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VELPERPOORT
In 2017 heeft de gemeente grote
delen van het gebied rondom het
Velperpoortstation aangepakt, 'Het
slechtste station van Oost-Nederland'
(aldus de Gelderlander) om de openbare
ruimte rondom het station zo aan te
passen dat het station beter toegankelijk wordt en de omgeving weer als een
prettig verblijfsgebied en vooral als veilig ervaren wordt.
Na de zomervakantie wordt het
laatste gedeelte aangepakt aan de
Klarendalzijde, met een open plein en
nieuwe fietsenstallingen: oude plannen
voor aan de Rosendaalsestraat worden
uitgevoerd. Vanuit het Bewonersoverleg waren er een aantal vragen
over het beleid rondom fietswrakken,
de Modekwartier panelen aan het
station en het bomenplan. Het Velperpoortstation is tenslotte één van
de entrees naar Klarendal en het
Modekwartier, waarbij een prettige uitstraling gewenst is.
Volgens de laatste berichten starten de
werkzaamheden ProRail die deze zomer
zouden plaatsvinden op het station zelf,
eind 2019.

In Klarendal-Zuid is de parkeerdruk erg
hoog. Dit leidt tot overlast. De gemeente
wil samen met bewoners en ondernemers
uit deze buurt tot een goede oplossing
komen. Op 28 mei is er in de Klarendalse Molen een eerste informatie-avond
geweest en op 18 juni de tweede in het
MFC. Daar werden de uitkomsten van een
onderzoek gepresenteerd.
De buurt Klarendal-Zuid wordt begrensd
door de Sonsbeeksingel, West-Peterstraat,
Landbouwstraat, Agnietenstraat, Oogststraat, Willemstraat en Rosendaalsestraat.
In het onderzoek is gekeken naar het aantal
parkeerplaatsen in de wijk, het aantal auto's
en waar de auto's vandaan komen.
Op vier momenten in april zijn tellingen gedaan: dinsdag 9 april (13 - 14 uur), donderdag 11 april (18 - 19 uur), zaterdag 13 april
(12 - 13 uur) en zondag 14 april (17 - 18 uur).
De uitkomsten
• In Klarendal-Zuid zijn 665 openbare parkeerplaatsen. Parkeerplaatsen op eigen
terrein zijn niet meegeteld.
• In Klarendal-Zuid staan 589 auto's en
motoren geregistreerd. Lease-auto's zijn
niet meegeteld.
• Bij alle vier de tellingen waren alle
parkeerplaatsen bezet en werd er fout
geparkeerd.
• Donderdagavond was het drukste moment en werd er veel fout geparkeerd.
• Van alle parkeerders komt 40% uit Klarendal-Zuid, 30% uit de rest van Arnhem
en 30% van buiten Arnhem.

Opbouwwerker
nam afscheid
Op de Leuke Linde hebben de vrijwilligers van de bouwspeelplaats op 20
juni het terrein beschikbaar gesteld
én de catering verzorgd, om afscheid
te nemen van opbouwwerker ROB
KLINGEN die na bijna 20 jaar werken in
Klarendal met pensioen ging.

Er waren veel gasten uit de hele stad
aanwezig om hem te bedanken en te
feliciteren en al dan niet vanachter de
microfoon herinneringen op te halen
over bijna 40 jaar opbouwwerk.
Zijn collega’s van Rijnstad overhandigden hem een lintje als 'Lid van de Orde
van opbouw- en participatiewerk' of
zongen een speciaal lied gecomponeerd
op een Beatles nummer, de favoriete
band van Rob. Weer anderen die met
hem samenwerkten in MFC Klarendal
de laatste jaren, voerden een sketch op
(foto): ze speelden allemaal even Rob
aan het werk.
Namens Rob, dank!

De tweede informatieavond over parkeren in Klarendal Zuid was in MFC Klarendal

De conclusie is dat de meldingen en klachten van de bewoners helemaal terecht zijn.
Het is moeilijk om een vrije parkeerplaats
te vinden. Er wordt veel fout geparkeerd.
En er zijn veel automobilisten van buiten de
buurt die in Klarendal-Zuid parkeren.

De bewonersavonden krijgen een vervolg
in de vorm van een werkgroep die momenteel wordt gevormd, en waarmee we
als gemeente met bewoners samen een
plan-op-maat uitwerken voor het gebied
Klarendal-Zuid.

De gemeente Arnhem wil daarom met de
bewoners en ondernemers een parkeerplan maken. Op de avond zijn kort verschillende parkeervormen benoemd. Ook vanuit
de zaal kwamen suggesties voor oplossingen.

Bent u inwoner van Klarendal-Zuid en heeft
u vragen, tips of opmerkingen? Dan horen
wij die graag. U kunt het projectteam van
de gemeente Arnhem bereiken via
parkeerplanklarendalzuid@arnhem.nl
onder vermelding van naam en adres.

Nieuwe opbouwwerker: Karin Veldkamp
Sinds opbouwwerker ROB KLINGEN na
bijna 20 jaar werken in de wijk Klarendal
met pensioen is gegaan, wordt hij opgevolgd door KARIN VELDKAMP. Sinds mei is
zij enkele uren uur per week bezig wegwijs
te worden in de wijk.

“En nu dus weer opbouwwerker, ik denk eigenlijk wel in de
leukste wijk van Arnhem”

SOORT VAN INBURGERINGSCURSUS
Karin herinnert er aan dat opbouwwerk formeel een opdracht is van Team
Leefomgeving van de gemeente Arnhem.
‘Het Team werkt op het gebied Noord West.
Ik ben al met hen in gesprek wat ik op kan
pakken binnen mijn 20 uren als opbouwwerker, en dat zou kunnen betekenen dat
ik bijvoorbeeld ook in Schaarsbergen wat
moet doen. Ik kan in het hele gebied ingezet worden, maar de nadruk ligt zeker wel
op Klarendal.’ Ondertussen heeft ze het vrijwilligersfeest bezocht op De Leuke Linde,
de Nacht van de Mode, is daar al veel
bekende mensen tegen gekomen en heeft
er nog meer mensen ontmoet.
Ook was Karin aanwezig bij het bezoek
afgelopen maand van burgemeester
Marcouch in de Klarendalse molen. De burgemeester inventariseert hoe bewoners en
gebruikers van wijken veiligheid in de leefomgeving ervaren. Bij dit bezoek kwamen
allerlei bewonersafgevaardigden hem er
over vertellen en zo kreeg Karin nog weer
meer inzicht in Klarendal.
LOOPBAAN
Karin kent Klarendal al van eerder uit
haar loopbaan bij Rijnstad waar ze ondertussen 19 jaar werkt. ‘Ik heb destijds de
Verlengde Schooldag opgezet, in toen nog
de Annaschool en de Sint Jansschool,
maar ook de Ibn-I-Sina school en de Jan
Ligthartschool.’ Verder heeft zij vakantie-

Karin kende Klarendal al van eerder

activiteiten ondersteund met Jeugdland
en het Sportbedrijf, is meer dan 10 jaar
opbouwwerker geweest in het Statenkwartier, Presikhaaf Oost, Elderveld en
Schuytgraaf. Haar laatste functie betrof de
coördinatie van Buurtbemiddeling. ‘En nu
dus weer opbouwwerker, ik denk eigenlijk
wel in de leukste wijk van Arnhem: ik hou
wel van zo’n levendige wijk met allerlei
soorten mensen door elkaar. Ik krijg er al
snel het gevoel dat je thuis bent!’
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~ Redactioneel ~

