
Van Wijkbewoner tot Wereldburger

KLARENDAL IN DIALOOG

Wil jij zomaar eens met een onbekende 
in gesprek gaan, die je anders misschien 
voorbij zou lopen? Jullie ideeën en ervarin-
gen uitwisselen, gewoon omdat het leuk 
en inspirerend is?
Doe dan mee in de week van de Dialoog 
aan een tafelgesprek met 6-8 mensen o.l.v. 
een gespreksleid/ster. Je praat met elkaar 
a.d.h.v. een thema, dit jaar is dat van wijk-
bewoner tot wereldburger. 

WAT IS EEN DIALOOG?
Bij een dialoog wisselen mensen ervarin-
gen uit. Het gaat erom te luisteren en zo 
kennis te maken met de ideeën en achter-
gronden van de ander. Tijdens het gesprek 
veranderen vaak de beelden die je vooraf 
van de ander had. 

EEN VOORBEELD
Zo gebeurde het dat een jonge Marokkaanse 
vrouw een omheining om haar tuin liet 
plaatsen omdat ze zomers graag in bikini en 
zonder hoofddoek wilde zonnen en geen in-
kijk wilde. Omdat ze haar buren niet kende, 
niet overlegde, interpreteerden de Hol-
landse buren dat ze niets te maken met hen 
wilde hebben. Ook vond de Marokkaanse 
vrouw het eng en moeilijk haar buren aan 
te spreken. Het gesprek leverde in elk geval 
een inkijk over vooroordelen en angsten die 
niet waar bleken te zijn. Door dit gesprek 

hebben ze elkaar in elk geval gehoord en 
gezien en is een volgend contact een vol-
gende keer ook makkelijker voor elkaar.
De stappen die je met elkaar doorloopt in 
het gesprek zijn kennismaken, ervaringen 
delen, jouw wensen of dromen, doen. 
Spreek vanuit jezelf , stel oordelen uit en 
onderzoek ze.

WIJKDIALOGEN KLARENDAL
Wil je actief meedoen met de dialoog? Er 
zijn verdeeld over de wijken een twintigtal 
tafels. In het Inloophuis Sint Marten wordt 
er een dialoogtafel georganiseerd op woens-
dag 6 november van 10.00 – 12.00 uur. Deze 
tafel is alleen voor vrouwen. Meer info en 
opgave via: www.arnhemdialoog.nl of recht-
streeks bij het inloophuis Ellie Smeekens 
06 - 261 40 616. 

Op donderdag 7 november worden er twee 
tafels georganiseerd in MFC Klarendal. In 
gesprek gaan met mensen die qua leeftijd, 
opleiding, sociaal milieu, levensbeschou-
wing anders zijn dan jij, kan heel verrijkend 
zijn. De start is om 12.00 uur met een 
broodje en koffie/thee en het gesprek duurt 
tot 13.30 uur. Deelname is gratis, maar wel 
graag opgeven voor 5 november. Dat kan 
bij Rick Jansen mail: jansen.rick@gmail.com 
of bij Anja van Hal a.vhal@rijnstad.nl 
Ook in de Klarendalse Molen wordt een ge-
sprek georganiseerd door de maandelijkse 
eetclub.

Je kunt je ook opgeven als tafelorganisator 
of als gespreksleider of als tafelorganisator 
waarvan je zelf gespreksleider bent. Je kunt 
dat doen via het aanmeldformulier op de 
website www.arnhemindialoog.nl of recht-
streeks contact opnemen met Ad Boogaard: 
info@d3deverdieping.nl of Marian Reimert 
Email: m.reimert@telfort.nl

Ontmoetingen op straat
Door Karin Veldkamp, opbouwwerk 

Op maandag 30 september was 
het in Klarendal de DAG VAN DE 
ONTMOETING. Jazeker, een nieuw ini-
tiatief voor iedereen in Klarendal. Door 
alle veranderingen binnen de maat-
schappij komt het steeds vaker voor 
dat de straten leeg zijn overdag. Nee, 
niet met auto’s, maar wel met mensen. 
Tweeverdieners zijn de hele dag van 
huis en ouderen wonen langer zelfstan-
dig, maar dat wil niet zeggen dat ze 
vaak buiten de deur komen. Daar is niet 
iedereen (fysiek) toe in staat. 

Gelukkig kennen nog steeds veel men-
sen in Klarendal elkaar, maar door alle 
veranderingen wordt het langzamerhand 
toch een beetje minder. En wat is er fij-
ner dan in je eigen straat of buurt leuke 
contacten te hebben? Een bakje koffie 
drinken bij de buren is fijn, maar even 
zwaaien op weg naar je werk kan ook 
voldoende zijn. Of even een praatje op 
straat als je elkaar tegen het lijf loopt. 
Om die reden hebben een aantal orga-
nisaties de handen ineen geslagen en 
samen de dag van de Ontmoeting geor-
ganiseerd.

Met een auto, tent, koffie, thee en koek-
jes togen we op maandagochtend 30 
september naar de hoek Javastraat/
Atjehstraat. Eenmaal gesetteld keek de 
eerste buurvrouw al snel benieuwd uit 
het raam. Wat gebeurt daar? Ze lustte 
wel een bakje koffie en schoof samen 
met haar broer, die toevallig op bezoek 
was, even aan.

Ondertussen werd er door de medewer-
kers van de betrokken organisaties deur 
aan deur aangebeld met de vraag of 
men zin had om samen met de buren 

een bakje koffie te drinken. Uiteraard zijn 
er op zo’n maandagmorgen veel mensen 
aan het werk, dus stonden we vaak voor 
een gesloten deur. Maar gelukkig ging 
die deur ook vaak genoeg wèl open en 
na verloop van tijd kwamen steeds meer 
buren even aanwippen. 

Er ontstonden leuke gesprekken onder-
ling en natuurlijk maakten de profes-
sionals gebruik van de gelegenheid om 
wat aandacht te vestigen op de diverse 
ontmoetinsgplekken in de buurt. Na een 
kleine twee uur werd de tent weer inge-
pakt en ging de auto naar de Paulstraat 
en de middag werd afgesloten met de 
Schrasserstraat. Ondanks alle regenbuien 
was het een geslaagde dag en zoals een 
bewoner het zo mooi zei: ‘Ik woon hier 
al acht jaar en ben nu eindelijk geïnte-
greerd.’

De  dag van de Ontmoeting is een samen-
werkingsverband van het Inloophuis, 
Vitale Verbindingen, SWOA, Rijnstad, Villa 
Klarendal en de Wasplaats.

Doe mee met 
Arnhem in Dialoog

Thema: Van wijkbewoner 
tot wereldburger

Meer info: www.arnhemdialoog.nl 
Ad Boogaard: 0263513185 | info@d3rdeverdieping.nl
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Aan de bewoners(s) van dit adres

HERINNERINGEN

September is al weer even voorbij. 
De stad stond in het teken van 75 jaar 
Market Garden en in alle wijken werden 
herinneringsmaaltijden georganiseerd. 

Op de LEUKE LINDE vond er een 
op zaterdag 21 september plaats: er 
werd niet alleen een maaltijd van de 
Landenkookgroep genuttigd, maar daar 
aan vooraf gingen tafels in gesprek over 
herinneringen die wijkbewoners hebben 
aan zowel de Tweede Wereldoorlog als 
ook de oorlog in voormalig Nederlands 
Indië en zelfs de huidige oorlog in Syrië.
De herinneringsmaaltijd was goed 
bezocht door alle generaties en de 
gesprekken waren levendig, waarbij 
er bruggen geslagen zijn tussen zowel 
generaties als culturen. De eerste week 
van november staat óók weer in het 
teken van dialoog.

