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Midwinterfeest bij de Klarendalse molen
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MOLEN DE KROON viert op ZATERDAG
14 DECEMBER MIDWINTER van 10.00 tot
17.00 uur. Iedereen kan een kijkje nemen en
genieten van de sfeervol aangeklede molen
met een prachtig uitzicht over de stad
vanaf de molenstelling. Er zijn naast de
verschillende activiteiten en rondleidingen
ook winterse lekkernijen te proeven in de
voormalige paardenstal naast de molen. De
toegang is vrij. Klarendalseweg 82 Arnhem.
✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪
Pannenkoeken, kraampjes en activiteiten
Natuurlijk zijn er weer de traditionele
molenpannenkoeken verkrijgbaar in de
paardenstal. Er is ook koffie, thee, warme
glühwein, limonade en wafels verkrijgbaar.
In de molenwinkel zijn, naaste de vele
meelproducten, diverse streekproducten en
seizoensproducten verkrijgbaar, o.a. honing
en oliebollenmix.
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Voor de molen kunnen kinderen onder begeleiding zelf hun eigen stokbrood bakken.
Op de graanzolder van de molen kunnen
kinderen onder begeleiding zelf graan malen en kerstdecoraties maken. In de molen
zijn verschillende kraampjes te vinden met
o.a. haak- en breiproducten.
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De vrijwillige molenaars leiden u graag
rond in de molen en laten zien wat het molenaarsvak inhoudt. Als er voldoende wind
is wordt er ook graan gemalen. Dit jaar klin-
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en nog veel meer...
✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪

B O R D S P E L L E N AV O N D
K L A R E N D A L
✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪
Op DINSDAGAVOND 7 JANUARI start
er in het MFC een bewonersinitiatief: een TWEEWEKELIJKSE (BORD)
SPELLENAVOND in het MFC aan de
Klarendalseweg. Vind je het leuk om
(bord)spellen te spelen en tegelijk je
buurtgenoten te leren kennen, kom
dan langs.
Er zullen op deze avond(en) diverse
bordspellen de revue passeren, van
makkelijk tot moeilijk.
Uiteraard mag je je eigen spellen
meenemen, er zullen ook een aantal
populaire spellen aanwezig zijn. Ook
mensen zonder (bord)spelervaring zijn
van harte welkom. We leggen je met
plezier de regels van de spellen uit.
De speelzaal zal vanaf 19.00uur open
zijn, de entree is gratis. Aanmelden is
niet nodig. In het MFC is een koffieautomaat aanwezig, je mag ook je eigen
consumpties meenemen.
✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪
Voor meer informatie en een spellenoverzicht verwijs ik je naar onze
Facebookpagina: De Lachende
Dobbelsteen. Zien we jou/jullie in het
nieuwe jaar?

ken de klanken van een zelf samengestelde
midwinterhoorn over de wijk. Een molenaar
geeft een demonstratie en vertelt over de
traditie van het blazen. Zelf proberen kan
ook.
Kennis maken met schaken? Dat kan. Aan
speciale tafels is het mogelijk een partijtje
schaak te spelen. We verwachten ook nog
voorgedragen kerstliederen!
✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪
Tweede Kerstdag
Muziek bij de Molen viert op 26 december
in de Klarendalse molen ‘Kerst, maar dan
anders’: simpel, niet te veel poespas en
gekke fratsen. Je mag op je sloffen komen
of in smoking, dat is aan jou. Wat belangrijk
is, is dat je een gerecht maakt om te delen.
Muzikanten zijn uiteraard ook welkom. Een
kaartje inclusief drankjes kost € 10,- op vertoon van je GelrePas € 7,00. Maar je moet je
wel even melden. Er kunnen maximaal 25
personen komen, dus maak contact via
muziekbijdemolen@hotmail.com om er
achter te komen of er nog plek is.
✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪
Oliebollen
In aanloop naar Oud & Nieuw zal tijdens
openingstijden van de winkel extra oliebollenmix op voorraad zijn om 2019 goed af te
ronden. In 2020 staat de Klarendalse molen
precies 150 jaar op zijn plek in de wijk! Dat
gaan we vieren. Voor nu: fijne feestdagen!

✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪
Informatie over de Molen De Kroon (de
Klarendalse Molen) is ook te vinden op
WWW.MOLENDEKROON.NL.