Van de redactie & Nieuws & Mededelingen
Inloophuis Sint Marten
zoekt een gastvrouw/heer

Vrijwilligers gezocht voor
het project levensboek

We zijn alweer over de helft van de
wijkkranten van het jaar en we gaan
er even tussenuit: de komkommertijd
komt er aan. Alle politici op reces,
werkers met vakantie, bewoners ook,
redacteuren trouwens ook. De mailboxen zijn bijna leeg, en die blijven dat
waarschijnlijk ook tot diep in augustus.
Maar niet nadat we de lezer weer
inkijkjes hebben gegeven bij mensen
achter de voordeur, mensen op straat
of over de straat waar ze in wonen,
bezoekers van De Wasplaats, molenaars die de wieken laten draaien van
de Klarendalse molen, of de nieuwe
opbouwwerker over haar nieuwe
plek. Altijd genoeg te vertellen, die
Klarendalse mensen! Dus de mailbox
stond tot nu toe wel vol en redacteuren
gingen aan de gang. En daar is voor
het 46e jaar een vierde wijkkrant uit
gekomen. Na de zomer maken we er
nog drie.
Fijne zomer!

Inleveren van kopy
Uiterlijk kopij woensdag 4 sep.
Kopij ontvangen we graag per e-mail
op wijkkrant@klarendal.nl: platte teksten in een Word document en beelden
in een zo hoog mogelijke resolutie.
Verspreiding van de krant na 19 sep.

~ Colofon ~
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Huiswerkclub
Lydia Corporaal neemt tijdens het zwangerschapsverlof van Noëlle Bus de werkzaamheden rondom Huiswerkclub Klarendal over.
Telefoon 06 - 289 55 482 (indien niet te
bereiken: 06 - 237 20 787)
Mail: lydia_hwcklarendal1@hotmail.com

Biljarcentrum van naam
veranderd
Twee keer per week van 10.00 – 12.00 uur
is er een open inloop in het Inloophuis Sint
Marten aan de Van Slichtenhorststraat 34.
Voor de inloop op de donderdagochtend
zoeken we een gastvrouw/heer. Tijdens de
inloop is iedereen welkom voor een kop
koffie, een praatje, een spelletje etc.
Als gastvrouw/heer zorg je samen met een
team van 2 of 3 vrijwilligers dat de koffie
en thee klaar staan als de inloop begint en
dat na afloop alles weer netjes opgeruimd
wordt. Je hebt een luisterend oor voor de
bezoekers en kunt signaleren als iemand
extra aandacht nodig heeft. Samen met de
coördinator van het inloophuis ben je verantwoordelijk voor een goed verloop van
de ochtenden.
We bieden een uitdagende vrijwilligersfunctie met mogelijkheden voor toerusting
en scholing. Lijkt dit je wat? Meld je bij
Ellie Smeekens: 06 - 261 40 616
e.smeekens@eusebiusparochie.nl



Vind jij het leuk om te schrijven, kun je
goed luisteren en gun je het een oudere in
Arnhem om zijn of haar verhaal op papier te
krijgen? Dan is het project Levensboek van
de SWOA wat voor jou!
SWOA geeft alle ouderen in Arnhem de
mogelijkheid om zijn of haar levensverhaal
op papier te krijgen. Samen werken jullie
aan een uniek en waardevol document voor
de verteller. Ieder verhaal is het waard om
verteld te worden!
Het is fijn als je graag schrijft en overweg
kunt met een tekstverwerkingsprogramma,
je goed en onbevooroordeeld kunt luisteren
en respect hebt voor het proces van de verteller.
Wil je je graag aanmelden als schrijver of
ontvang je graag meer informatie over dit
project? Kijk op WWW.SWOA.NL of neem
contact met ons op via
levensboeken@swoa.nl of 026 - 32 72 266.

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 pagina 7. VEEL PLEZIER!

Inmiddels een icoon in onze mooie
wijk Klarendal het Biljart Centrum in de
Agnietenstraat, voorheen "Biljart Centrum
Snelpost". Wij vonden dat de naam meer
eer moest doen aan de wijk, nu heten
wij "BILJART CENTRUM DE TROTS VAN
KLUIRENDAL". Het was nog even de
woordspeling van het ouderwetse accent
van de Kluirendallers hoe wij de naam
zouden schrijven. Wij zijn op zoek gegaan
en dan kom je een aantal namen tegen
zoals "Klarendalsche", "Klearendal" en
"Kluirendal".
Wij hebben voor de laatste gekozen, omdat
deze gemakkelijk uit te spreken is voor
mensen die geen Kluirendals accent hebben. De naam is ook veranderd op de buitenmuur van het pand, er hangt een mooi
bord die wij van een echte Kluirendaller
gekregen hebben, Jan Kreuzen. Jan was
ook te gast bij de TV serie Typisch Klarendal
en bij ons in het Biljart Centrum een trouwe gast. Iedereen is bij ons welkom, de
koffie is iedere morgen bruin vanaf 11.00u.
Graag tot ziens!

Een nieuwe lik verf op
de Hovenierstraat.
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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In de mallemolen
Ingezonden door Gertjan Schouten
Klarendal Zuid, er hoeft alleen maar
Centraal achter om te klinken als ware
het een ghetto, Klarendal South Central
ofwel Klarendal Zuid-Centraal. Zo ver
is het nog lang en zo ver zal het ook
niet komen, maar aan ons woongenot
wordt gestaag gepeuterd. Het dagelijkse
gevecht om een parkeerplekje zijn we aan
het verliezen en dat irriteert.
Steeds vaker rijden ze hun rondjes, als
aasgieren cirkelend loeren naar een
plekje. Hun habitat is elders maar van
verre ruiken ze de geur van gratis en voor
niks. Ze kapen onze plekjes en dat begint
te schuren. Grote bakken met fietsjes
achterin, spookauto's met baasjes die
op vakantie zijn, restaurantbezoekers
en modetoeristen, langzaam maar zeker
beginnen ze te schreinen.
Door de drukte zijn we ware parkeerartiesten geworden, we kennen de geheime
plekjes, weten waar handhaving een oogje
toe knijpt, en als het moet doen we het op
de vierkante meter met ontzag voor andermans, zonder woorden verworven, plekje
tussen de linies. Tot zover was er nog
vrede, we werden gedoogd en gedoogden
elkaar. Maar dat is wel veranderd.
Sinds kort is er een ware hoos aan boetes
op ons neergedaald. Met grote precisie
zijn er momenten uitgekozen waarop deze
uitschrijfwoede het meest effectief bot
gevierd kon worden. De dode ochtend na
koningsdag! De avond zelf was er geen
plekje meer te vinden in de wijde omtrek.
We zochten toevlucht tot de ons met een
knipoog aangewezen plekjes. Onze wijk-