Momenteel is het precies 75 jaar geleden 
dat Arnhem een spookstad was en ook 
de Klarendalse huizen allemaal verlaten 
waren: de inwoners van de stad waren 
geëvacueerd, de hongerwinter brak aan. 
Dat we dat ook maar niet vergeten… 

Ook (wijk) wethouder Hans de Vroome 
kwam meeluisteren en praten. 



 

Zefanja Hoogers, Shay Karniel, Marije 

Ringersma, Bas Bugter, Ron Roumen, 

Josje Hers en Gert Jan Schouten

KRANT NIET ONTVANGEN? 

Bel 06 - 146 89 701 en hij wordt zo 

snel mogelijk bezorgd.

Wilt u écht geen wijkkrant? Mail ons 

uw adres en we slaan uw huis over. 

Facebook.com/klarendal

@klarendal2022

wijkkrant@klarendal.nl

www.klarendal.nl

redactie-

leden

bezorgers

e-mail

internet

wijkkrant klarendal is een uitgave 
van het Bewonersoverleg

~ Colofon ~

Herfst! Of toch nazomer. Ja, de blaadjes 
vallen van de bomen, in de parken is 
het vooralsnog Indian Summer, kachel-
tje gaat al wel eens aan, vesten in het 
Modekwartier zijn aan getrokken tijdens 
Oktobervest. En de dispensers zijn geïn-
stalleerd om de poepveldjes schoon te 
houden, er rijdt een nieuw bedrijf rond 
in de wijk om de openbare stukken te 
onderhouden: één en al leven dus.

75 jaar Market Garden is ondertussen 
herdacht. Kun je je voorstellen dat deze 
periode precies 75 jaar geleden Arnhem 
een spookstad was en ook in Klarendal 
alle huizen verlaten waren? Toen kwam 
de hongerwinter er aan en Klarendalse 
huisjes wachtten op de terugkomst van 
hun bewoners. In tegenstelling tot nu, 
weinig leven dus. Hopelijk gaan we 75 
jaar later een betere winter tegemoet! 
Zo ziet het er wel uit. Maar sta er nog 
maar even bij stil. 

Veel leesplezier. 

~ Redactioneel ~

Uiterlijk kopij woensdag 27 november.

Kopij ontvangen we graag per e-mail 
op wijkkrant@klarendal.nl: platte tek-
sten in een Word document en beelden 
in een zo hoog mogelijke resolutie. 

Verspreiding van de krant na 11 dec.

Inleveren van kopy 
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Vrijwilligers gezocht voor 
Inloophuis St. Marten/
Klarendal/Spoorhoek 

Heb je wat tijd over en vind je het leuk om 
wat te betekenen voor je omgeving?
Bij het Inloophuis zijn we op zoek naar een 
gastvrouw of gastheer voor de inloop van 
donderdagochtend en naar klussers voor 
de Buurtservice.

Als gastheer of gastvrouw werk je samen 
in een leuk team en verzorg je de koffie en 
thee voor de bezoekers. Het zijn gezellige 
ochtenden waarin leuke sociale contacten 
worden opgebouwd.
Voor de Buurtservice zoeken we handige 
mannen en vrouwen die anderen willen 
helpen met klusjes in en om het huis. We 
hebben goed gereedschap voor de huis- en 
tuinklussen.

Heb je interesse om bij ons aan de slag te 
gaan kun je mailen of bellen voor een vrij-
blijvend kennismakingsgesprek: maarten@
inloophuissintmarten.nl / 06 197 68 657

Wijkteam Arnhem Noord-
West 

Wijkteam Noord-west bestaat uit 28 wijk-
coaches met allemaal een eigen achter-
grond wat expertise heeft op het gebied 
van  jeugd en volwassenen. ‘Bij de wijk-
teams in Arnhem kan iedereen terecht voor 
ondersteuning, advies en al uw vragen 
over opvoeding, zorg, welzijn, werk en 
inkomen. Dichtbij, gewoon in de wijk. We 
denken graag met u mee’, aldus de teams.

INLOOPSPREEKUUR OVER (VRIJWILLI-
GERS-) WERK EN DAGACTIVITEIT

Ben je op zoek naar advies over werk (vin-
den) of een zinvolle dagactiviteit? Kom dan 
naar het participatie inloopspreekuur in 
MFC Klarendal.

Tijdens het inloopspreekuur word je 
geholpen door medewerkers van het 
UWV, gemeente Arnhem, Activerend Werk, 
Vrijwilligerscentrale en Wijkteam Noord-
West. We helpen je graag verder.

• Weet je nog niet precies hoe of wat, 
maar…

• Wil je (weer) aan de slag? Ben je op zoek 
naar (vrijwilligers)werk?

• Wil je iets voor een ander doen? Heb je 
tijd over en wil je die op een leuke en 
zinvolle manier besteden?

• Wil je deelnemen aan activiteiten? In 
Klarendal of daarbuiten?

We denken graag met je mee!

Wanneer: iedere 1ste dinsdag van de maand
Tijd: van 10.00 uur tot 12.00 uur
Waar: Multifunctioneel centrum (MFC), 
Wat: Gesprek over werk (vinden) of een zin-
volle dagactiviteit
Kosten: Geen

Kijk op WIJKTEAMSARNHEM.NL voor ook 
algemene informatie over de wijkteams of 
bel met 088 226 0000.

Hoofdkantoor Rijnstad 
verhuisd naar buurthuis 
De Nieuwe Hommel
Het hoofdkantoor van Rijnstad is verhuisd 
naar De Nieuwe Hommel in St. Marten. De 
verhuizing naar een buurthuis was voor de 
organisatie een passende keuze. Rijnstad 
hoopt met de verhuizing naar de Wiltstraat 
meer zichtbaar te zijn in de wijken, inwo-
ners nog beter te ondersteunen en nieuwe 
verbinding te maken met de partijen die al 
in De Nieuwe Hommel gevestigd zijn.

 

Rebas
Op deze pagina plaatst de wijkkrant een rebus. Buurtbewoner, redacteur én kun-
stenaar BAS BUGTER heeft in het tweede jaar de smaak te pakken. 

REBAS, leuk voor jong én oud! De oplossing vind je op de achterpagina. 

VEEL PLEZIER! 

Voorbereiding Neerlands-
tuinstraat e.o. in volle gang

mailto:wijkkrant%40klarendal.nl?subject=
http://www.klarendal.nl
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Door Silvia Groosman

Vanaf oktober 2016 heeft ons TEAM 
LEEFOMGEVING zich in de zes wijken in 
het gebied Noord-West genesteld. Met 
het programma 'Van wijken weten' sluit 
de gemeente steeds beter aan op dat wat 
in de wijk leeft. Bewoners krijgen daarbij 
meer invloed op dat wat in de wijk nodig 
is en wat de wijk belangrijk vindt. 

ADVISEREN, VERBINDEN, BEGELEIDEN
Dat doen wij bijvoorbeeld door ruimte te 
geven aan initiatieven van de wijk. Denk 
hierbij aan het realiseren van een speel-
tuin, een gezamenlijke moestuin voor de 
buurt. De rol van Team Leefomgeving is 
dan het adviseren van de initiatiefnemers, 
het verbinden met andere initiatieven 
in de wijk/stad, het aansluiten van col-
lega's uit de gemeente, het meedenken 
over subsidiemogelijkheden en soms het 
beschikbaar stellen van budget.

Ook geven we ruimte aan initiatieven 
die in samenspraak tussen de wijk en de 
gemeente ontstaan. Denk hierbij aan het 
realiseren/behouden van een ontmoe-
tingsplek voor de buurt, of een oplossing 
voor de parkeeroverlast. Onze rol is dan 
vaak ook het aansturen van het proces of 
uitzetten van een opdracht bij collega's uit 
de gemeente of bij een externe partij die 
wij er bij betrekken. 