Terug bij af? Moet Klarendal waakzaam zijn?
Tekst en beeld: Ron Roumen
Wat ooit Klarendal was, krijgen we nooit
meer terug. Of dat een zegen is, is nog
maar de vraag. Op social media is er
een speciale Facebookpagina ‘Echte
Kluirendalers van vóór de nieuwbouw’,
waarop vooral nostalgische foto’s en herinneringen worden gedeeld. Dagblad de
Gelderlander kopte echter begin november
met het artikel ‘Het verdriet van Klarendal’,
over de toenemende criminaliteit in de
wijk. Klarendallers van het eerste uur sidderen en beven bij de gedachten aan de
roerige jaren 80 in de wijk.
Dat was toen. Inmiddels weet iedereen
welke inzet de gemeente en overheid
gepleegd heeft om Klarendal weer leefbaar
te maken. Maar de afgelopen tijd blijkt die
inzet te verwateren.
Een kleine opsomming van gebeurtenissen
in de afgelopen maand: Woningoverval
op het Noordpad – Straatberoving op
de Agnietenstraat – Mishandeling rond
station Velperpoort – Bandenprikker op
het Noordpad – Drugsdealers rondom de
molen … Mishandeling van een supermarktmedewerker etc etc. Serieuze zaken
waar je niet vrolijk van wordt.
Als ik door de wijk loop krijg ik best een vrolijk gevoel. Klarendal leeft en bruist. Maar
achter al die vrolijke levendigheid schuilt
een ontwikkeling die vooral de authentieke
bewoners herkennen. Het geweld zoals
hierboven beschreven is vaak het gevolg
van geldnood van jonge drugscriminelen.
De verslaving drijft hen in een hoek en een
kat in het nauw maakt rare sprongen.
De uitwerking daarvan is wat de mensen
op straat zien en meemaken en herkennen. Immers eind jaren 80 is Klarendal een
populaire bestemming voor drugstoeristen.
Nederlanders, Duitsers, Fransen. "Als je een

Duitse kentekenplaat zag wist je al hoe laat
het was”, zegt een buurtbewoner in Dagblad
de Gelderlander. Tegenwoordig zie je hier
en daar weer verdachte situaties, vreemde
snuiters die ogenschijnlijk zonder enig doel
rond scharrelen in de wijk *(zie foto ter
illustratie).
Gemeentelijke informatie
Uit *gemeentelijke informatie blijkt dat
55% van de Klarendalse bewoners gehecht
is aan hun woonomgeving. Om een aantal
zaken per wijk inzichtelijk te maken hanteert de gemeente een zogenaamd kental.
Het kental sociale overlast bestaat uit vier
aspecten: dronken mensen op straat, mensen die lastig gevallen worden op straat,
drugsoverlast en overlast van jongeren.
Overlast van jongeren is afgenomen (van
13% in 2013 naar 11% in 2015), overlast
door dronken mensen en het lastig vallen
van mensen is daarentegen licht toegenomen. In Klarendal is het kental sociale
overlast relatief hoog, vooral door dronken
mensen en drugsoverlast.
*(bron: arnhem.buurtmonitor.nl)

Wat gebeurde er eerder
Namens de bouwspeelplaats De leuke
Linde, Ondernemersvereniging DOCKS en

het bewonersoverleg sprak Dhr. Onstein
onlangs tijdens een ronde tafelgesprek met
leden van de gemeenteraad met aanwezigheid van Burgemeester Marcouch. Daarin
kenmerkte Onstein de teloorgang van alle
inzet die eind jaren 80 is gepleegd en benadrukte hij dat in Klarendal de aandacht juist
nu niet mag verslappen. Hij heeft de acute
situatie scherp op de kaart gezet en met
klem gevraagd om directe actie in de wijk.
En nu?
Een korte ronde door de wijk waarin de
wijkkrant sprak met mensen op straat,
wees uit dat het gros van de bewoners
soms overlast door drugscriminaliteit ervaart (o.a. station Velperpoort,
Parkeerplaats winkelcentrum). Als het om
oplossingen gaat kijken de bewoners vooral
richting gemeente en politie. Een enkeling
oppert een soort burgerwacht. Maar of dit
structureel zonder de zichtbaarheid van en
in samenwerking mét de politie zoden aan
de dijk zet, wordt sterk in twijfel getrokken.
Één bewoner vertelde “Als straks met
Kerstmis de klokken weer luiden is dat in
Klarendal vooral de noodklok. Er moet nu
echt krachtig worden ingegrepen anders
zijn we weer terug bij af.”

