen zich aan het
gedrag van anderen. Het ziet er rommelig uit, het gaat stinken en het kan zelfs
gevaarlijk zijn (voor kinderen die buiten
spelen en voor dieren). Stukjes groen en
boomspiegels worden als hondenuitlaatplaats gebruikt.

te beheren. Maar door bezuinigingen en
reorganisaties van de afgelopen jaren, hebben ze ook te maken met beperkte mankracht. We zullen het dus samen moeten
doen. Gelukkig zijn er genoeg bewoners
met goeie ideeën die mee willen helpen.
Door je samen in te zetten krijg je niet
alleen een fijne woonomgeving maar ook
leuke contacten die weer bijdragen aan de
‘sociale cohesie’ in de wijk.

EEN SCHONE EN GROENE WIJK IS EEN
GEZONDE WIJK
De gemeente en de woningcorporatie
hebben de taak om de openbare ruimte

Over de Poepgroep (hondenpoep overlast)
is al eerder een stukje verschenen. Zij zijn
in afwachting van een financiële bijdrage
die is aangevraagd om e.e.a te kunnen

organiseren. Andere bewoners willen
een activiteit opstarten om plastic en blik
zwerfafval te gaan recyclen en er is een
bewonersgroepje die tuintjes kan vergroenen voor bewoners die dit zelf niet
(meer) kunnen.
Schoon Klarendal wil graag de krachten
bundelen en op positieve wijze een coproductie aangaan met de gemeente en alle
organisaties die ook liever aan een schone en groene wijk hun steentje bijdragen.
Dat zorgt voor saamhorigheid en verbondenheid in de wijk en voor minder kosten
voor de gemeente.

Wijnkoperij Pangkarra Klarendalseweg 372
Tel:06 53 82 34 78 info@pangkarra.nl
WWW.WIJNKOPERIJ-PANGKARRA.NL
Dit artikel is een samenwerking met
Klarendalse ondernemers.
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Molen de Kroon

Huis van Puck
RAMI’S POP-UP RESTAURANT
7 juni, 5 juli Huis van Puck
Iedere eerste vrijdag
van de maand verandert PUCKS CAFÉ
in een SYRISCH POP-UP
RESTAURANT!
Rami van Rami’s Catering Services maakt
een heerlijk driegangenbuffet klaar,
geschikt voor de vegetariër én de echte
vleeseter.
Reserveren wordt sterk aanbevolen, want
vol is vol!

Al sinds twee jaar worden er in de
Klarendalse Molen muziekoptredens
georganiseerd onder de noemer “MUZIEK
BIJ DE MOLEN”. Het gaat om concerten
voor luisterpubliek in één van beide
sfeervolle ruimtes van de molen. Tijdens
de afgelopen editie van 18 april hebben
de initiatiefnemers
CHANTAL VAN
DEN HURK en
KOK DE
KONING
gevierd dat
ze twee
jaar bestaan
door slagroomsoesjes
uit te delen aan
de bezoekers.
In die twee jaar hebben steeds meer
muziekliefhebbers Muziek bij de Molen
weten te vinden. Ook komen er steeds
meer muzikanten om naar elkaar te luisteren en ervaringen uit te wisselen. Doordat
de muziekavonden laagdrempelig zijn en
de sfeer intiem is ontstaat er vanzelf contact tussen de aanwezige bezoekers en
muzikanten. Het verbinden van mensen

is van begin af aan de belangrijkste doelstelling van Muziek bij de Molen.

Aanvang: 18:30 uur
Kosten: volwassenen €17,50, kinderen t/m
10 jaar €8,75
Reserveren via WWW.HUISVANPUCK.NL

Iedereen is welkom en de entree is gratis.
Wel wordt er rond gegaan met de "pet"
voor een vrijwillige bijdrage die geheel
ten goede komt aan de optredende muzikanten.
Bij Muziek bij de Molen treden gewoonlijk
kleine gezelschappen, duo’s en solisten
op. De initiatiefnemers kiezen artiesten
uit die behalve muzikaal vaardig ook
“authentiek” zijn. Dat wil zeggen artiesten
die eigenheid, zeggingskracht en geloofwaardigheid hebben.
AGENDA MEI EN JUNI:
Donderdag 16 mei: HILDE VOS (trio)
Country - Americana
Donderdag 6 juni: FLOATSTONE / België
(solo) unieke eigen stijl Americana
Donderdag 20 juni STASJ (trio) met vocal
Stefanie Janssen
Wie op de hoogte gehouden wil worden
kan een mail sturen naar:
MUZIEKBIJDEMOLEN@HOTMAIL.COM
of onze Facebookpagina liken
FACEBOOK.COM/MUZIEKBIJDEMOLEN