Verder zien we toe op maatwerk voor ini-
tiatieven waarvan de inwoners het prima 
vinden als de gemeente ze oppakt. Denk 
hierbij aan onderhoud van het groen in 
de wijk, het vernieuwen van bestrating, 
ondersteuning geven aan jongeren die

vastlopen, hulp bieden aan kinderen 
die ongelijke kansen hebben, maatre-
gelen voor onveilige verkeersituaties. 
De gemeente mag deze onderwerpen 
oppakken, maar bewoners mogen van de 
gemeente verwachten dat er ruimte gege-
ven wordt aan maatwerk; immers niet alle 
wijken zijn hetzelfde. Uiteindelijk is het doel 
om zo - in elke wijk - de goede dingen te 
doen en deze zo goed mogelijk te doen! Dit 
met onze bovengenoemde 'petten' op: als 
aanjager, adviseur, verbinder, beslisser of 
opdrachtgever. 

SPEERPUNTEN KLARENDAL
Klarendal is een eigenzinnige en onderne-
mende wijk. Het bewonersoverleg is actief 
en heeft een aanzienlijk bereik onder haar 
wijkbewoners. Men staat graag zelf aan 
het stuur maar wil daarin wel gefaciliteerd 
worden. De diversiteit van haar bevolking, 
haar gemengd leefmilieu, siert de wijk en 
dat gaat over het algemeen goed samen. 

Er is een specifieke aanpak in Klarendal/
StMarten om achterstanden bij Kinderen 
te voorkomen en weg te nemen, 'Kansrijk 
Opgroeien' genaamd. Doel van deze geïn-
tegreerde aanpak van samenwerkende 
maatschappelijke partners en onderwijs 
binnen Klarendal/StMarten, is een betere 
samenwerking om vroeg signalering te 
verbeteren en activiteiten op maat te rea-
liseren voor alle kinderen in verschillende 
leeftijdscategorieën.

Klarendal heeft stedelijk beschouwd gemid-
deld een hoger percentage werkzoekenden. 
Het aantal Klarendallers met een uitkering 
en schuldhulpverlening is hoog, evenals 
het aantal Klarendallers met een laag inko-

men. Klarendallers zijn vaker laag opge-
leid. Er zijn dan ook veel huishoudens en 
alleenstaanden met een inkomen tot maxi-
maal 120% van het sociaal minimum. Dat 
betekent dat inzet op werk en meedoen een 
belangrijke opgave is en blijft. 

Middels een samenwerking van Wijkteams 
Arnhem met Werk&Inkomen, zetten we in 
om meer mensen aan het werk te krijgen 
en meer in de wijk gebruik laten maken 
van activerend werkplekken of vrijwilligers-
werk. We zetten in op het ondersteunen 
van vrijwilligers en actieve bewoners in 
het werk dat zij doen. Om dit te bereiken 
blijven we hen ondersteunen via opbouw 
en participatiewerk via Rijnstad en via de 
studenten in de wijk, die via Rijn-IJssel de

 

opleiding 'Sociaal Werker' volgen. 
We ondersteunen projecten waar ieder-
een uit Klarendal elkaar kan ontmoeten of 
samen eten, zoals de Landenkookgroep, 
de Wasplaats en De Leuke Linde, evenals 
projecten door bewoners die er op gericht 
zijn de wijk schoon te houden, beter om 
te gaan met afval en te vergroenen. 

Klarendal is een drukke en krappe wijk, 
grenzend aan de binnenstad. De ruimte is 
beperkt en de parkeerbehoefte groot. We 
ontwikkelen een Parkeerplan Klarendal 
Zuid in samenspraak met bewoners.

Team Leefomgeving en Van Wijken Weten

Een mooi voorbeeld is ook het initiatief van de dames van de "Poepgroep" in de strijd 
tegen hondenpoepoverlast in Klarendal, ondersteund door Team Leefomgeving

Klarendal is een eigenzinnige 
en ondernemende wijk

Kansrijk Opgroeien
Als ik ergens trots op ben en waar ik 
energie van krijg, dan is het wel wat we 
nu voor de kindergroep van 2-12 hebben 
bereikt in de wijk! Dat is namelijk een 
dagelijks naschools programma voor 
kinderen uit Klarendal en St. Marten, die 
het wat moelijker hebben dan andere 
kinderen uit Arnhem. Na school kun-
nen de kinderen meedoen aan tal van 
georganiseerde activiteiten zoals; sport 
(ook peuters samen met ouders/hattrick 
Vitesse enz.), creatief bezig zijn, taal en 
leesvaardigheid, rekenen, weten wat je 
eet (koken), weerbaarheidstraining en 
met aandacht voor muziek en theater.

De ouderbetrokkenheid is belangrijk bij 
de ontwikkeling van het kind, samen 
houden ze een logboekje bij en worden 
vaker betrokken bij activiteiten. Dagelijks 
staat een grote groep professionals, sta-
giaires en vrijwilligers klaar, onder andere 

van Rijnstad, het Sportbedrijf, De Leuke 
Linde, Sociale Wijkteams en Kunstrijk. 
Zonder deze samenwerking van deze 
groep was dit naschools programma 
maken niet mogelijk.

In het voorjaar 2018 zijn we gestart met 
de voorbereidingen; dat wil zeggen de 
behoeften bij kinderen/ouders en wijkpart-
ners in kaart brengen. Dit hebben we met 
elkaar vertaald in een jaarplan en de beno-
digde capaciteit en ruimte op ingekocht. 
In januari 2019 was de start van het pro-
gramma na school direct een supersucces 
en het loopt storm!!
In 2020 ontwikkelen we gestaag verder en 
we breiden uit; met onder andere muzika-
le en culturele activiteiten, focussen we op 
nog meer ouderbetrokkenheid om beter te 
weten wat er speelt en te doen wat nodig 
is! De activiteiten vinden plaats in en om 
het MFC. 

Na school kun nen de kinderen meedoen aan bijvoorbeeld sportactiviteiten

Arnhem is al zes jaar gewend om begin 
december hét huiskamerfestival van 
Nederland te beleven: Muziek bij de 
Buren. Naast ongeveer zeven steden, 
waarvan in 100 Arnhemse huiskamers 
verspreid door de hele stad, presenteert 
Arnhem dan wat het te bieden heeft aan 
opkomend en gearriveerd muzikaal talent. 

VAN DECEMBER NAAR FEBRUARI
De organisatie heeft besloten de decem-
berdrukte te omzeilen en het feestje mee 
te nemen naar het nieuwe jaar. Schrijf 
daarom 2 februari 2020 vast in de agenda: 
de zevende editie van Muziek bij de 
Buren, waar je kunt luisteren naar optre-
dens van lokale muzikanten; van jazz tot 

klassiek en van singer-songwriter tot 
elektronische beats. Tijdens Muziek bij de 
Buren ontmoet je de inwoners van Arnhem 
en maak je binnen de intieme sfeer van de 
huiskamers, kennis met al het moois wat 
Arnhem op muzikaal vlak te bieden heeft.

MEEDOEN MET MUZIEK BIJ DE BUREN?
Dankzij social media staan wij in contact 
met de hele wereld, maar vaak kennen 
wij onze eigen buren niet eens. Daar wil 
Muziek bij de Buren verandering in bren-
gen. Ook in Klarendal kunnen enthousiaste 
inwoners zich nu nog opgeven als huiska-
mer, muzikant, of als beiden! 
Inschrijven kan tot en met 1 december via 
WWW.MUZIEKBIJDEBUREN.NL

Muziek bij de Buren verhuist van december naar februari

Muziek bij de Buren december 2015, Evi & Yves aan de  
Sonsbeeksingel – thuis bij bewoners © Iris van Gils

Het volledige artikel van Silvia Groosman is te lezen op www.klarendal.nl onder ‘Nieuws’. 
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Klarendalse taferelen
Door Gert Jan Schouten

Sinds ik de Klarendalsche taferelen schrijf, 
bezie ik mijn omgeving met andere ogen. 
Ik ben oplettender, speur en bespeur 
trends en merkwaardigheden. Een colum-
nist is een scharrelaar op zoek naar 
juweeltjes, naar goud. Soms hoef je niet 
te zoeken, maar biedt de goudader zich 
luid schreeuwend aan. Goudgeel gekleurd 
nog wel, het was werkelijk niet te missen.