Wijkkrant Klarendal - december 2019

~ Redactioneel ~
Het jaar zit er weer bijna op. Het
Wijksieraad boven de Klarendalseweg
is op een paar punten na weer dagelijks
verlicht. Die paar punten onverlicht:
daar werd aan gewerkt, maar de maker
viel van de ladder en dus werden de
repareer werkzaamheden gestaakt
vanwege gekneusde ribben. Maar desalniettemin staan er weer een aantal
kerst-initiatieven in de wijk gepland.

Van de redactie & Nieuws & Mededelingen
Kerstbingo en Hightea
Op donderdag 19 december viert de activiteitengroep van het MFC kerst met een
bingo en een hightea.

Inleveren van kopy
Uiterlijk kopij woensdag 22 januari.
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 6 februari.

~ Colofon ~

is een uitgave
van het Bewonersoverleg

redactie-

Zefanja Hoogers, Shay Karniel, Marije

leden

Ringersma, Bas Bugter, Ron Roumen,
Josje Hers en Gert Jan Schouten

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

Op 1e kerstdag, 25 december, houdt Villa
Klarendal een kerstviering en aansluitend
een kerstlunch. De kerstviering begint om
11 uur. Iedereen in de wijk is van harte
welkom. Het belooft een interactief en leuk
feest te worden, waarin iedere leeftijdsgroep, jong en oud, een rol heeft.

Heeft u hulp nodig bij klusjes in en om
het huis? Neem contact met ons op en wij
staan voor u klaar!

We zien jullie graag verschijnen om samen
in de wijk het feest van de geboorte van
Jezus te vieren.

Nieuwjaarsborrel van het
Inloophuis

Je kunt je daarvoor opgeven bij Anja van
Hal via a.vhal@rijnstad.nl.
De kosten zijn 2 euro en de middag duurt
van 13.00 uur tot 16.00 uur. Kazerneplein 2.
Welkom!



Op dinsdag 7 januari is de jaarlijkse
Nieuwjaarsborrel van het Inloophuis.
Iedereen die het Inloophuis een warm hart
toedraagt is van harte welkom om met
ons het nieuwe jaar in te luiden! Naast de
hapjes, drankjes en muziek is er ook in de
bovenzaal een mooie expositie te bezichtigen van het Wijkatelier.
Tijd en locatie: 17.00 – 19.00 uur, Van
Slichtenhorststraat 34 te Arnhem

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

wijkkrant klarendal

Villa Klarendal viert kerst Burenhulp en
in het MFC
Buurtservice

Na de viering, rond 12 uur, is iedereen
welkom om mee te eten bij de kerstlunch.
Allerlei lekkers zal worden opgediend dat
door wijkbewoners en medewerkers van
de locale Albert Heijn is gemaakt.

Het is verder best onrustig in de wijk.
Of misschien in de media. OK er word
weer meer overlast ervaren. En daarom
grijpt de media toch vooral graag terug
op die beruchte jaren 80 waar Klarendal
de internationale pers haalde en daar
een hardnekkig negatief imago aan over
hield. Ron naar de raad, Gelderlander
(en dus ook het AD) een paar keer er
overheen en wij als redactie doken ook
in de materie. Maar wij niet alleen: in
de mailbox klonken ook geluiden en wij
publiceren die.
Verder is vooral in de wijkkrant te lezen
dat het leven gelukkig ook gewoon
door gaat. Veel leesplezier en fijne
dagen!
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De Burenhulp komen nog dezelfde dag
naar u toe om te helpen bij de kleine klusjes zoals een boodschap doen, de was
ophangen of een lampje vervangen. Hebt u
een grotere klus, in huis of in de tuin, dan
bent u bij de Buurtservice aan het juiste
adres. De Buurtservice is onderdeel van het
Inloophuis St. Marten en heeft een ervaren
klussenteam.
Contact: Burenhulp 06 - 442 48 687,
Buurtservice 06 - 197 686 57
maarten@inloophuissintmarten.nl

Ritmiek viert Hollands
Kerstfeest in de Sint
Janskerk
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Werkgroep parkeerplan op de plank
Bewoners in een gebied tussen de
Sonsbeeksingel, West-Peterstraat,
Landbouwstraat, Agnietenstraat,
Oogststraat, Willemstraat en
Rosendaalsestraat, die zich hadden
gemeld om mee te denken over de parkeerproblematiek, zullen nog even moeten wachten.

en onlangs kwam er weer een brief van
het projectteam.