Typisch Klarendal

De Wasplaats, huiskamer van Klarendal
LENTE IN DE WASPLAATS
De Wasplaats heeft regelmatig kledingbeurzen gehouden met ingebrachte kleding,
voor ieder wat wils voor leuke prijsjes.
Na de laatste kledingmarkt van maart zijn
een aantal kledingrekken blijven staan en
tijdens openingstijden kan iedereen komen
snuffelen. Ook tijdens het evenement ‘Binnenstebuiten’ op 20 april van de ondernemers in de wijk, had De Wasplaats een rek
oranje kleding buiten staan om alvast in de
stemming te komen voor Koningsdag. Er is
die dag een leuke omzet gedraaid!
NIEUWTJES
De Wasplaats heeft een laptop ingericht
staan, waar je tijdens openingstijden van een
digitaal informatiepunt gebruik kunt maken.
Heb je vragen over de gemeente, de belas-

tingdienst, openbaar groen of wil je even het
nieuws van de dag online lezen? Kom langs!
De Wasplaats heeft een eigen columnist!
Manon Veenendaal is zó geïnspireerd door
wat ze mee maakt in De Wasplaats, dat ze
er over in de pen is geklommen. Eens per
maand brengt ze een nieuw verhaal gestoeld op haar avonturen in De Wasplaats.
Ze staan online op www.dewasplaats.nl
In De Wasplaats verrichten mensen ‘activerend werk’ om omhoog te kunnen klimmen
op de zogenaamde participatieladder. Deze
mensen werden eerder vanuit het Wasplaats team begeleid, maar sinds april is
daar het activiteitencentrum Suz&So voor
aangetrokken, om verbinding te bewerkstelligen tussen speciale personen van

verschillende doelgroepen die net iets anders zijn. De Wasplaats wil dit uitbouwen en
handen ineen slaan met meerdere wijkpartners. Zie verder www.suzenso.nl
OPROEPJE: KLEDING
Mensen mogen weer kleding in brengen:
schoon, netjes en heel. De opbrengsten van
de kleding komen ten goede aan sociaal bedrijf De Wasplaats én je helpt er het milieu
plus bezoekers van De Wasplaats mee.
OPROEPJE: BOEKENKAST
Momenteel staan er in dozen in De Wasplaats allemaal boeken die bezoekers tegen
een vrijwillige bijdrage mee kunnen nemen.
Dat blijft in principe gelden, maar het team
wil buiten een boekenkast inrichten om
bezoekers en voorbijgangers te laten lezen,
lenen en ruilen. Wie o wie weet een leuke
naam voor deze boekenkast?
OPROEPJE: Kinderkunst
Maandelijks heeft De Wasplaats een wisselende tentoonstelling met werk van een
bewoner uit de buurt. Het team van De
Wasplaats zou graag eens een expositie
inrichten met kunst van kinderen tot (ongeveer!!) 12 jaar. Heb jij een mooi kunstwerk
gemaakt wat je graag wil laten zien aan de
wijk en aan de bezoekers van De Wasplaats? Meld je! Dan kunnen we eens een
leuke KinderKunstExpositie organiseren.
Kom tijdens openingstijden langs en vraag
naar Monique! Op woensdag wordt er
geen was gedraaid.

Wie jarig is
trakteert
ANDRÉ DE VISSCHER Seafood staat
alweer 2 jaar op KLARENDAL, daarom
TRAKTEREN André en zijn medewerkers.
POND KIBBELING + Saus + 3 Haringen
voor € 12,50.
Bij een besteding van 10 EURO of meer
een GRATIS MAKREEL. Deze traktatie
geldt op vrijdag 10 mei en vrijdag 17
mei.
ANDRE DE VISSCHER SEAFOOD
staat elke vrijdagmiddag van 14.30
uur tot 18.00 uur bij de ingang van
Winkelcentrum Klarendal aan de
Klarendalseweg.
HOLLANDSE NIEUWE is er weer vanaf
12 juni. Kom ze proeven…….

J=E-U +G<D#P{A:G\I>N~A
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KinderwerkKinderwerk
KinderwerkKinderwerk
Evenementen-tijd !!!