Al vele jaren wordt er met man en macht 
gewerkt om station Velperpoort de uitstra-
ling te geven die het modekwartier ver-
dient. De voorzijde heeft met dank aan de 
seizoenen inmiddels de plantengroei bin-
nen haar perken die doet vermoeden dat 
de landschapsarchitecten wisten waar ze 
mee bezig waren. Dat belooft wat voor de 
achterzijde en het doet me deugd dat ook 
daar inmiddels hard gewerkt wordt.

We zijn en blijven een wandelend volkje. 
Ons landje ligt bezaaid met wandelroutes, 
Het Pieterpad is misschien wel het oudste 
en langste bovendien. Niet al te ver van 
huis viert onze wandeltraditie hoogtij! De 
vierdaagse van Nijmegen viert de blaren 
en vermaakt het volk. De hoofdredac-
trice van onze wijkkrant neemt regel-
matig wat bobo's mee op safari in onze 
Vogelaarwijk, maar toch ontbrak er iets. 
Een heuse route, een wandelroute van 
naam en faam. 

Ik ben buitengewoon gelukkig u te kun-

nen meedelen dat we sinds kort, de kort-
ste urban looproute van het land binnen 
onze Klarendalsche grenzen hebben. Een 
zeer uitdagende route. Het is aan te raden 
deze wandelroute alleen in groepjes van 
minimaal vijf volwassen en met zorgvuldig 
getrainde lopers te doen. Inmiddels is er 
voorzien in een formidabele start en pleis-
terplaats aan de achterzijde van het station. 
Restaurant Stroom serveert maaltijden die 
alles bieden om de tocht ook daadwerkelijk 
te kunnen voltooien. Nog geen 50 meter 
verderop vindt de tocht der Klarendalsche 
tochten zijn aanvang. 

Wandelroute Dirk Zwager: zo'n tocht krijg 
je niet voor niks, het is toch een investe-
ring, waarvoor dank Dirk. De Dirk Zwager 
wandelroute staat garant voor een staaltje 
survivallen waar je u tegen zegt. Desolate 
landschappen, een significant hoogte ver-
schil, adembenemende troosteloosheid, 
wijdbeense kunst en een heuse onoverzich-
telijke oversteek zorgen voor een onverge-
telijke ervaring. Een echte aanrader! Klein 
puntje van kritiek: het eindpunt, het onthaal 
is wat slordig en heeft een hoog, "was dit 
alles?" gehalte, maar verder alleen maar 
lof. 

Ik zou alle lezers willen aanraden hem eens 
in uw leven te lopen, ik beloof u een over-
winning op uzelf, een levensveranderende 
ervaring en Dirk, die zal u na dit artikel 
ongetwijfeld persoonlijk en met open 
armen ontvangen.

Tekst en beeld: Josje Hers

De 19-jarige JESSE HARTLAND 
woont in een studentenhuis aan de 
Rosendaalsestraat. Drie steile, smalle 
trappen moet ik beklimmen om op zijn 
kamer te komen, eenmaal boven word 
ik enthousiast door hem ontvangen, hij 
heeft wel zin heeft in een praatje.

Hoelang woon je in Klarendal Jesse?
Inmiddels anderhalf jaar. In het begin 
moest ik wel wennen, ik miste de mensen 
om me heen, mijn familie en vrienden. 
Maar het heeft ook een groot voordeel, ik 
kan nu alles zelf bepalen, dat is heerlijk. 
En ik kan elke dag koken wat ik lekker 
vind! Ik kook graag en vind het een uitda-
ging om telkens iets nieuws uit te probe-
ren, Curry is mijn favoriete maaltijd.

Wat vind je van de wijk Klarendal?
Het is een heel leuk wijkje! Je hebt hier 
van die kleine winkeltjes, die zie je niet in 
Californië waar ik opgegroeid ben. Daar 
heb je alleen van die gigantische super-
markten. Wat ook anders is, hier gaan 
jullie ‘een terrasje pakken’ die uitdrukking 
kennen ze niet in Amerika, daar heb je 
geen terrasjes. Hier in Klarendal heb ik 
voor het eerst van mijn leven een biertje 
gedronken op zo’n terrasje. In Amerika is 
dat verboden voor jongeren van mijn leef-
tijd, daar mag je pas alcohol drinken als 
je 21 jaar bent.

Waarom komt een jongen uit Californië 
studeren in Nederland?
Een heel praktische reden eigenlijk. 
De studie die ik hier doe is in Amerika 
veel duurder. En ook was ik benieuwd 
naar dit land omdat mijn ouders hier 
ooit gewoond hebben, in Apeldoorn. 
Daarnaast kom je hier op de HAN in 
aanraking met veel verschillende nationa-
liteiten, dat trok me ook wel. Mijn beste 
vriend en studiegenoot komt uit Spanje. 

Tijdens de lunch in de kantine zijn de 
verschillende nationaliteiten heel goed 
te zien. Mijn klasgenoten uit Italië heb-
ben hun lunchbox gevuld met kaasjes en 
salami, degene die uit Indonesië komen 
eten meestal rijst en de Nederlanders eten 
natuurlijk hun boterhammen. Heel grappig 
om die mix te zien.

Welke studie doe je aan de HAN?
Ik doe de opleiding ‘Automotive engineer’. 
Autotechniek dus. Daar zijn we vooral bezig 
met de vraag, hoe maken we voertuigen 
duurzamer, veiliger en sneller? 

Ik wist al heel jong dat ik wat met auto’s 
wilde gaan doen, dat heb ik van mijn vader, 
hij is technisch ingenieur en is ook altijd 
met auto’s bezig. Vroeger ging ik regelma-
tig met hem mee naar autoraces, die geur 
van benzine en banden, heerlijk!

En waar houd je je zoal mee bezig naast 
je studie?
Feesten natuurlijk! Ik ga regelmatig met 
een stel vrienden naar feestjes hier in de 
stad, laatst ben ik nog naar Luxor Live 
geweest. Ook sport ik graag, in Californië 
was surfen mijn hobby maar dat gaat hier 
niet zo makkelijk, daarom heb ik voor de 
sportschool gekozen. En muziek luiste-
ren, vooral naar hiphop en rap. Ik vind 
2Pac heel goed. En Xzibit, dat is ook een 
rapper, hij treedt binnenkort op hier in 
Arnhem, ik wilde daar naartoe met een 
stel vrienden, helaas waren de kaartjes 
razendsnel uitverkocht. Maar, er is hier in 
de buurt altijd wel ergens een leuk optre-
den of een feest, dus dat komt wel goed.

Wie Ben Jij Nou? Wie Ben Jij Nou? Jesse

“Je hebt hier van die kleine win-
keltjes, die zie je niet in Californië 
waar ik opgegroeid ben”

Jesse op zijn kamer, drie steile, smalle trappen hoog

Parkeerplan Klarendal Zuid

Parkeren is al enige tijd een probleem voor 
bewoners van Klarendal, voornamelijk in 
het onderste gedeelte van de wijk – maar 
niet alleen. Voor de zomervakantie heeft 
de gemeente Arnhem bewoners van het 
gebied ‘Klarendal Zuid’ geïnformeerd 
over een parkeeronderzoek en geconsta-
teerd dat er een probleem is. Het gebied 
wordt begrensd door de Sonsbeeksingel, 
West-Peterstraat, Landbouwstraat, 
Agnietenstraat, Oogststraat, Willemstraat 
en Rosendaalsestraat. 