agenten zagen het anders. Ze wilden wel
weer eens een verzetje en zo geschiedde.
Op een presenteerblaadje kregen ze het
probleem voorgeschoteld, alle parkeerplekken waren leeg en verlaten. De rest van de
straat was gelardeerd met angstig tegen de
gevels aankruipende voertuigen van bewoners. De gieren waren gevlogen, ze hadden
hun buikjes volgevreten van uitgespaard
parkeergeld en wij, wij vielen ten prooi
aan kortzichtigheid, dure kortzichtigheid.
We werden beboet ongetwijfeld om bovenstaande illustratie kracht bij te zetten.
Meerdere boetes van honderd en vier euro
in een maand is bij mij in de straat een
Godsvermogen. Er werd naar schuldigen
gezocht, "Die gast met die nieuwe invalidenparkeerplaats, die heeft gebeld", (ik
mag het hopen, dat hebben we hem zelf
geadviseerd omdat er altijd giertjes op zijn
plekje kwamen nestelen). “Ja maar die Turk
die staat er altijd pal naast.” maar diezelfde
Turk heeft netjes aangebeld bij de man met
invalidenplek, "Als je weg moet, bel even
dan zet ik hem voor je weg". En zo kon
het gebeuren dat mensen in mijn straatje
ineens tegenover elkaar stonden.
Over dat laatste heb ik een brief geschreven,
aan de wijkagenten, wijkregisseur, wethouder en andere betrokkenen. Slechts de wijkregisseur reageerde. Er zou een heuse informatiebijeenkomst komen waarin de resultaten van het parkeeronderzoek Klarendal
zuid-centraal (die houden we erin, bekt zo
lekker) zouden worden gepresenteerd.
Dinsdagavond 28 mei was het zover, de
molen was afgehuurd, de onvrede onderschat en daarmee de belangstelling, de
resultaten ronduit shockerend en dus werd

Met de benen buiten in de Klarendalse molen tijdens de eerste informatiebijeenkomst

er gauw overgeschakeld naar mogelijke
oplossingen. Er was een trosje deskundigen ingehuurd om ons uit te leggen dat er
weliswaar meerdere oplossingen waren
maar dat er eigenlijk maar eentje echt wenselijk zou zijn. Dedain in de dop.
Ik had me voorbereid, was boos, geïrriteerd
en wilde het graag een grotere context
geven daar bij die molen, maar ik vond
mezelf terug in betweterige commentaren en belerende pleidooien. Gelukkig
waren er heel veel Klarendallers met veel
goede argumenten, die - vergeef me de
woordspeling - werden geparkeerd voor
ooit, ergens, voor iemand anders. Zoals
'Jaren geleden is er voor het probleem
gewaarschuwd, op een bijeenkomst in het
Posttheater', of 'Waarom geen vergunning
naar draagkracht of een sticker' en toen
kwam de hamvraag, ‘Wie heeft er allemaal
een boete gekregen bij de laatste boeteregen?’. Nog nooit heb ik zoveel boetes bij
elkaar gezien. De chaos werd compleet en
leidde tot niets. Maar vanaf dat moment
was wel onze chaos, onze anarchie. Gek

Klarendalse Jongeren in Beeld
KLARENDALSE FOTOGRAFE SUZETTE
LUIKEN EXPOSEERT.
Beeld en tekst: Ron Roumen
Het Fotocollectief Arnhem bestaat uit
zes Arnhemse fotografen. Één van hen is
de Klarendalse SUZETTE LUIKEN (1975).
Sinds 2017 zijn zij bezig geweest om
een visueel beeld van de stad Arnhem te
maken wat heeft geresulteerd in het fotoproject ONZE WIJK.
Ik ontmoet Suzette Luiken op een stralende ochtend in het hart van Klarendal.
Tegenover me zit een onbevangen jonge
vrouw met een heldere blik. Een blik die
bepalend is voor het werk dat ze doet
als fotografe. “We zien elkaar overal. Op
straat, in de winkel, in het café …. Maar
kijken we ook echt naar elkaar? Weten we
wie we zijn” ..begint Suzette haar verhaal.
Dat is de missie van de reizende foto
expositie waaraan Suzette meewerkt. Voor
deze expositie heeft zij Klarendalse jongeren in beeld gebracht.
Het beeld dat velen over jongeren hebben is niet altijd positief. Dat komt deels
door de wijze van communiceren. Die is
nu eenmaal anders dan 40, 50 jaar geleden. De nieuwe generatie maakt andere
keuzes omdat de steeds sneller draaiende
maatschappij dat vraagt. Jongeren zijn
daarmee vergroeid en door de ogen van
een buitenstaander lijkt het alsof de jeugd
daarmee ook is afgekeerd van de dagelijkse realiteit.
Suzette wil met het beeld dat ze maakt
van jongeren hun verhaal uitleggen. Het
doet er niet altijd toe wat het verhaal is.
Het beeld moet zo krachtig zijn dat het
verhaal zichzelf verteld.

Suzette Luiken heeft gekozen voor jongeren
in Klarendal. Het beeld van de Klarendalse
jeugd is gekleurd en kansrijk. De kloof tussen de jongeren en de maatschappij is
echter ten onrechte groter dan wenselijk.
Suzette wil met haar portretten de jongeren
zichtbaar maken en de kans hun verhaal
te delen. Een verhaal dat de moeite waard
is om naar te luisteren. En door eerst echt
naar elkaar te kijken hoopt ze dat er een
dialoog ontstaat.
De fotoposters komen uiteindelijk achter
de ramen van bewoners, winkels en café’s
te hangen. De expositie ONZE WIJK is een
uniek beelddocument met een mix van verschillende beelden. Aan de hand van acht
thema’s is de eigenheid van stad Arnhem,
met haar karakteristieke wijken, problemen
en kansen belicht door de ogen van de verschillende fotografen.

Het resultaat zal te zien zijn als zomerexpositie. De kick-off is tijdens het cultureel evenement Ruimtekoers in de eerste
week van juli in Malburgen. Daarna reist
het gedurende de maand september als
poster-expositie door de verschillende wijken van de stad en zullen de Klarendalse
jongeren dankzij Suzette Luiken een
gezicht krijgen.

“Sinds kort is er een ware hoos
aan boetes op ons neergedaald”
genoeg voel ik me daar wel in thuis. Ik
houd van mijn buurtje.
De kater van de bijeenkomst in de molen is
groot. Ons werd een vierkante centimeter
geboden als kader voor een oplossing, terwijl de wereld oneindig veel groter is. Maar
het mocht niet, kon niet of zou precedenten
scheppen. Graag had ik gebrainstormd
over een echte Klarendalse oplossing, een
oplossing die recht doet aan de bewoners,
een creatieve oplossing waarbij de gieren
betalen en wij het steentje bijdragen dat
we kunnen missen. Het ziet er echter naar
uit dat ik een boetepotje moet gaan aanleggen, en het is onvermijdelijk dat over een
paar jaar mijn autootje de deur uit zal moeten, noodgedwongen met pijn in het hart.
Ja, we zijn gemangeld, daar bij die molen,
we zijn gemangeld in de mallemolen van
het laptopische leven der bureaucraten.

Klaas woont niet
meer in Klarendal
KLAAS VAN VLAANDEREN en zijn
vrouw ALIE hebben helaas Klarendal
moeten verlaten.

Meer informatie over het project ONZE
WIJK op www.fotocollectiefarnhem.nl
Meer info over Suzette Luiken:
www.suzetteluiken.com
OPROEP:
Suzette Luiken zoekt nóg Klarendalse
jongeren die willen meewerken aanhet
project. Jongeren die dat willen kunnen
zich wenden tot de website van Suzette
Luiken.