De zon schijnt steeds vaker en daarom zijn wij graag buiten.
Dit betekent dat de laatste wekelijkse kidsclub / instuif in het MFC Klarendal
achter de rug zijn en alle woensdagen er allerlei leuke activiteiten op
Bouwspeelplaats De Leuke Linde zijn (adres: Onder de Linden nr 2).
Hierbij lees je wat er zoal wordt georganiseerd. Jij bent er toch ook bij!?!

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 eventuele 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.
Koningsspelen

Koningsspelen
Evenementen kalender
2019
24 april

Mei

De Leuke Linde 13:30 – 15:30

Mei
1 mei
Vakantie Evenement
De Leuke Linde 13:30 – 15:30
8 mei
en Oma middag
Leuke Linde
– 15:30
Opa
en Oma Opa
middag
De LeukeDe
Linde
13:3013:30
– 15:30
15 mei
De Leuke Molen Loop
De Leuke Linde 13:30 – 15:30
De 22
Leuke
LoopCup De LeukeDeLinde
13:30
–
15:30
mei Molen
Klarendal
Leuke Linde 13:30 – 15:30
29 mei Cup
Sport en Spel middag
Leuke Linde
– 15:30
Klarendal
De LeukeDe
Linde
13:3013:30
– 15:30

8 mei
15 mei
22 mei
29 mei Sport en Spel middag

De Leuke Linde

13:30 – 15:30

Wie ben jij nou - junior
Op deze plek plaatsen we in 2019 telkens één interview met een jonge wijkbewoner uit Klarendal die
zijn of haar verhaal 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: Daan Wanrooij (18)
Daan tref ik met zijn skateboard en telefoon zomaar op
straat. Als ik hem aanspreek vertelt hij dat hij een Pokemon
aan het vangen is. ”Hij zit hier voor deze muur, waar
Bakkerij Holleman op staat” zegt Daan. Hij laat me zien
hoe het werkt: “Je hebt op je mobiel een soort googlemaps. Dan staat er ergens een blauw vierkantje en als je daarop tikt
zie je een foto van bijvoorbeeld een etalage. Ze zijn vaak bij beelden en
kerken, plekken waar veel mensen komen, daar maken ze dan een Poke-stop van. Ik doe het samen
met mijn vriendin, zo hebben we iets te doen buiten.”
Daan zit op het Rijn en IJssel, hij studeert mediavormgeving art & design. Het is een MBO
opleiding, over twee jaar kan hij HBO gaan doen. Die omweg is nodig, want hij verloor
nogal wat tijd op de middelbare school.
“Mijn ouders hadden een vechtscheiding, daardoor kon ik me niet zo goed focussen
op school, ik ging veel spijbelen enzo.” Vertelt Daan openhartig. “Mijn moeder is manisch
depressief, ze deed een zelfmoordpoging. En toen ging mijn opa ook nog eens dood.

Daardoor ging ik naar het kader.”
Het kader is een middelbare school voor jongeren die meer met hun handen willen doen.
Daan leerde er meubels en stoelen ontwerpen. Hij houdt van design maken, maar uiteindelijk wil hij
leraar worden. “Ik vind het leuk om mensen dingen te leren die ze nog niet weten,” zegt hij.
Als ik vraag wie een voorbeeldfiguur is voor Daan zegt hij, zonder aarzelen: “Elon Musk! Hij is de
oprichter van Tesla en van Space X. Daarmee doet hij ruimteonderzoek, het is een soort mini-NASA.
Zijn werk is interessant.”

Juni

Juni

Pagina 8

5 juni
Fit en Fanatiek
De Leuke Linde 13:30 – 15:30
12 juni
Buitenspeeldag
De Leuke Linde 13:30 – 15:30
Klarendal beweegt!
Leuke Linde
– 15:30
Fit 19
enjuni
Fanatiek
De LeukeDe
Linde
13:3013:30
– 15:30
26 juni
Holiday Kick Off
De Leuke Linde 13:30 – 15:30

5 juni
12 juni Buitenspeeldag
19 juni Klarendal beweegt!
26 juni Holiday
Kick Off
Zomervakantie
5 t/m 9 augustus

De Leuke Linde 13:30 – 15:30
De Leuke Linde 13:30 – 15:30
De Leuke Klarendal
Linde 13:30 – 15:30
Speeldorp

Week 1

De Leuke Linde

12 t/mtie
16 augustus
Week 2
De
Leuke Linde
Zomervakan
Speeldorp
Klarendal

10:00 - 12:00 &
13:30 - 16:00
10:00 - 12:00 &

13:30 - 16:00
5 t/m 9 augustus Week 1
De Leuke Linde 10:00 - 12:00 & 13:30 - 16:00
12 t/m 16 augustus Week 2 De Leuke Linde 10:00 - 12:00 & 13:30 - 16:00