Omwonenden en ondernemers hebben 
ondertussen begin oktober een brief gekre-
gen, waarin is aangegeven dat de gemeen-
te momenteel bezig is met het ontwikkelen 
van een parkeerstrategie voor alle wijken 
in de stad. Het parkeerplan voor Klarendal-
Zuid maakt hierdoor even pas op de plaats. 
‘Inmiddels ligt er een concreet procesvoor-
stel voor de ontwikkeling van de strategie. 
Daarin staat ook hoe de wijk betrokken 
wordt. Eind oktober neemt het college 
een besluit over het voorstel. Streven is u 
medio november verder te informeren. We 
kunnen u dan tevens informeren over de 
planning van de ontwikkeling van beleid en 
de start van het uitvoeringsplan Klarendal-
Zuid.’

‘Het parkeerprobleem in Klarendal blijft 
echter urgent. Daarom ook, zal Klarendal 
de eerste wijk zijn waar we aan de slag 
gaan met de nieuwe parkeerstrategie. 
Wanneer dit precies zal zijn is nog niet 
te zeggen. De realisatie en vervolgens 
het bestuurlijk vaststellen van de nieuwe 
werkwijze kost helaas enige tijd’ aldus het 
projectteam.

Tijdens het bewonersoverleg wat ná de 
deadline en vóór de verschijning van deze 
krant plaats vond, is parkeren ook een 
agendapunt geweest. 

Wordt vervolgd. 



KLEURRIJK KLARENDAL   TEKST: JOSJE HERS FOTO’S: BAS BUGTER 

Op zaterdag 12 oktober was er de multiculturele dag “Kleurrijk Klarendal” in en rond 
het MFC aan het Kazerneplein. Zes bezoekers vertellen ons graag waarom zij naar deze 
dag gekomen zijn.

Wijkkrant Klarendal - oktober 2019 Pagina 5             KlareTaalKlareTaalKlareTaalKlareTaal      

BENJAMIN 

“Ik ben hier naartoe gekomen omdat ik mee wilde helpen met het maken van de hapjes, 
maar ze hebben genoeg mensen. Acht jaar geleden heb ik een beroerte gehad, maar kan 
nog veel dingen wel en zet me daarom graag in als vrijwilliger. Ik ben ook vrijwilliger 
bij Ome Joop’s Tour. Deze stichting organiseert jaarlijks een fietstour voor kinderen die 
weinig of geen vakantiemogelijkheden hebben. 

Het is goed dat vandaag deze dag georganiseerd is, het is een mooi initiatief wat ik zeker 
toejuich. De opkomst is wel wat laag, dat is jammer. Het moet nog naamsbekendheid 
krijgen denk ik. Maar het begin is er!"

“Acht jaar geleden heb ik een beroerte gehad, maar kan nog 
veel dingen wel en zet me daarom graag in als vrijwilliger”

RICK

In de hal is een groepje enthousiastelingen aan het salsadansen en in de keuken treft 
men ondertussen de voorbereidingen voor de kookworkshop, daar lopen we Rick tegen 
het lijf die als coördinator her en der bijspringt.

“Ik vind het heerlijk om hier te zijn vandaag en eraan mee te mogen werken. De mensen 
die meehelpen zijn ook zo betrokken. Iedereen wil graag wat van zijn of haar cultuur 
laten zien, de een door het verzorgen van de muziek, anderen door het maken van 
hapjes uit allerlei verschillende landen. Het is toch hartstikke leuk om op deze manier te 
genieten met elkaar in plaats van zeuren over elkaar. Je ziet vandaag dat mensen elkaar 
opzoeken en met elkaar in gesprek raken, wat mij betreft is onze opzet geslaagd!”

“Het is toch hartstikke leuk om op deze manier te  
genieten met elkaar in plaats van zeuren over elkaar”

HUSSEIN

Als eerste hebben we een gesprek met Hussein. Hij is nog maar kort in Nederland en 
spreekt uitsluitend Arabisch, gelukkig is een andere bezoeker bereid om te tolken voor 
ons.
“Vanmorgen heb ik hier meegeholpen met de opbouw, de tent opzetten, de tafels en 
stoelen klaarzetten. Ik heb me op het AZC aangemeld als vrijwilliger voor deze dag 
omdat ik graag mensen wil leren kennen, de taal wil leren spreken en in aanraking wil 
komen met de Nederlandse cultuur. Ik woon sinds een maand op het AZC in Elderhoeve. 
Oorspronkelijk kom ik uit Syrië, waar ik vandaan ben gevlucht vanwege de oorlog. Mijn 
vrouw en drie kinderen wonen nu nog in Idlib, de vluchtroute was te gevaarlijk om met 
het hele gezin te ondernemen. Zodra mijn asielaanvraag is goedgekeurd hoop ik dat 
mijn gezin ook naar Nederland kan komen. Dat zou heel erg fijn zijn.”

“Ik wil graag mensen leren kennen, de taal leren spreken  
en in aanraking komen met de Nederlandse cultuur” 

SITA

Sita is een van de initiatiefnemers van deze dag.
“Vorig jaar werd eenzelfde dag georganiseerd in het buurthuis De Nieuwe Hommel en 
het leek mij leuk om ook zo’n dag te organiseren voor de wijk Klarendal. Ik woon zelf 
immers sinds een aantal jaren in Klarendal. Het doel is om mensen uit verschillende cul-
turen met elkaar in contact te brengen, verbinding te zoeken met elkaar. Volgens mij zijn 
we daar wel in geslaagd als ik zo om me heen kijk, het ziet er allemaal gezellig uit. En het 
weer werkt ook mee! De verwachting was dat het zou gaan regenen, maar gelukkig is 
het droog gebleven. We boffen!”

“Het doel is om mensen uit verschillende  
culturen met elkaar in contact te brengen”

DILEYNA EN AMY

Op de trap in het MFC zitten de vriendinnen Dileyna en Amy gezellig naast elkaar een 
hartig hapje te proeven.

“We hebben al een paar hapjes op, deze is wel lekker, sommige waren iets minder lek-
ker. We zitten hier allebei op school in groep 7. We hoorden op school van deze dag. We 
wisten eerst niet wat we zouden gaan doen, buiten spelen of hier naartoe. Maar onze 
ouders gingen hier ook heen, dus zijn we ook gegaan. 

We hebben de oudhollandse spelletjes gedaan, dat met die schijven, sjoelen. En ook dat 
spel met die stokken die uit lucht vallen en die je snel op moet vangen. Dat is een spel 
waarbij je goed moet opletten. Die muziek buiten is ook leuk, maar thuis luisteren we 
toch liever naar moderne muziek."

“Die muziek buiten is ook leuk, maar thuis  
luisteren we toch liever naar moderne muziek”
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Bewonersoverleg 

Het Bewonersoverleg van september stond in het 
teken van afval. Clemens Berntsen van de gemeente 
was aanwezig om meer duidelijkheid te geven over de 
ontwikkeling rond het scheiden van afval. Aanleiding 
hiervoor is het landelijk beleid om de afvalberg te ver-
minderen. Nu wordt 212 kg. per inwoner aan restafval 
verbrand. Dat moet in 2020 naar 100 kg. Dat is een 
flinke missie dus en dat gaat lukken volgens Bernsten. 

Zijn collega Viviene van Sante vertelde wat over het 
dagelijks onderhoud van Klarendal, zoals het opruimen 
van zwerfafval en het onderhoud van achterpaden en 
de groenstroken in de openbare ruimte. Wethouder 
Henk de Vroome was ook aanwezig en vond het goed 
om te horen welke vragen er door bewoners worden 
gesteld. “Ik krijg daardoor een beter beeld wat er 
speelt bij mensen”. 

Voor de multiculturele dag die op 12 oktober plaats-
vond op het Kazerneplein heeft het Bewonersoverleg 
500 euro beschikbaar gesteld.