Klaas is zijn hele leven actief geweest
voor de wijk en heeft sowieso in enorm
veel Klarendalse straten gewoond.
Solostraat, Willemstraat, Rappardstraat,
Paulstraat, boven het KAB gebouw en
de laatste 20 jaar in de Herenstraat.
Boven het KAB gebouw was hij destijds de beheerder van het Katholieke
Arbeiders Bond gebouw, ‘het Musis
Sacrum voor het volk’ – destijds een
verenigingsgebouw.
61 jaar geleden kwam Alie voor de
liefde vanuit Doesburg naar Arnhem.
Zij hebben even gescheiden moeten
leven. Klaas: ‘Ik was de kluts kwijt!’
en Alie heeft wat afgehuild toen haar
man opgenomen moest worden.
Na een jaar wonen ze weer samen
bij de Drie Gasthuizen Groep op de
Rosendaalseweg. Klarendalse krantenknipsels, foto's, archieven, verzamelingen; ze zijn allemaal mee verhuisd. ‘Ik
heb de kluts weer gevonden nu. Maar ik
mis dat Klarendalse krantje wel hoor!’

Suzette verwerkt de beelden van de jongeren

Daarom sturen we nu Klaas en Alie
zeven keer per jaar met de post een
wijkkrant toe.
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Wat speelt er op de Islamitische
basisschool Ibn-I Sina?
Door Annemarie van Ginkel
Midden in Klarendal, op de plek waar
vroeger de nonnen lesgaven, zit sinds
2003 een Islamitische basisschool. Het
laatste jaar ving de redactie af en toe
geruchten op over een mogelijke verhuizing van de school, maar het fijne ervan
wist niemand.
Vandaar dat de redactie op bezoek ging
bij de school, op de dag van hun jaarlijkse
‘bazaar’. We troffen een springkussen, een
heleboel lekkernijen, wat standjes en uiteindelijk de directeur MUSTAFA EROGLU,
met wie we een gesprek voerden:
“De Islamitische school bestaat nu 26
jaar”, vertelt hij, “waarvan 16 jaar op deze
plek. Omdat veel van onze kinderen uit
Presikhaaf komen zou het verkeersbewegingen schelen als onze school daar zat.
We hebben plannen om onder één dak
te gaan met de openbare Parkschool. Er
moet wel veel gebeuren dan, een grote
verbouwing, nieuwe parkeerplaatsen,
noem maar op. Voor het zomerreces
wordt ons plan besproken door B & W,
dus dit is een spannende tijd voor ons.”
Het gaat goed met Ibn-i Sina. Dit jaar
scoorde de school hoog met de route 8
toets(een alternatief voor de Cito-toets,
maar wordt wel naar de Cito-toets omgerekend), oftewel de resultaten van de kinderen uit groep 8. We vroegen hoe dat

komt. Mustafa: “Wij houden samen met
de ouders goed zicht op de leerlingen.” De
visie van de Ibn-i Sinaschool is dat je het
met elkaar moet doen: “Leerling, ouder,
school, dat is een driehoek: één ertussenuit
halen, dat gaat niet.” Zo voeden ze op die
manier de kinderen samen op. “We willen
wel graag kunnen groeien”, zegt Mustafa.
“Deze school is mooi, maar hij wordt te
klein. Vanaf september gaan groep 7 en 8
dan ook naar lokalen in het MFC.”
Mustafa Eroglu kan nu nog niet zeggen
wanneer de verhuizing zal plaatsvinden,
dat hangt mede af van het besluit van de
raad. Op z’n vroegst over twee jaar, vanwege de nieuwbouw die er moet komen.
Wat er daarna met het pand van de school
in Klarendal gaat gebeuren weet nog niemand.

SCHOOL II / KAMBERGSCHOOL
De Kambergschool werd in 1902 gebouwd
door Dienst Gemeentewerken en geopend
als School no. II. Aanvankelijkwas het een
‘Buitengewone school voor lager onderwijs’ en in de jaren 60 van de vorige eeuw
werd de school opgesplitst in een beneden school (openbare basisschool) en
een boven school, voor fraters (katholieke
school). Het gebouw is een representatief
voorbeeld van een grote gangschool uit
de twintigste eeuw en heeft een gemeentelijke monumentale status.

Directeur Mustafa Eroglu op het schoolplein van de oude Kambergschool

In September 2018 presenteerden studenten van de HAN bouwkunde een bachelorscriptie ‘Herbestemmingsonderzoek
Kambergschool’. Na een uitgebreide functieanalyse waarbij het ruimtelijke beleid,
de doelgroepen, de cultuurhistorische en
bouwtechnische eigenschappen van het
gebouw benaderd zijn, wordt geconstateerd dat een herbestemming naar de functie wonen financieel het meest interessant
is.
Een ontwikkelaar kan zijn gewenste rendement, van vijf procent, behalen door een

Wie Ben Jij Nou? Wie Ben Jij Nou? Stefan Kniest
Tekst Marije Ringersma
Foto Zefanja Hoogers

Het Bewonersoverleg heeft ondertussen
een ongevraagd advies uitgebracht naar
de gemeente, om er appartementen voor
ouderen in te realiseren – een wens die in
de wijk Klarendal al langer leeft. Daarbij
is het belangrijk dat deze appartementen
onder de maximale huurgrens (sociale
huur) beschikbaar komen.

Villa Klarendal in september in het teken van
herinneringen delen
In september is het 75 jaar geleden
dat de slag om Arnhem plaatsvond. De
gemeente Arnhem heeft daarom het initiatief genomen om bewoners te stimuleren herinneringsmaaltijden te organiseren. Ook Villa Klarendal doet hieraan
mee. In september vindt elke zondag
tussen 11:00-12:00 uur een herinneringsbrunch plaats, gevolgd door een herinneringsviering tussen 12:00-13:00 uur.

Onder de kleurige overkapping van
STEFAN KNIEST (29) sprak ik hem over
Arnhem, zijn vriend en zijn TV-rollen.
Hoe ben je verzeild geraakt in Arnhem?
Ik ben geboren in Huissen en via veel
omzwervingen uiteindelijk weer in
Arnhem gekomen. De afgelopen 8 jaar
hebben we in Limburg gewoond. In een
dorp met 2500 inwoners. Altijd als je naar
de kroeg wilde, moest je met de auto of
bus. We waren echt op zoek naar meer
drukte, naar reuring. Hier voelt het voor
mij echt als thuiskomen. De mensen zijn
leuk, hebben een open houding. Arnhem
is een mooie mix van toch anoniem kunnen wonen zonder massaal te zijn. En hier
in Klarendal heb je rust en toch ben je
supersnel in de stad.
Met wie woon je hier?
Met Ron, dat is mijn vriend. Ik heb hem
leren kennen via een advertentie waarin
hij iemand zocht voor een filmrol. Het
was ongeveer 10 jaar geleden, ik speelde
toen al veel in schoolmusicals en zat op
de theaterschool. Ik wilde eigenlijk meer
voor de camera staan en zo stuitte ik op
een advertentie van Ron. Hij zocht iemand
voor de rol als Franse militair, met rood
haar en slungelig. Nou daar voldeed ik
aan!

bod uit te brengen op de Kambergschool welke lager is dan de boekwaarde van de gemeente, eigenaar van het
pand.
Bron: hbo-kennisbank.nl

Stephan in zijn kleurrijke tuin

saai. Ik weet nog precies hoe het ging.
Mijn vader zat Studio Sport te kijken op de
televisie. Ik voelde me sterk en zei: ‘Papa,
ik moet je iets vertellen. Ik ben homo’. Mijn
vader zei: ‘Oh maar dat wist ik allang’, en
hij keerde zijn hoofd weer en keek verder
naar Studio Sport.