Dan vraag ik wat Daan belangrijk vindt, waar hij zich druk over maakt. Hij zegt: ”Ik maak me niet meer
zo gauw druk over dingen. Ik zit wel een beetje met het milieu. Als de regering al een plan maakt dan
gaat het weer heel lang duren. Er komt steeds extremer weer. Dat is gevaarlijk, vooral voor Nederland,
omdat Nederland grotendeels beneden zeeniveau ligt. Maar ik heb er wel vertrouwen in dat wij
Nederlanders rampen kunnen voorkomen, daar staan we bekend om. En mensen moeten minder vlees
eten. Vanwege het dierenleed sowieso. Plofkippen, mannelijke kuikentjes uitmoorden, dat moet niet
kunnen. Maar ook vanwege de CO2 uitstoot, daar komt die opwarming van. De hitte van de zon kan
wel naar binnen, maar er niet meer uit, waardoor de aarde opwarmt.”
“Heb je nog een boodschap, Daan?” “Nou niet echt. Iedereen van mijn leeftijd maakt zich druk om het
milieu. Als ik iets moet zeggen zou het zijn: Maak je niet teveel druk! Leeftijdsgenoten hebben al heel
vaak een burn-out enzo.”

Vitesse Hattrick kids verzorgen senioren middag

De Leuke Molenloop
Op woensdag 15 mei vindt voor de tweede keer de Leuke
Molenloop plaats, een evenement georganiseerd door Sportbedrijf

Arnhem in samenwerking met Decathlon en Stichting Rijnstad. Arnhem wil
graag uitstralen dat het een hardloopstad is, vandaar dit hardloopevenement
voor alle leeftijden op- en rondom De Leuke Linde.

Leeftijd

0 – 3 jaar
4 – 6 jaar
7 – 9 jaar
10 – 12 jaar
13+ (volwassenen)

Afstand Starttijd

200 meter
500 meter
1400 meter
1400 meter
5000 meter

14.00 uur tot 14:30u
14.30 uur tot 15:00u.
15.00 uur tot 15:45u.
15.45 uur tot 16:30u
19.00 uur

De oplossing van
Bas’ rebus: rebas

Kabouter loop
Kids Run
Leuke Linde Run
Decathlon Run
Klarendal Run

Vitesse Hattrick is ontstaan vanuit een gezamenlijke wens
van Sportbedrijf Arnhem, Rijnstad en Vitesse Betrokken om
jeugd en jongeren zowel op sportief als maatschappelijk
vlak in beweging te brengen in Arnhemse krachtwijken.
Wekelijks wordt er getraind en een keer per zes weken
staat er een toernooi op het programma waarbij de teams
uit alle wijken het opnemen tegen elkaar. Fairplay is hierin
een belangrijke pijler.
Daarnaast kent het Vitesse Hattrick programma een maatschappelijke component. In de vorm van een buurtbijdrage
doen de deelnemers ook iets terug voor hun wijk. Woensdag 24 april verzorgden deelnemers de buurtbijdrage voor Klarendal/Sint Marten: in samenwerking met Rijnstad, SWOA, het MFC Klarendal en de
Albert Heijn (sponsor van de lunch) stond deze buurtbijdrage in het teken van een gezellige seniorenmiddag, een gezonde lunch (foto) en het parcours met oudhollandse spellen. Het middagprogramma
is deels door begeleiding bedacht, maar zeker ook door de kinderen zelf!

*Tijden onder voorbehoud

De oplossing van
Bas’ rebus: rebas

Iedereen welkom!

RAMADAN

De deelnemers van 13 jaar en ouder kunnen
zich aanmelden via www.sportinarnhem.nl/
sportactiviteiten/leukemolenloop. Online
inschrijving sluit op maandag 13 mei. Op
de dag zelf is inschrijving mogelijk bij de
start. Naast het hardlopen worden er
verschillende side-events georganiseerd
over de gehele locatie. Dit verschilt van een
springkussen tot een knutselactiviteit enz.
In elke groep kun je een mooie prijs winnen als je de snelste bent. Ook de sportiefste school wint een prijs.

www.skar.nl

dag
opvan-g

0-4 jaar

peuterwerk

2-4 jaar

buite
schoolsnopvange-

4-13 jaar

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