W I J K W I J Z E R ☞☞
MFC Klarendal

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

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

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

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

Opbouwwerker  Karin Veldkamp werkt in het MFC: 
k.Veldkamp@rijnstad.nl
telefoonnummer 06 468 014 59

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

Nuttige nummers in de wijk

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

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

Rechtswinkel Arnhem: iedere dinsdag tussen 19.00u en 
20.00u in MFC Klarendal
Grofvuil ophalen: 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) 

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

Ze staan er! Dispensers door de wijk met gratis hondenpoepzakjes

Door werkgroep Schoon Klarendal

Ondanks een straffe wind en voorspelde 
regenbuien, stonden de dames van de 
‘POEPGROEP’ op zaterdag 28 september 
tijdens de Burendag met een kraam en 
mét allerlei attributen voor het winkelcen-
trum, om bewoners te attenderen op de 
gratis hondenpoepzakjes en extra afval-
bakken in de wijk. 

Verschillende sponsoren uit de wijk had-
den spulletjes beschikbaar gesteld voor 
in de grabbelton en voor de liefheb-
bers lagen er leuke ansichtkaarten van 
Klarendalse BOP. Bewoners die een praat-
je kwamen maken kregen een vers gebak-
ken ‘hondenkoekje’ van de Bakbar aange-
boden en voor de honden lagen er échte 
hondenkoekjes klaar. Wie wilde mocht een 
gokje wagen hoeveel (nep)drollen er in 
een glazen bokaal zaten; het waren er 102, 
de winnaar zat hier heel dicht bij en kon 
een taart ophalen. Meerdere bewoners 
hebben zich spontaan aangemeld als

ambassadeur van de ‘poepgroep’ en een 
eerste bijeenkomst is al gepland. Een suc-
cesvolle aftrap dus, met als hoogtepunt 
het bezoek van wethouder én wijkbewoner 
Martien Louwers. Zij mocht een grote nep-
drol symbolisch aan gort slaan! 

Voorafgaand aan deze dag zijn in de wijk 
de dispensers met poepzakjes en een 
aantal extra afvalbakken geplaatst (zie 
overzicht in de vorige wijkkrant). Helaas 
is één van de afvalbakken direct na plaat-
sing weggehaald van zijn plek aan de 
Willemstraat. Een oproep via Facebook om 
de bak terug te bezorgen zodat die op een 
andere plaats in de wijk - waar bewoners 
dit graag willen - een plekje kan krijgen, 
heeft tot nog toe niets opgeleverd. 

Terugbezorgen heeft geen consequenties 
en mag ook (anoniem) bij de Wasplaats aan 
de Klarendalseweg 439 of bij de WOP in de 
St.Janskerkstraat 116a. Of een mail naar 
schoonklarendal@outlook.com waar we 
deze bak kunnen vinden. 

De gratis zakjes worden nu al veelvuldig 
gebruikt. Op de bakken en dispensers 
staat een nummer. Als de zakjes op, stuur 
dan een mailtje met het nummer van de 
betreffende bak naar de WOP, dan vullen 
zij de zakjes weer aan (wopklarendal@
gmail.com). Wordt vervolgd!

Wethouder en wijkbewoonster Mar-
tien Louwers gaat de nepdrol te lijf 

Duurzaam onderhoud 
van Klarendal

De gemeente Arnhem heeft Van de Haar 
Groep ingeschakeld om de komende 
jaren alle noordelijke wijken van de stad 
netjes, schoon en groen te houden. Dat 
gebeurt op een duurzame manier en 
met veel medewerkers uit de Arnhem.

WIE ONDERHOUD UW WIJK?
Waarschijnlijk heeft u de medewerkers 
van Van de Haar Groep al gezien. Ze 
vegen de straten en stoepen, verzame-
len zwerfvuil, maaien gazons en snoeien 
hagen. Ze onderhouden de openbare 
ruimte in uw wijk. Volgens afspraak met 
de gemeente Arnhem is dat op basisni-
veau: Er mag wat onkruid staan en er 
mag wat zwerfafval liggen.

MEDEWERKERS UIT ARNHEM
In de groenploegen zijn banen gecre-
eerd voor mensen uit Arnhem. Vooral 
hen die eerder werkloos waren of in de 
bijstand zaten, hebben een kans gekre-
gen.  Ook is er een samenwerking met 
Scalabor. Zij bieden werk aan mensen 
die niet bij een gewoon bedrijf aan de 
slag kunnen.

FOCUS OP DUURZAAMHEID
Van de Haar Groep vindt duurzaam-
heid belangrijk. Daarom worden bij 
het onderhoud vooral elektrische blad-
blazers, bosmaaiers en heggescharen 
gebruikt. We rijden met zuinige bussen 
en de nieuwste veegmachine en maai-
machine. Ook worden twee elektrische 
voertuigen gebruikt voor het legen van 
afvalbakken en het rapen van zwerfvuil. 

MELDING?
Valt je iets op in de openbare ruimte, 
meld het ons. Dat kan via digitaal via de 
website van de gemeente Arnhem: ga 
naar www.arnhem.nl en klik op ‘melding’. 

MEER WETEN?
Van de Haar Groep is een bedrijf uit 
Wekerom, vlakbij Ede. Het bedrijf is 
goed in het aanleggen en onderhouden 
van buitenruimtes. Wij werken al jaren-
lang in Arnhem en kennen de wijken 
goed. Meer informatie: 
www.vandehaargroep.nl

Dansend de winter door?!
In heel Nederland worden de dagen 
korter, kouder en donkerder. Het najaar 
staat voor de deur. Overal in Nederland, 
behalve in Klarendal!

YASALSA is het tropische lichtpuntje van 
Klarendal, op het Kazerneplein. Het hele 
jaar door worden hier lessen, feesten en 
workshops gegeven. Of je nu valt voor de 
tropische Salsa, de sensuele Kizomba of 
de romantische Bachata; bij YASALSA is 
het altijd zomer!

De PRACHTIGE DANSSCHOOL ademt 
passie, sfeer en warmte. Het team van 
docenten staat voor je klaar. Niet alleen 
voor de zonaanbidders die het vakan-
tiegevoel willen vasthouden maar voor 
iedereen! YASALSA is de perfecte plek 
om mensen uit de wijk te ontmoeten, een 
heerlijke avond te hebben met je date of 

om een avondje te bewegen. Dansen is net 

zo intensief als sporten, maar zeg nou eer-
lijk, dansen is toch veel leuker?

Dansen is voor iedereen. Dat is meteen ook 
de kracht van YASALSA, tijdens het dansen 
maakt het niet meer uit wat je doet of waar 
je vandaan komt. DANSEN VERBINDT! Het 
ervaren team deelt deze passie graag met 
je. Daarnaast maak je tijdens het dansen 
endorfine aan in je hersenen. Dit geluks-
hormoon garandeert dat je met een glim-
lach naar huis gaat. 

Nog een geruststelling, iedereen kan dan-
sen! Ben je nog niet overtuigd? YASALSA 
laat het je graag ervaren tijdens één van 
onze gratis lessen van 4 t/m 9 november 
op onze locatie aan het Kazerneplein. Op 
zaterdag hebben we een speciale “ROOKIE 
PARTY” zodat je na de gratis les meteen de
hele avond de dansvloer onveilig kan 
maken.

Wacht niet langer en meld je aan voor de 
gratis lessen via website van YASALSA 
zodat je gegarandeerd bent van een 
plekje. Dit kan zowel met als zonder part-
ner. Twijfel je welke dans het beste bij je 
past? Schrijf je gerust in voor meerdere 
proeflessen!