Waren jullie meteen verliefd?
Nee joh, dat duurde nog jaren. Vroeger
dacht ik dat ik voor altijd singel zou blijven. En zeker niet dat ik met iemand zou
zijn die 26 jaar ouder is dan ik (red. Ron is
55 jaar).

Hoe is de liefde met Ron ontstaan?
Ik was 21 en zat in een slechte woonsituatie bij een pretpark waar ik werkte. Ik had
nog steeds contact met Ron via MSN. Tja
dat had je toen nog. Ik vertelde over mijn
woonsituatie en vervolgens heeft hij mij
eruit gered. We zijn gaan samenwonen
in Limburg. Ik had toen echt de ambitie
om verder te gaan in het acteren. Ben er
gewoon als een avontuur ingestapt.

Vind je het goed als we het over je
geaardheid hebben?
Ja. Ik ben daar heel open in, al vanaf mijn
16e. Mijn coming out was eigenlijk heel

Wat is je leukste acteerrol geweest?
Dat was echt Spangas. Dat is een jeugdserie van de KRO-NCRV en gaat over leerlingen op een middelbare school. Ik heb er

“Arnhem is een mooie mix van
toch anoniem kunnen wonen
zonder massaal te zijn. En hier
in Klarendal heb je rust en toch
ben je supersnel in de stad”
een paar maanden in gespeeld. Het was
echt fantastisch, de grootsheid ervan, de
set. Voor een beginnend acteur zonder
acteeropleiding was dat heel bijzonder.
Ik heb ook in een Albert Heijn reclame
gespeeld, dat is weer iets heel anders,
maar ook geweldig!
Ik heb toevallig 2 weken geleden weer een
kleine rol gespeeld. Daarvoor heb ik jaren
niks met acteren gedaan. De acteerbanen
liggen niet voor het oprapen en je moet
natuurlijk altijd auditie doen. Ik werk nu 40
uur per week als koerier, dan heb ik helaas
niet zo veel tijd om audities af te lopen.

Elke zondag wordt een wijkbewoner (of
meerdere wijkbewoners) uitgenodigd
die oorlog, vrede en vrijheid zelf heeft
meegemaakt, waarbij we denken aan:
• de Slag om Arnhem en de daaropvolgende evacuatie (1 sep.);
• de oorlog in Nederlands-Indië en de
daaropvolgende vrijheidsstrijd (8 sep.);
• burgeroorlogen in Syrië of andere
landen waar vluchtelingen vandaan
komen (15 sep.);
• de gevolgen van slavernij in de voormalige Nederlandse koloniën (22 sep.)
• afsluiting, gezamenlijk gesprek (29
sep.).
Tijdens de brunch maken bewoners
kennis met elkaar. Daarin kunnen verhalen al persoonlijk worden gedeeld.
In de daaropvolgende viering met een
christelijk karakter vertellen de uitgenodigde wijkbewoners hun eigen verhaal
en gaan andere deelnemers daarover in
gesprek. Er zal ook vanuit menselijk en
christelijk perspectief dieper op in worden gegaan.
De genoemde datums en onderwerpen
zijn een voorstel. De definitieve versie
wordt later via de website Villaklarendal.
nl, de Facebookpagina van Villa
Klarendal en flyers doorgegeven.
Deelname aan deze Herinneringsmaaltijden en -vieringen is gratis.
Meer informatie bij Rick Jansen,
jansen.rick@gmail.com, 06 - 170 40 029
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DOOR ANNEMARIE VAN GINKEL EN BAS BUGTER

Op de dag dat heel Nederland bezig is met het opruimen van storm- en hagelschade
trekt de redactie er op uit om te horen wat Klarendal gaat doen in de zomervakantie.

KARIN

WALTER

“Het is leuk hier, in de zomer”
“Een actieve vakantie, ik ga daar
fietsen en mijn vrouw hardlopen”

Op uit om te horen wat Klarendal gaat doen in de zomervakantie. Voor de fietsenwinkel
ontmoeten we Walter:
“Ik kom oorspronkelijk uit New York” vertelt hij, in goed Nederlands, met inderdaad een
Amerikaans accent. “Mijn vrouw is Nederlandse, ze heeft mij geïmporteerd. We gaan
eerst een weekje naar Rhodos om eens te kijken hoe het daar is. En daarna naar Zeeland, ook een actieve vakantie want ik ga daar fietsen en mijn vrouw hardlopen. Ik ben
goed ingeburgerd, in Nederland doe ik bijna alles op de fiets.”

Op het terras zit Karin met een vriendin en een paar krukken. De vriendin is in Klarendal
geboren, maar ze wil niet in de Wijkkrant. Karin woont er sinds 1985, dat rekenen we
ook goed. In de zomervakantie werkt Karin gewoon door. “Wij gaan altijd in november
een weekje naar de zon” vertelt ze. “Ik heb net een nieuwe knie gekregen en ben aan het
revalideren, maar zodra het weer kan gaan we weer elke dag fietsen. Om de week heb ik
vroege dienst, dan kan ik daarna mooi nog een paar uurtjes op de fiets. Het is leuk hier,
in de zomer. We zijn altijd al behulpzaam geweest als Klarendallers, nu nog hoor, dat is
gewoon zo in deze wijk.

TIM EN LOLA

DAYMIAN

“In de zomer lopen we stage in het openluchtmuseum, dan spelen we Annie M.G. Schmidt”

“Ik vind andere landen interessant.
Dan ga ik kijken hoe het daar is”

Even later treffen we Daymian met een vriend die niet mee wil doen. “Moet ik ergens
aan meedoen?” schrikt Daymian. Als dat niet blijkt te hoeven vertelt hij: “Wij gaan naar
Duitsland, naar de Eiffel of zoiets, voor een week. Ik vind andere landen interessant. Dan
ga ik kijken hoe het daar is en zo. Ik heb nog geen Duits op school, maar ik denk wel dat
ik het een beetje kan.” De rest van de vakantie is Daymian thuis in Klarendal. “De sfeer is
hier gezellig. Ik ga dan rondhangen met vrienden, dat doe ik graag.”

Voor het Huis van Puck zitten Tim en Lola in de vensterbank. “We zitten hier op de musicalacademie” vertellen ze. “In de zomer lopen we stage in het openluchtmuseum, dan
spelen we Annie M.G. Schmidt” Lola weet nog niet precies wat ze na haar opleiding gaat
doen. “Je bent dan in elk geval professioneel musicalartiest. Misschien ga ik verder met
zingen, of lesgeven, dat kan ook. Tim vertelt verder: “Het is een moeilijk vak, je hebt discipline nodig en het is hard werken, dat vergeten mensen soms. Die denken dan dat het
alleen maar leuk is. Voor een musical als de Lion King moet je soms wel zes keer auditie
doen. Alles moet kloppen, je postuur, je lengte, je moet matchen met de anderen. Voor
de rol van Scar maak ik geen kans, want die is slank, maar je hebt ook Pumba, dat is een
wrattenzwijn, die rol zou misschien bij mij passen.”