Voor de zomer is er door een projectteam
een onderzoek gepresenteerd en is men
uitgenodigd mee te denken in oplossingen. Na de zomer hebben die bewoners
een brief gekregen waarin werd uitgelegd
dat plannen voor een werkgroep nog
even op de plank moeten blijven liggen.

De gemeente is bezig met een stedelijke
parkeeraanpak die de samenhang tussen buurten en wijken sterker inzichtelijk
maakt. Daar rolt een concept plan uit wat
in het vroege voorjaar van 2020 aan de
werkgroep wordt voorgelegd en waar
daarna over besloten wordt. Daarna
wordt er alsnog een plan bedacht voor
Klarendal Zuid wat aansluit op de stedelijke aanpak. Het projectteam realiseert zich
zowel de problematiek als dat het proces
langer duurt dan gehoopt en verwacht,
maar vindt deze tussenstap noodzakelijk.

Daarna is een bewoner met ondersteuning van het bewonersoverleg in de pen
geklommen en heeft de stelling neergelegd dat dit niet handig is (‘De bewoners
hebben aangegeven huiverig te zijn voor
een al uitgedachte oplossing voor het
parkeerprobleem in de hele stad voorgeschoteld te krijgen, al voor ze hier met de
werkgroep hun ideeën over hebben kunnen ventileren. Hebben we nog een rol?’)

Bewoners wisten in het voorjaar al dat
de situatie nijpend aan het worden was
en vragen zich af of het oproepen tot
een werkgroep wellicht een afleidingsmanoeuvre was of is. Ze voelen zich aan
het lijntje gehouden. Terwijl de gemeente
een parkeeraanpak aan het ontwikkelen
is waarbij bijvoorbeeld leefbaarheid mee
wordt genomen in overwegingen, wordt
de sfeer in Klarendal Zuid er niet beter op.

Blijven melden!
[ingezonden]
Ik woon nu circa 5 jaar in de wijk en zie
de buurt hier het afgelopen jaar hard
achteruit gaan. Mijn buren zijn nu al ruim
een jaar aan huis aan het dealen. Sinds
september 2018 doe ik geregeld meldingen bij de wijkagent(en) van dealende
auto's die stoppen voor de deur, inloop
van diverse mensen en soms ook ruzie
tussen die betreffende personen midden
op de straat.
Ik heb kentekens doorgegeven en ben
nog langs geweest afgelopen voorjaar bij
de wijkagenten om verhaal te doen. Maar
er werd gereageerd met "Er zijn meer
drugspanden in de wijk, we hebben geen
mankracht genoeg". Maar ook "U bent de
enige die melding doet. Als we een actie
ondernemen, moeten we het echt zeker
weten anders staan we voor paal". Vooral
dit laatste stoorde mij, politie moet zich
mijn inziens niet met image bezighouden
maar met de wet handhaven.

Belangrijk is dus bij overlast diegene er
op aan te spreken of anders toch een
melding te doen bij de wijkagent. Niet dat
bij elke melding actie wordt ondernomen
maar het kan wel helpen grotere overlast
te voorkomen en de wijk leefbaar te houden voor ons allemaal!
Natuurlijk is het gemakkelijker om weg
te kijken of niets te doen… Maar als we
elkaar niet meer durven aan te spreken
op dit soort overlast en/of niks van ons
laten horen, dan is het toch ook deels
onze schuld als het van kwaad tot erger
gaat…
Klarendal is een fijne en mooie plek om
te wonen, laten we dit vooral met zijn
allen zo houden!
Naam bekend bij de redactie.
In het eerste nummer van 2020 zal de
redactie hier op terug komen en wijkagenten aan het woord laten.

Badminton MFC
Kom je ook badmintonnen
in onze grote sportzaal in
het MFC Klarendal op het
Kazerneplein? We spelen op
de dinsdagavonden en beginnen om 20.00 uur. Wij zijn
een groep wijkbewoners van
verschillende leeftijden en
vinden het leuk als de groep
groter wordt. We hebben drie
speelvelden in de zaal en er is
ruimte voor meer spelers. Het
spelniveau is van campingbadminton tot gevorderden.

Dit betonnen paaltje aan de Sonsbeeksingel lag vier maanden lang meer,
dan dat het stond. In oktober is de plek eerst terug gegeven aan de stoep.
Ondertussen ligt er met het zelfde doeleind een betonnen obstakel in de stoep.