Wil je meer informatie en/of je  
aanmelden WWW.YASALSA.NL

Advertorial

Foto © Robert van Grinsven
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ARTIESTEN EN/OF KUNSTENAARS 
GEZOCHT

Wij zoeken artiesten en/of kunstenaars, 
die op vrijdagmiddag (tegen een kleine 
vergoeding) een workshop -van ongeveer 
één uur- willen geven aan een groepje 
bewoners op leeftijd van Drie Gasthuizen. 
Het kan bijvoorbeeld zijn dat men iets ten 
gehore brengt, samen met deze groep 
liedjes gaat zingen of samen iets creatiefs 
maakt. 

Enthousiaste vrijwilligers van de 
Klarendalse Molen organiseren al enkele 
jaren een middag voor een groepje 
bewoners van Drie Gasthuizen op dins-
dagmiddag. Dat gebeurt met muziek (met 
nu al medewerking van Mr. Bighand), 
een bingo of een pannenkoek eten, altijd 
vergezeld van een hapje en een drankje. 
Deze bewoners melden zich aan bij het 
UITbureau van Drie Gasthuizen en komen 
met een busje naar molen De Kroon.

Het UITbureau van Drie Gasthuizen heeft 

aan de Klarendalse Molen gevraagd 
dit succes uit te breiden met een extra 
middag, bij voorkeur met muziek op 
de vrijdagmiddag. Wij zijn op zoek naar 
nieuwe vrijwilligers die ons twee uurtjes 
willen helpen bij deze activiteit op de 
vrijdag (tussen 14:00 uur en 16:00 uur) 
en Klarendalse kleinkunstenaars die een 
workshop (wellicht op reguliere basis) 
willen verzorgen. 
 
Voor dit project is door het bestuur van 
Molen de Kroon een subsidie aange-
vraagd bij het DELA Fonds. Begin decem-
ber wordt hierover beslist!

Interesse? Mail met ons e-mailadres: 
vrijwilligers@molendekroon.nl

De molen heeft ondertussen aangepaste 
openingstijden voor molenproducten en/
of een kopje koffie:
woensdagmiddag van 14:00 -16:00 uur 
(niet tijdens de schoolvakanties)
vrijdagmiddag 13:00 - 16:00 uur
zaterdag van 09:00 - 16:00 uur

Molen de Kroon

De afgelopen periode hebben maar liefst 
vier nieuwe vrijwilligers zich bij De Was-
plaats aangesloten! Naast MONIQUE als 
vertrouwde gastvrouw, kan het tegenwoor-
dig ook zijn dat GEURT, JOKE, JACQUE-
LINE of ANS je welkom heet als je even bij 
ons binnen loopt. 

Na een kleine herindeling van de winkel 
hebben we sinds kort ook een boeken-
kast en platenhoek. Daarnaast hebben we 
natuurlijk nog steeds de zelfgemaakte spul-
letjes van OOgst, de doorlopende kunstga-
lerie van lokale kunstenaars en een ruim 
aanbod 2e hands kleding. Kortom, er is 
voor ieder wat wils, dus kom vooral lekker 
snuffelen!

Verder wordt er volop gewassen, gedroogd, 
gevouwen en gestreken en wordt de was 

indien gewenst met onze bakfiets opge-
haald en schoon weer teruggebracht. We 
zijn immers ook een wijkwasserette!

ONTMOETINGSLUNCH
Nog een nieuwtje van de wasplaats: op 3 
oktober hielden we voor het eerst “De Ont-
moetingslunch”. We hadden een aanloop 
van ruim 20 mensen, dus best een succes! 
We willen dit graag voortzetten door iedere 
eerste donderdag van de maand om 12.30 
uur de ontmoetingslunch te houden. De 
eerstvolgende keer is dus donderdag 7 
november. Iedereen die wil aanschuiven is 
welkom. 
De lunch is in principe gratis. Een vrije bij-
drage is altijd welkom, evenals iets lekkers 
voor bij de lunch!

Tot ziens in De Wasplaats!

Nieuwe gezichten in De Wasplaats! Voormalig Vogelaarwijk Klarendal verliest naamgever

Door Zefanja Hoogers 

PvdA’er ELLA VOGELAAR is begin oktober 
in haar woonplaats Utrecht overleden. 
Klarendal dankt één van haar bijnamen 
aan haar; de wijk was tien jaar geleden 
één van de veertig Vogelaarwijken. Ella 
Vogelaar was in 2007 minister van in het 
vierde kabinet-Balkenende met Wonen, 
Wijken Integratie als portefeuille onder 
het ministerie van VROM. Destijds had 
regerende partij PvdA wijkontwikkeling en 
leefbaarheid hoog in het vaandel en werd 
er zelfs een minister voor aangesteld.  

SAMEN BUURTEN, SAMEN BINDEN
In 2007 kwam de campagne voor de veer-
tig prachtwijken goed op gang. Deze wij-
kentour ‘Samen buurten, samen binden’ 
startte in het vroege voorjaar van 2007 in 
Klarendal met een ontbijt. ‘Ze luisterde 
niet alleen goed naar de mensen die ze 
sprak op straat, ze verstond ze ook’ aldus 
fractievoorzitter Ascher van de landelijke 
PvdA na haar overlijden, zo ook te zien 
is op de foto van toen. Klarendal heeft zij 
nog twee maal bezocht; voor de première 
van een film over Klarendalse jongeren 
én vanwege de destijds NCRV program-
maserie ‘Durf te geloven in je wijk’ waar 
zij voor een radioprogramma kwam.

VOGELAAR WIJKEN
Het ging echter niet goed met de minister 
in Den Haag. In de eerste instantie werd 
zij geacht beleid uit te voeren waar hele-
maal geen extra geld voor op de begro-
ting stond. Ze kreeg al snel het predicaat 
te hoog van de toren te hebben geblazen. 
Omdat ook haar relatie met de pers een 
beetje onhandig was, is zij uiteindelijk 
maar anderhalf jaar minister geweest. 
Door de economische crisis liep de aan-
pak van veel wijken vertraging op en 
bovendien was de pers erg negatief over 
haar krachtwijkenbeleid. Maar het heeft 
met indirecte geldstromen van woning-
corporaties zeker positiefs in beweging

 gebracht én wordt er tot op de dag 
van vandaag nog steeds over de 
veertig Vogelaar wijken gesproken. 
Beleidsmakers evalueerden het kracht-
wijkenbeleid, waar Malburgen er op lan-
delijk niveau als nummer één uit kwam 
en Klarendal als nummer twee. Klarendal 
was in 2007 al intensief bezig met wijkont-
wikkeling en leefbaarheid en heeft daarna 
een aantal andere speerpunten door kun-
nen pakken voor betere resultaten. 

ANDERE TIJDEN
Na het vertrek van minister Vogelaar, 
volgde Eberhard van der Laan haar in 
2008 op. Ook hij bezocht Klarendal en 
bood een zelfde luisterend oor als zijn 
voorganger. Helaas is ook hij veel te 
vroeg overleden. Zij moesten beiden in 
ieder geval als sociaal democraten toe-
zien hoe het volgende kabinet van Rutte 
geen aandacht hadden voor de krachtwij-
ken en dit uit het landelijk beleid schrapte.
Ondertussen lezen we na het overlijden 
van Ella Vogelaar koppen van nieuws-
artikelen in de landelijke media als 
'Vogelaarwijken leverden aandacht en res-
pect op voor probleembuurten', ‘Erfenis 
oud-minister nog voelbaar in Utrechtse 
Vogelaarwijken’ en ‘Er gebéurde wel iets 
in Eindhovense Vogelaarwijken’: dat kan 
twintig maanden ministerschap dus óók 
op leveren!   

De Trouw zegt tegelijkertijd deze 
maand: ‘Vogelaar is er niet meer, maar 
haar beleid is harder nodig dan ooit’. 
Woningcorporaties mogen namelijk nu 
alleen met ‘stenen’ bezig zijn, terwijl Ella 
Vogelaar op kwam voor de zwakkeren 
in de samenleving. En dat gaat niet met 
alleen stenen. 