RIEKY
Tot slot zien we, opnieuw op het terras, de door ‘Typisch Klarendal’ beroemd geworden Rieky. Ze aarzelt eerst even “Ik heb al zoveel camera’s gezien!” zegt ze. “Niks dan
ellende!” Maar als haar tafelgenoten haar in herinnering brengen dat ze vaak ook leuke
reacties krijgt begint ze toch te vertellen: “Ik heb zoveel in cafés schoongemaakt. Kwam
er weer een nieuwe kastelein, met zo’n jong vrouwtje, denk je, nou ja, dat is de eigenaar,
die zal dan toch ook wel gaan poetsen, maar nee hoor, ze bleef gewoon op het hoekje
van de bar zitten. En dan had ik de doekies gewassen, legde ik die bij de poetsspullen
op de grond, zag ik ze de andere dag daar nog steeds gewoon liggen. Toen ben ik kwaad
geworden. Ik zeg: ’die doekies moeten in dat kastje! Je kan daar wel de hele dag blijven
zitten, maar je kan ook wel wat doen! Maar ja, die laatste kastelein, die had het eerst
met haar moeder gehad, begrijp je wel? Maar ik zeg, jullie gaan je gang maar, ik bemoei
m’n eigen daar niet mee. Kunnen jullie me anders even uitleggen wat de BTW betekent?
Nou, dat konden ze me niet vertellen. Zeg ik: nou dat betekent Bier, Tabak en Wijven!”
Rieky schatert. En de zon breekt door.

“Ik heb al zoveel camera’s gezien”
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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
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Nuttige nummers in de wijk

BEWONERSOVERLEG KLARENDAL 17 JUNI 2019.
Op 17 juni was het bewonersoverleg voor het laatst bij
elkaar voor de zomervakantie. Het was een bijzonder
overleg, omdat opbouwwerker ROB KLINGEN ook
voor het laatst aanwezig was: hij is ondertussen met
pensioen. Het faciliteren van het bewonersoverleg –
een officieel adviesorgaan voor de gemeente, wordt
overgenomen door zijn opvolgster KARIN VELDKAMP.
Zowel Rob als Karin staan ook elders in deze wijkkrant.
Verder heeft het Bewonersoverleg voor zowel de
toekomst van de LEEGSTAANDE SPORTHAL in de
Neerlandstuinstraat als de IBN-I-SINA SCHOOL (oude
Kambergschool) advies uitgebracht voor toekomstige bestemmingen. Voor beide gebouwen adviseert
het bewonersoverleg terrein na afbraak óf bestaand
gebouw te bestemmen voor APPARTEMENTENCOMPLEXEN VOOR OUDEREN onder de maximale huurgrens.
Er waren geen financiële aanvragen en alle andere
agenda items hebben aandacht in deze wijkkrant.

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)

De nieuwe woningwet en Klarendal
Door Chris Zeevenhooven.
Op de dag voor de Nacht van de Mode is
Kamerlid Jessica van Eijs (D66) op bezoek
geweest in het Modekwartier in Arnhem.
In een gesprek met de directeur van
Volkshuisvesting, Liesbeth van Asten en
wethouder Jan van Dellen zijn samen met
bestuursleden van ondernemersvereniging
DOCKS ervaringen en vragen uitgewisseld.
Het ging met name over de gevolgen en
ontwikkelingen voor de toekomst door de
veranderde rol van de woningcorporatie
door de Woningwet.
Metamorfose
Volkshuisvesting was indertijd de belangrijke investeerder voor de grote metamorfose van de wijk om van een gesloten wijk
met criminaliteit naar een open wijk met
creatieve ondernemers te komen. De bewoners van Klarendal hebben indertijd gepleit
voor aandacht voor hun “probleem” wijk.
De gemeente Arnhem heeft dat opgepakt
en gezamenlijk uitgewerkt in een plan en
de woningcorporatie heeft het omarmd en
erin geïnvesteerd. Met de huidige woningwet zou zo’n actie niet meer mogelijk zijn,
maar de gesprekspartners wilden graag
weten wat in de toekomst wel mogelijk is
om wijken leefbaar te houden.

Evaluatie van de Woningwet na de zomer
De Tweede Kamer gaat na de zomer de
Woningwet evalueren en om goed beslagen ten ijs te komen is van Eijs op bezoek
gekomen in Klarendal. In het ronde tafel
gesprek pleitte wethouder van Dellen om
niet alleen generiek naar het vraagstuk te
kijken, maar ook in te zoomen op markante
voorbeelden en die goed te volgen, om
te voorkomen dat het bereikte resultaat
niet weer verloren gaat. Hij stelde voor
om Klarendal als zo’n voorbeeld in beeld
te brengen, “Want het Modekwartier moet
ook in de toekomst geborgd worden”.
Directeur Liesbeth van Asten vraagt om
met de evaluatie de woningwet corporaties
meer ruimte te geven om beter maatwerk
te kunnen leveren, terwijl men zich wel
bewust moet zijn dat er gewerkt wordt met
geld van de huurders. En dat kan, want het
toezicht is inmiddels verder geprofessionaliseerd, voegde zij daar aan toe. Zowel van
Dellen als van Asten gaven aan dat zij nog
nauwer willen gaan samenwerken, om op
die manier de aanpak in de wijk concreet te
maken en de ontwikkeling beter te volgen.
Ondernemersvereniging en bewoners werken samen
Aranka Broekhuizen, voorzitter van ondernemersvereniging DOCKS en de initiatief-

Kamerlid Jessica van Eijs in het zalmroze, met links van haar de directeur van woningcorporatie Volkshuisvesting, rechts wethouder Jan van Dellen en de rest van
het Modekwartier gerelateerde gezelschap voor Hotel ModeZ © Zefanja Hoogers

nemer voor dit gesprek, schetste in haar
inleiding met welk een breed spectrum
door het ondernemen deze unieke volkswijk en de stad Arnhem bediend wordt. Dat
werd kleurrijk in beeld gebracht met een
wandeling door wijk. Onderweg is bij een
paar ondernemers binnengegaan om hun
verhaal te horen. Ondernemers die al lang
in Klarendal werken waren positief over de
grote veranderingen na de ontwikkeling
naar het Modekwartier, maar ze benadrukten allemaal dat er echt nog het een en

Schoon Klarendal
DE WIJK KRIJGT DEPODOG’S EN HONDENPOEPBAKKEN
Een clubje bewoners als onderdeel van de
werkroep Schoon Klarendal, maakt zich
druk over hondenpoep.
De ‘poepgroep’ heeft inmiddels een
bedrag toegekend gekregen om een aantal DepoDog’s te plaatsen in de wijk. Dit
zijn dispensers met hondenpoepzakjes
(reukvrij, milieuvriendelijk). En als aanvulling op de bestaande afvalbakken, komen
er ook nog een paar speciale hondenpoepbakken.
Eerder dit jaar heeft de poepgroep de
plekken in de wijk met de meeste honden-

ander moet gebeuren, waarbij naamsbekendheid en aandacht voor een “wijk waar
gemaakt wordt” belangrijk is en samenwerken met elkaar is nodig. Want marketing kun je niet alleen doen.
De leden van het bewonersoverleg die
onderweg meeliepen vertelden over de
levendigheid die er door het ondernemen
in het Modekwartier is gekomen, maar ook
over de projecten waar zij als bewoners
aan meedoen om de leefbaarheid te vergroten.

meer info hierover en een

poep overlast in kaart
gebracht. Vooral de voormalige hondenuitlaatveldjes worden nog steeds als uitlaatplaats gebruikt terwijl er niet meer opgeruimd wordt. Omwonenden weten daar
alles van! Het idee met de dispensers is
om welwillende bewoners te belonen door
het opruimen makkelijker te maken voor
ze. Bewoners die uit gemakzucht de poep
van hun hond laten liggen kunnen niet
meer met de smoes aankomen dat ze het
zakje vergeten zijn mee te nemen…
De WOP Klarendal gaat ervoor zorgen dat
de zakjes in de dispensers op tijd worden aangevuld en zal de speciale extra
DepoDog hondenpoepbakken legen.