Station Klarendal
Onder in de wijk staat sinds iets meer
dan tien jaar een spiksplinternieuw oud
gebouw. We kennen het allemaal als
Goed Proeven met terras, maar er is nog
meer te vertellen over dit prominente
pand.
De post
Het gebouw stamt uit 1887, overleefde
te Tweede Wereldoorlog naast het station wat in puin was komen te liggen
en functioneerde tot 1961 als postdistributiecentrum. Het is ontworpen door
Rijksbouwkundige Cornelis Peters die
tevens het postkantoor in de binnenstad
aan de Jansplaats ontwierp (én andere

postkantoren in het hele land). Het postdistributiecentrum had een soberderer
ontwerp. Nadat de post vanaf een andere
plek in Arnhem werd gedistribueerd, nam
de NS het in gebruik. Maar het stond daar
in de weg: Arnhem werkte aan een modern
Centraal Station.
In 2006 werden de eerste winkels geopend
in het Modekwartier. Tegelijkertijd werd er
op een plan gebroed om de entree naar
de wijk een aantrekkelijker uitstraling te
geven en ontstond het idee het postdistributiecentrum te verplaatsen naar de
Klarendalseweg. De verpauperde bebouwing werd afgebroken, het werd in 125

We spelen op amateurniveau en doen niet
aan externe competitie. Onderling spelen
we natuurlijk wel om de punten. Hoofdzaak
is dat je een beetje aan je conditie werkt en
dat het gezellig is. Neem zaalsportschoenen
mee, de rest van het materiaal hebben wij

beschikbaar. De kosten zijn € 6,- per
maand, eerste maand gratis. Kom maar
een paar keer proefspelen.
Graag tot ziens!

stukken opgeslagen en overnieuw opgebouwd op de plek waar het nu staat. In
2008 werd het met een groot feest opgeleverd. De horeca op de begane grond loopt
vanaf het begin als een trein.

bedrijf is nog officieel geopend door wijlen mode icoon Edgar Vos. Een monsteratelier kreeg vorm middels RijnIJssel voor
een fashion opleiding. Weer later trok
productie atelier Studio RYN er in. Al deze
gebruikers van de verdieping hadden
mode-gerelateerde doeleinden.

Toegevoegde waardes voor het
Modekwartier
Volkshuisvesting Arnhem is als aanjager
van de (wijk) ontwikkelingen in Klarendal
van die jaren, eigenaar van het pand. Het
pand kreeg in 2011 van De Gelderlander
het predicaat ‘Beste Arnhemse Aanwinst’
en in dat zelfde jaar kreeg de eigenaar
een cadeau van de gemeente en andere
Arnhemse corporaties vanwege zijn 100
jarig bestaan: de installatie op het dak wat
vooral vanuit de trein goed zichtbaar is –
STATION KLARENDAL.
Het idee met het gebouw was om het
gebied nóg aantrekkelijker te maken voor
bezoekers zodat de nieuwe ondernemers
in de wijk er baat bij hebben. De horeca is
benoemd, die draait. Op de derde verdieping zijn twee appartementen ingericht die
aanvankelijk niet zomaar op de markt van
de sociale woningbouw kwamen; er wonen
mensen in die op de één of andere manier
bijdragen aan de (creatieve) wijkeconomie.
De midden verdieping heeft meerdere
bestemmingen gehad, waarbij het streven bestond ondernemers te huisvesten
die ook altijd iets bij dragen aan de (wijk)
economie, liefst mode-gerelateerd. In
2009 was ondernemer Fashion Factory er
gehuisvest, om starters te helpen met het
op de markt brengen van hun product. Dit

Info: Eppo Heerding, 06 - 225 90 122

Brouwerij
Door de jaren heen is het accent veranderd. Na het vertrek van de laatste huurder, is de corporatie benaderd door een
Arnhemse brouwerij om deze verdieping
te huren: sinds begin augustus is brouwerij DURS gehuisvest in het pand, zie
daarvoor pagina 6.