Ella Vogelaar bleek aan depressies te 
lijden en heeft zelf een einde aan haar 
leven gemaakt. Zij was 69 jaar. Klarendal 
dankt haar voor het aanjagen van mooie 
wijkontwikkelingen. 

Huis van Puck

JULES KEERIS - 
DE UITVERKORENEN 

ZATERDAG 16 NOVEM-
BER 2019 - 20:00 UUR - 
HUIS VAN PUCK

 
Winnaar van Pucks 

Talent Cabaret 2017, Jules 
Keeris, brengt een absurd en 

fragmentarisch debuutprogramma, 
bestaande uit tal van (on)herkenbare per-
sonages en recht-voor-zijn-raap-liedjes. 

De Uitverkorenen is een snelle aaneen-
schakeling 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 humo-
ristische brokstukken is dat ze allemaal in 
hetzelfde concessievrije brein zijn ontstaan.

Entree: €12.50
Meer informatie op 
WWW.HUISVANPUCK.NL

Ella Vogelaar luistert in 2007 aandachtig naar bewoners 

Geurt is één van de nieuwe gastheren/vrouwen van het team van De Wasplaats

http://www.huisvanpuck.nl
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Lezen in het Engels – en ander bezigheden van een elfjarige

Door Josje Hers

Dit keer ben ik op visite in de Kazernestraat bij de 
elfjarige Ela, ze wil het hebben over haar nieuwe 
hobby: dansen. Maar, er blijkt nóg een onder-
werp te zijn waar Ela graag over praat.
“Ik zit op Hiphop/Streetdance. De muziek 
is vrolijk en de dansjes ook. De juf doet 
de danspasjes voor, daarna mogen wij het 
doen. Soms weet ik de pasjes niet meer, 
dan kijk ik naar de anderen. Drie klasge-
nootjes van mij zitten ook op hiphop, dat is 
extra gezellig vind ik.”

Ela blijkt ook een echte boekenwurm te zijn. 
“Ik lees Nederlandse boeken, maar ook Engelse. 
Van mijn broer heb ik Engels geleerd, we deden 
dan alsof hij eten ging bestellen en dan schreef ik de 
bestelling in het Engels op. Ik wilde nog beter worden en 
ben daarom ook Engelse boeken gaan lezen. Nu ben ik bezig in een 
Nederlands boek en in een Engels boek. Het Engelse heet ‘The dog who lost his bark’.  

Dat gaat over een jongen die heel graag een hond wil hebben.”

Dan gaat Ela wat rechterop zitten en beginnen haar ogen te stralen. Want, praten over 

dansen is leuk, maar praten over katten is nog véél leuker! “Ik wil héél graag een katje, die 

zijn zó schattig! Laatst was ik aan het spelen bij een vriendinnetje en toen kwam er plot-

seling een vreemde kat binnen, hij rende helemaal naar zolder toe! Ik heb hem geaaid. Maar 

toen moest hij naar buiten, want mijn vriendinnetje is allergisch voor katten. Een Britse Korthaar is 

een leuk ras, die zijn erg vriendelijk. Op Instagram zoek ik plaatjes van dat ras, de grijswitte vind ik 

het allermooist. Ja, het lijkt me heel fijn, zo’n knuffelig vriendje.”

Dank je wel Ela voor het gezellige gesprek en laat je het even weten als het kitten er is?

Kinderwerk ‘Wist je Datjes’ 

Kinderwerk ‘Wist je Datjes’ 

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

www.skar.nl

dag-opvang
0-4 jaar

peuter -werk
2-4 jaar

buiten-schoolse-opvang
4-13 jaar

Hutspot met klapstuk

De oplossing van  
Bas’ rebus: rebas

De oplossing van  
Bas’ rebus: rebas

De Jan Ligthartschool

Op zoek naar sporen van de Tweede Wereldoorlog
Kinderen van de Jan Ligthartschool gingen in oktober op onderzoek in de 
omgeving van de school. Ze trokken in kleine groepjes langs bijzondere locaties 
in de wijk en kregen een korte workshop of een rondleiding en ontmoetten wijk-
bewoners met bijzondere verhalen van vroeger. Ze ontdekten daarbij sporen uit 
de Tweede Wereldoorlog.

De plekken in de wijk, de verhalen en geschiedenis zijn voor kinderen zichtbaar 
en voelbaar geworden en kregen een waarde. Het persoonlijk kennen van het 
verhaal achter bijzondere plekken, verleent betekenis en leert kinderen waarom 
we cultureel erfgoed willen bewaren en doorgeven. 

In de klas wordt met een kunstdocent verder gewerkt: de kinderen uit groep 5 
en 6 kregen de opdracht woorden te onthouden die kenmerkend waren voor de 
locaties of de verhalen. Hiermee wordt later in de klas samen met de kinderen 
een lied gemaakt

In november gaan óók de leerlingen van De Wijzer op pad door de wijk. 

De leerlingen horen 
over het vergis-
singsbombardement 
wat op 17 septem-
ber 1944 eigenlijk 
op de Menno van 
Coehoornkazerne 
gericht was, 
maar in de Sint 
Janskerkstraat 
belandde. 

Wist je dat…
… er iedere woensdagmiddag Kidsclub (4-12 jaar) is?

… je met de Kidsclub vanaf 12.30 uur al binnen kunt 
lopen voor een spelletje, tekenen of om je boterham op 
te eten?

… de activiteiten van de Kidsclub om 13.30 uur starten 
en om 15.30 uur eindigen?

… je kunt kiezen uit verschillende activiteiten zoals  
sporten, creatief en koken? En dit maar € 1,- kost?

… we vanaf woensdag 23 oktober zijn 
gestart met een echte Theatergroep?  
Onder leiding van Marije van Theater Koppig.

… we met deze theatergroep gaan werken 
aan een echt theaterstuk en dat in april 
2020 gaan laten zien?

… er wekelijks ongeveer  
20 begeleiders (stagiaires en vrijwilligers) 
voor jullie klaar staan om alle activiteiten te 
organiseren en te begeleiden?

… we heel blij zijn met al die hulp? 

… het heel bijzonder en fijn is dat onze vrijwilligers zich al zo veel jaren 
inzetten?

… je altijd bij ons terecht kan als je vragen hebt of ergens mee zit? 

… we graag je mening en ideeën horen? Misschien heb je wel een tip voor 
ons of een idee voor een leuke activiteiten? Laat het ons weten! 

Kinderwerk Klarendal – MFC Klarendal, Kazerneplein 2

Huiswerkclub Klarendal

Wat extra hulp bij het lezen, de tafels leren, het huiswerk uit de klas 
nog een keer herhalen.. 
We zijn weer gestart! 

Half september is Huiswerkclub Klarendal weer van start 
gegaan. We zijn gestart met een kleine, door ons geselec-
teerde groep kinderen.  Op maandag, dinsdag en donder-
dag wordt er na schooltijd huiswerkbegeleiding gegeven in 
het MFC. Leerzame, gezellige momenten waarin educatieve 
ondersteuning wordt gecombineerd met een beweeguurtje!

Mocht uw zoon/dochter ook interesse hebben om deel te 
nemen aan de huiswerkclub, dan kunt u hem of haar opgeven bij Noëlle of Lydia. 
Indien er voldoende ruimte en begeleiding is, kunnen er gaandeweg meer kinderen deelnemen!
Wij nemen contact met u op wanneer er een plekje vrij komt.

Coördinatie Huiswerkclub Klarendal
• Noëlle Bus  

(aanwezig op maandag)
 noelle_leukelinde@hotmail.com
• Lydia Corporaal  

(aanwezig op dinsdag en donderdag)
 lydia_hwcklarendal1@hotmail.com

De Jan Ligthartschool

Lezen in het Engels – en ander bezigheden van een elfjarige

Huiswerkclub Klarendal