Tegelijk met het aanbieden van de dispensers start de poepgroep met een aantal
activiteiten.
De aftrap is op ZATERDAG 28 SEPTEMBER

tijdens Burendag.
In de volgende wijkkrant plattegrond met
waar de dispensers in de wijk komen te
staan.
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Column vanuit De Wasplaats - Stinkie stankie
MANON VEENENDAAL schrijft iedere
maand een column over haar avonturen in
DE WASPLAATS: ‘Daar ben ik iedere week
te vinden, omdat ik geen wasmachine heb
en dus mijn (vuile) was naar De Wasplaats
breng om het vervolgens schoon mee
te kunnen nemen. Naast de frisse was,
observeer ik graag en noteer ik de belevenissen van deze leuke en bijzondere plek te
Klarendal. Leesplezier met een lieve groet,
Manon.’
Bij De Wasplaats ruikt het altijd lekker, vind
ik. De lucht van net gewassen kleding, doet

me denken aan de logeerpartijtjes bij oma.
Omdat ze het linnengoed waste met groene
zeep, kroop ik daar altijd met een glimlach
onder de frisse, witte lakens. We noemden
lekker ruiken: ‘Stinkie stankie’. Die associatie heb ik met de geur bij De Wasplaats.
Wanneer ik daar ben, wil ik ook steeds aan
alle gewassen kleding ruiken, maar ik hou
mezelf in bedwang.
Sinds een paar maanden, snuffel ik wel aan
iemand die daar dikwijls komt. Het is een
vriendelijke heer met een fantastische parfum op. Nu ben ik nogal moeilijk, wanneer

Kinderwerk

het gaat over de combinatie ‘mannen en
hun luchtjes’.Meestal vind ik de natuurlijke
mannenlucht prettiger om te inhaleren, dan
de chemische te zoete walm die om hun
heen hangt. Maar in dit geval……

CLUBS OOK ZOMERVAKANTIE
Alle kinder-activiteiten zijn inmiddels
afgelopen, ook voor het Kinderwerk is
het bijna zomervakantie. We maken alles
weer op orde voor het nieuwe seizoen
en maken ons natuurlijk klaar voor
SPEELDORP KLARENDAL! (verderop in
deze wijkkrant vind je het gehele programma van Speeldorp)

Wat een super lekkere geur draagt deze
man met zich mee. Hij ruikt naar een vers
boeket landbloemen, gemixt met de geur
van het groen na een regenbui. Wel fris en
natuurlijk plus toch een stoer accent. En hij
weet het van me. Want hij heeft me betrapt,
toen ik iets te lang met mijn neus rond zijn
hals aan het snuiven was.

VANAF WOENSDAG 18 SEPTEMBER
START DE KIDSCLUB WEER. Daarna zullen langzaamaan ook de andere clubs
weer van start gaan. Let vooral op de
flyers en posters voor de data en tijden.

Trots vertelde hij me, welke aftershave hij
met zich mee droeg. En iedere keer wanneer we elkaar treffen bij De Wasplaats……
loopt hij speciaal voor mij een rondje om
mij heen. Ik snuffel en hij lacht. Ons blije
moment tussen de wasmachines.

Namens alle stagiaires en vrijwilligers:
een fijne zomervakantie, tot Speeldorp
en tot het volgende seizoen!!!

De oplossing van
Bas’ rebus: rebas

In mijn agenda staat in plaats van ‘De
was wegbrengen’, tegenwoordig: ‘Stinkie
stankie’.

KAMPEERTERREIN
Meer columns en ander nieuws vind je op
WWW.DEWASPLAATS.NL en via de gekoppelde Facebook pagina.

De oplossing van
Bas’ rebus: rebas

Molen de Kroon

Huis van Puck
JULES KEERIS:
DE UITVERKORENEN
16 NOVEMBER HUIS VAN PUCK
Winnaar van Pucks
Talent Cabaret 2017,
JULES KEERIS, brengt
een absurd en fragmentarisch
debuutprogramma, bestaande uit tal
van (on)herkenbare personages en rechtvoor-zijn-raap-liedjes.

EEN PORTRET VAN ÉÉN VAN DE VRIJWILLIGE MOLENAARS:
THOMAZ (46) is op 2012 bij de molen
gekomen als leerling molenaar. Zijn motivatie was dat hij van jongs af aan al interesse had in molens ook al had hij geen
technische achtergrond. Hij vindt het vak
molenaar leukvanwege het contact
met bezoekers
en het bedienen van de
molen.
In zijn dagelijks leven
is Thomaz
werkzaamop
een woongroep met
autistische jongeren. Hij heeft daarvoor
indertijd sociaal pedagogisch werk gestudeerd bij het Rijn IJssel college.
Naast zijn reguliere werk is Thomaz ook
kunstenaar. Werk van hem is te zien als je
van Arnhem Zuid naar Gelredome stadion
wandelt en er hangt ook een prachtig
werk boven het Vitesse tankstation aan de
Van Muijlwijckstraat. Thema daarvanis

de geschiedenis van De Drie Gasthuizen.
Er hangt een mooi werk bij de molen zelf
(tegen een muur van de firma Oostdam) .
Het stelt een molenlandschap voor.
Sinds de aankoop van de molen door
Stichting Volkshuisvesting is er veel veranderd bij de molen. Er is een andere
dynamiek gekomen in de molen.De
molen is meer naar buiten toe gericht.
Dit is ook mede gekomen door de aanleg
van het terras. Het aantal vrijwilligers is
aanzienlijk toegenomen en er is meer
Exposure naar buiten.De glazen deuren
dragen daar ook toe bij.Door het grotere
aantal nieuwe vrijwilligers en de ruimere
openingstijden ken je soms niet meer
ieder bij de naam. Zelf is hij met name
gericht op het werken als molenaar .
Voor de toekomst van de molenheeft hij
eigenlijk geen wensen. Thomaz is blij dat
de molen draait en dat hij ondersteuning
biedt bij wijkgerichte activiteiten.
Tenslotte , een product wat Thomaz van
harte kan aanbevelen is de pannenkoeken
mix!!Zeker gemixt met bloem de lekkerste pannenkoekenmix van Arnhem en
omstreken.

De Uitverkorenen is een snelle aaneenschakeling van worstelende mensen
die iets proberen of pretenderen te zijn,
meestal zonder succes. Verwacht geen
glasheldere rode draad. De belangrijkste
verbinding tussen het grote aantal humoristische brokstukken is dat ze allemaal
in hetzelfde concessievrije brein zijn ontstaan.

Aanvang: 20:00 uur
Entree: €12,50
Reserveren via WWW.HUISVANPUCK.NL

www.skar.nl
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Ook dit jaar organiseren we vanuit Bouwspeelplaats De Leuke Linde en het
Kinderwerk Klarendal weer ´SPEELDORP KLARENDAL´.
De activiteiten van Speeldorp vinden plaats in de laatste 2 weken van de zomervakantie en zijn bedoeld voor alle kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar.
Verder is natuurlijk iedereen welkom.
Lees hieronder welke themadagen en activiteiten er zijn. Voor sommige activiteiten
moet je je van te voren inschrijven. De inschrijfbriefjes zijn te krijgen op De Leuke
Linde. Inleveren kan pas tijdens Speeldorp!!!