Pand ‘de Griek’ bijna klaar
voor nieuwe ondernemer
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Wie ben jij nou? Wie ben jij nou?
Wie ben jij nou? Marjolein van Diessen
Tekst Marije Ringersma Foto Bas Boerman
Het was koud. Het was guur. En het betekende ook nog eens dat ik een heuvel op
moest fietsen. Ik moest echt even bijkomen
van de barre tocht toen ik aankwam in
het warme en gastvrije huis van Marjolein
(41), haar man (46), Sep (8), Noek (4), hond
Rocco en kat Teun.
Je vertelt dat je uit ‘t Gooi komt. Hoe ben je
hier in Arnhem terecht gekomen?
Ik wilde graag met dieren werken. Toen
werd ik via via gevraagd voor het dierenasiel in Velp. Ik deed daar eerst vrijwilligerswerk en daarna werd ik een vaste medewerker. In dat zelfde gebouw zat ook de
dierenambulance. En daar werkte HIJ (wijst
naar haar man)!
Was het liefde op het eerste gezicht?
Nou, niet echt (lacht verlegen), maar ik
vond hem wel gelijk leuk! We werden
gekoppeld door collega’s. We hebben een
aantal keren gepoold en toen, ja, toen was
ik verliefd. We zijn inmiddels alweer 15 jaar
samen.
Heb je altijd met dieren willen werken?
Ja ,dat zit er al van jongs af aan in. Ik had
als kind altijd honden en katten. In het huis
van mijn ouders hadden we nog zo’n oud
rookkanaal, daar vielen soms musjes door
heen. Die verzorgde ik graag!
Werk je nog steeds met dieren?
Na mijn tijd bij het dierenasiel ben ik nog

een tijdje dierenartsassistente geweest. Nu
werk ik voor een softwarebedrijf dat een
computerprogramma voor dierenartspraktijken ontwikkelt. Dus ik werk nog steeds in
de branche. Ik heb hiervoor gekozen omdat
ik makkelijk vanuit huis kan werken. Boven
heb ik mijn werkkamer. De kinderen kan ik
rustig naar school brengen. Als ik dan weer
thuis kom, zet ik de computer aan en start
mijn werkdag.

“Het is een leuke straat, eigenlijk
een soort dorp midden in de stad!”

Foto Zefanja Hoogers

Elke maandagavond van 18.15u tot
19.15 geeft Christien Paumen yogales in
de gymzaal van MFC Klarendal. Zij heeft
daar nog plek voor mensen die graag
yoga willen beoefenen of er kennis mee
willen maken.

Hey ik zie daar drie klokken hangen in jullie
keuken. Vertel daar eens iets over.
De eerste klok is de plek waar ik stage heb
gelopen in Amerika. Dat was heel erg gaaf.
Ik werkte daar 2 maanden bij een roofvogelopvang. De tweede klok is de plaats
waar mijn man en ik voor het eerst hebben
gekampeerd. Het was in Engeland op een
camping met allemaal dieren. De laatste
klok is van de plek waar Crocodile Dundee
is opgenomen. Dat is een Australische film
uit de jaren ‘80 over een man die overleeft
in de natuur samen met dieren. Daar willen
we heel graag een keer heen op vakantie!
Hoe bevalt het om te wonen in de Agnietenstraat?
Heerlijk. Alles heb je in de buurt, supermarkt, genoeg speeltuinen voor de kinderen, scholen, snelwegen. Alles. Het is een
leuke straat, eigenlijk een soort dorp midden in de stad! Er is een vast clubje mensen
waar we bij elkaar binnen kunnen lopen
en op elkaar kunnen rekenen in geval van
nood. Toen onze keuken werd verbouwd,
konden we gewoon bij de buren links en

Yoga in MFC Klarendal

De klokken van Marjolein vertellen iets over haar interresses

rechts eten. In een grote stad verwacht je
dat niet. We hebben ook samen het straatfeest afgelopen jaar georganiseerd. Heel
gezellig!
Alleen de verkamering is jammer. Dat zorgt
voor extra parkeerdruk, zowel voor auto’s
als voor fietsen. Maar voor de rest ben ik
heel erg blij met deze plek!

Yoga leert ons om lichaam en geest, en
om geest en bewustzijn, met elkaar in
balans te brengen. De yogaoefeningen
(Asana’s) geven kracht en energie en
zorgen voor een algeheel prettig gevoel
van ontspanning. Juist in onze jachtige
21e eeuw is yoga een goede manier
om rust en ontspanning toe te laten.
‘Je bent van harte welkom op mijn
YOGALES, de eerste keer is gratis als
proefles! Mijn Yogaoefeningen geven
kracht & energie en zorgen voor een
fijn gevoel & ontspanning, een soepeler
lichaam & flexibele geest & balans en
bewustzijn!’ aldus Christien.
Mail Christien voor informatie over bijv.
de kosten, op c.paumen@kpnplanet.nl.
De ingang van de gymzaal op de yoga
avond is aan de Verlengde Hoflaan!