Maandag 5 augustus
OPENINGSFEEST SPEELDORP 2019 !!!

Dinsdag 6 augustus:
BOUWDAG

Net als vorig jaar starten we al in de eerste week van Speeldorp met de Bouwdag.
Het thema van dit jaar is: 112…….alles draait om de hulpdiensten: brandweer, politie
en ambulance. We starten in het bouwdorp met de bouw van ……..(is nog een beetje
geheim…). Daarnaast kun je knutselen, timmeren, lijmen, zagen, kleien, en nog veel
meer. Na deze dag kun je bijna het gehele Speeldorp nog verder bouwen in de bouwhoek.
Let op: Trek wel stevige, dichte schoenen aan, als je in de bouwhoek gaat helpen!!
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Woensdag 7 augustus:
WATERDAG !!!

Geen Speeldorp zonder de bekende Waterdag. Wat moet je doen?
Pak een tas, stop daar je handdoek, je zonnebrandcrème en droge kleding in.
Trek je zwemkleding aan. Neem goede zin mee. En bestel zoveel mogelijk zonneschijn,
want het wordt weer een kletsnatte dag, met natuurlijk de tobbedansbaan en vele
andere water-attracties!!!
Zal de brandweer ook weer komen???
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Donderdag 8 augustus:
DIERENDAG

Vandaag staan alle activiteiten in teken van dieren. In de ochtend gaan we de wijk in
voor een mega leuke speurtocht! Welke dieren zullen we allemaal tegen komen?
Wil je mee doen? Lever dan het inschrijfbriefje in bij Joyce. Let op: er kunnen maximaal 80 kinderen mee!
In de middag zijn er allerlei dieren-activiteiten op de speeltuin. Van knutselen tot echte
dieren zien, aaien en verzorgen. Én…..er is een huisdierenshow!!! Wil jij jouw huisdier
komen showen? Geef je dan zo snel mogelijk op middels het inschrijfbriefje.

Vrijdag 9 augustus:
KLEUTERMIDDAG EN UITJE IN
ARNHEM!
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Dit jaar gaan we met 70 Klarendalse kinderen weer gezellig een dagje uit in Arnhem!
Waarheen….? Dat verklappen we nog niet…. Ben je 7,8,9,10,11 of 12 jaar? Woon je in
Klarendal en/ of ben je vaste deelnemer bij de kinderclub van het MFC? Dan kun je je
opgeven voor dit uitje. Lever het inschrijfbriefje in bij Joyce. Wel even je legitimatiebewijs meenemen!
Voor de kleintjes t/m 6 jaar hebben wij een speciaal kleuterprogramma op De Leuke
Linde. Van 14.00 uur tot 16.00 uur kunnen de kleuters meedoen met een super leuk
programma in de tent. Alle kinderen die niet mee gaan met het uitje of niet mee kunnen doen met het kleuterprogramma, kunnen natuurlijk gewoon lekker spelen in de
Speeltuin.
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Wij beginnen de tweede week van Speeldorp met een sportieve dag. In de ochtend
gaan we records verbreken met allemaal verschillende sporten. In de middag zijn er
weer allemaal vette sporten op de Leuke Linde waar je kennis mee kunt maken, zoals:
BMX, Schermen, Skaten, Voetballen, Boksen, Bootcampen, Stoepranden en nog veel
meer! Ben jij sportief en vind je het leuk om nieuwe sporten uit te proberen? Kom dan
naar de Sportdag!

Dinsdag 13 augustus:
VERRASSINGS-DAG

r

Natuurlijk begint Speeldorp ook dit jaar weer met een geweldig openingsfeest.
Er zijn er allerlei leuke, spectaculaire spellen en activiteiten, zoals de bungee trampoline, de lasergame arena, verfkunst, schminken, springkussens, knutselen en nog veel
meer!! Jij bent er toch ook bij ???
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Maandag 12 augustus:
SPORTDAG

Vandaag is één grote verrassing! We maken, doen en krijgen allerlei verrassingen. Wil
je weten wat er precies te doen is? Kom naar Speeldorp en laat je verrassen! 😉
Ben jij er bij??

Woensdag 14 augustus:
THEATERDAG
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In de ochtend gaan we met 70 kinderen de wijk in, met natuurlijk het thema Theater,
maar ook Muziek en Dans. Wil je mee? Lever het inschrijfbriefje bij Joyce in.
In de middag gaan we gezellig door met het thema en zijn er allerlei leuke muziekdans-theater-doe-activiteiten op de speeltuin!

Donderdag 15 augustus:
TALENTENDAG

In de ochtend is er een leuk verassingsprogramma buiten de speeltuin. Wil je mee?
Schrijf je dan in! Je kan je inschrijfbriefje inleveren vanaf de sportdag, dus vanaf maandag 12 augustus, bij Joyce. Let op; Er kunnen maximaal 80 kinderen mee!
In de middag is het weer tijd voor de grote Speeldorp-Talentenshow!!! Ook dit jaar mag
je weer mee doen om te zingen, dansen, playbacken, goochelen, rappen of iets anders?
Wil je meedoen?? Geef je dan op voor de Talentenshow!
Ook benieuwd welke leiding er dit jaar optreed?

Vrijdag 16 augustus:
CIRCUS !!!
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Dit mag je echt niet missen! Circus Harlekino is er weer bij om deze laatste dag van
Speeldorp Klarendal spectaculair af te sluiten. Kaartjes kosten 1 euro en zijn pas op
deze dag vanaf 10.00 uur te koop! Het circus is alleen toegankelijk voor kinderen vanaf
4 jaar t/m 12 jaar, legitimatie vereist! Kinderen moeten er zelf bij zijn om het kaartje te
kunnen kopen!
Ouders wees gerust, de leiding zal goed op de kinderen passen. Ouders van kinderen
4-7 jaar: blijf wel op de speeltuin, mocht er toch iets aan de hand zijn, dan kan uw kind
u terugvinden!

BELANGRIJKE INFO:
Speeldorp Klarendal is voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.
Je kunt het Speeldorp vinden op Bouwspeelplaats De Leuke Linde aan de Agnietenstraat.
Alle activiteiten (behalve het circus) zijn gratis.
Speeldorp Klarendal is geopend van 10.00 uur – 12.00 uur en van 13.30 uur – 16.00
uur. Van 12.00 uur – 13.30 uur is de speeltuin gesloten voor bezoekers.
Vragen? Bel met tel: 026 – 442 48 11
Alleen bso’s/ kinderdagverblijven uit de wijk zijn welkom, mits zij zich vooraf
hebben gemeld bij de coördinatie van Speeldorp en toestemming hebben.
Speeldorp draait bijna geheel op ongeveer 60 vrijwilligers. Zij begeleiden de
activiteiten, werken in de keuken, bouwen de tenten op en bewaken ’s nachts
het terrein van De Leuke Linde. Zonder deze vrijwilligers zou Speeldorp dus nooit
kunnen bestaan.
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Speeldorp Klarendal wordt georganiseerd door Bouwspeelplaats De Leuke Linde en Rijnstad Kinderwerk Klarendal