[advertorial]

Café Kroon met verwarmde terrasstoelen
Sinds deze zomer is onze wijk een mooie
horecazaak rijker: CAFÉ KROON. Al zou je
door de toevoeging ‘sinds 1921’ denken
dat het er al veel langer zat. Maar dat
jaartal is een speelse verwijzing naar het
geboortejaar van wereldreiziger en avonturier Jan-Willem Kroon, de vader van
uitbaatster WENDO, van wie binnen ook
een schilderij hangt.
Café Kroon is een ‘wijkcafé voor de hele
stad’, waar je overdag een kop koffie
pakt en ’s avonds tot laat kunt borrelen.
Daarnaast kun je er ook lekker en betaalbaar eten. Wie de afgelopen maanden
regelmatig door de Hommelstraat kwam,
heeft met eigen ogen kunnen zien dat
Wendo en haar rechterhand ROB TE
KAMP daarmee een vliegende start hebben gemaakt. Want het terras zat bijna
altijd vol.
Nu het kouder is, zijn de drukte en gezelligheid verplaatst naar binnen. Daar
voeren Wendo en Rob nog wekelijks veranderingen door om het nóg knusser te
maken. Daarnaast zijn ze deze maand van

start gegaan met DJ’s op zondagmiddag
en er staan er nog meer activiteiten op
stapel. Toch betekent dat niet dat het terras tot aan het voorjaar wordt opgedoekt,
integendeel zelfs.
Wendo: “De Hommelstraat is ongetwijfeld
de meest levendige straat van de wijk en
soms ook licht chaotisch, onze gasten vinden het prachtig om daar vanaf het terras
op uit te kijken. Om het ze ook in de winterperiode behaaglijk te maken, hebben
we vanaf nu een verwarmd terras. Niet
met de bekende milieuonvriendelijke heaters, maar met verwarmde stoelkussens
die je als gast zelf hoger of lager kunt zetten.” Rob vult aan: “Daarmee hebben we
als wijkcafé een Arnhemse primeur, daar
zijn we best wel een beetje trots op!”
Café Kroon is in de winterperiode op
maandag, woensdag en donderdag
geopend vanaf 15.00 uur. Op vrijdag,
zaterdag en zondag kan er vanaf 11.30 uur
geluncht worden. Op dinsdag is de zaak
gesloten. Voor meer informatie:
WWW.CAFEKROON.NL.

De doorstart van een Klarendalse stichting
STICHTING TOT STEUN AAN KLARENDAL
is in 2007 opgericht met als doel ‘lokaal
welzijnswerk’ te bevorderen’. Dat is een
heel ruim begrip, maar haar kerntaak
is om subsidies of sponsorgelden voor
sociale en maatschappelijke initiatieven
in Klarendal, tijdelijk te parkeren op een
daarvoor bestemde bankrekening.
Vooral als het om grotere bedragen gaat,
is het voor bewoners soms niet wenselijk
om zo’n bedrag op de eigen bankrekening
gestort te krijgen, want dat kan verwarring geven bij overheidsinstanties en
levert soms gedoe op. Dat geldt ook voor
vrijwilligersgroepjes en ondernemers die
een sociale activiteit organiseren. Voor
gevers van subsidie of sponsorgeld heeft
het gebruik van een bekende en integere
bankrekening soms zelfs de voorkeur.
Het bestuur is in november gewisseld
en bestaat nu uit een voormalig wijkmanager, een oud opbouwwerker en
een bewoner. Een mooi moment om de
stichting weer eens onder de aandacht te
brengen in de wijk!
De werkwijze is kort samengevat als volgt:
• er worden alleen verzoeken in behandeling genomen die betrekking hebben op Klarendal

Rob en Wendo verwelkomen gasten ook in de winter op hun terras met verwarmde stoelen

• de stichting beoordeeld of het om een
sociaal maatschappelijk activiteit gaat
die past binnen haar doelstelling
• bij schriftelijk akkoord mag het betreffende bedrag op de rekening van de
stichting worden gestort
• vooraf wordt afgesproken en vastgelegd hoe de uitbetaling wordt gedaan
• de stichting heeft geen bemoeienis met
de verantwoording, de boekhouding of
de administratie maar keert alleen uit
De stichting doet dus zelf geen aanvragen
en kan daarin ook niet bemiddelen. Wie
meer wil weten kan contact opnemen
met de stichting via SteunaanKlarendal@
outlook.com
Afgelopen voorjaar is stichting WIJKEN
VOOR KUNST opgeheven. Het resterende
saldo van Wijken voor Kunst komt conform artikel 12/6 in de akte van oprichting,
geoormerkt voor culturele activiteiten,
terug aan de wijk Klarendal.
Het is daarom gestort op de rekening
van stichting tot Steun aan Klarendal. Het
bewonersoverleg en de ondernemersvereniging zijn op de hoogte van de mogelijkheid een beroep te doen op stichting
voor financiële ondersteuning voor een
culturele wijkactiviteit.
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DOOR JOSJE HERS EN BAS BUGTER

Nog even en dan sluiten we het oude jaar weer af en luiden het nieuwe jaar in. Wij
vroegen Klarendallers wat er bij hen opkomt als ze denken aan ‘oud’ en ‘nieuw’ en dat
leverde verrassende gesprekjes op.

ODIN

SANDRA EN HAPPY

“Ik heb zin in oud en nieuw”

“Ik ga het nieuwe jaar in met een
nieuw hondje! Happy heet ze”

In de Oogststraat komt Sandra ons tegemoet lopen, naast haar huppelt een dartel zwart
puppy. “Ik ga het nieuwe jaar in met een nieuw hondje! Happy heet ze. Het is een minidoodle. Mijn oude hondje was een Maltezer, Sangii was haar naam. Ze is in juni overleden, werd plotseling ziek en beter worden zat er niet meer in.
Ik wist niet dat je zoveel verdriet kon hebben bij het overlijden van een hondje, vond het
vreselijk. Daarna heb ik een paar maanden zonder hond gezeten, maar ik miste het ontzettend. Het is zo heerlijk als je thuiskomt en vrolijk begroet wordt. Toch heb ik er eerst
goed over nagedacht want je moet er wel drie keer per dag uit, ook als je geen zin hebt.
Maar ja, ik kan nu eenmaal niet zonder hond, ben een echt hondenmens.

In de tabakszaak in het winkelcentrum is Odin met zijn vader en broertje een tijdschrift
aan het uitzoeken, wat nog een lastig karweitje is want daar zijn er best veel van. “Als
het oudjaar is dan ga ik slapen bij een vriendinnetje, ook ga ik dan filmpjes kijken of
speel een spel op mijn mobieltje, dat heet Ob Camodo Spy, dat vind ik echt een leuk
spel.
Mijn vader bakt de oliebollen, dat doet hij elk jaar in speeltuin De Leuke Linde. Die zijn
heel lekker. Ik eet er niet zoveel van hoor, een paar is wel genoeg. We steken ook vuurwerk af, van die tolletjes. Die gooi je op straat, dan gaan ze keihard rondjes draaien en
komt er licht en vuur uit. Ik heb zin in oud en nieuw!”

YVONNE EN ANITA

MICHIEL

“Zonder oliebollen is het geen oud en nieuw! ”

“Mijn gitaar is ook weer stofvrij”

Aan de Klarendalseweg treffen we Michiel. “Tja, het is misschien wat merkwaardig,
maar als ik aan oud en nieuw denk, dan komt mijn nieuwe stofzuiger in me op. Ik loop
momenteel wat moeizaam en dat komt door die nieuwe stofzuiger!
Mijn oude ging stuk, het was meer een bladblazer geworden, hij blies alleen nog maar
in plaats van stof op te zuigen. Met die nieuwe ging ik direct aan de slag. Bij het stofzuigen van de trap liep ik achteruit naar beneden en miste de twee laatste treden, met een
pijnlijke voet als resultaat. Maar ja, de trap is weer stofvrij dankzij de nieuwe stofzuiger
en mijn gitaar ook trouwens, die stofzuig ik altijd aan binnenkant, daar hoopt een boel
stof zich op.
Ik ben gitarist bij de band Bandera Latina en daar kan ik niet met een stoffige gitaar
aankomen natuurlijk.”

De dames hebben net geluncht in de wijk en zijn op weg naar huis, maar vooruit, ze hebben nog wel een paar minuutjes de tijd voor een babbeltje en willen best wat vertellen
over wat oud en nieuw bij hen oproept.
Anita: “Bij oud en nieuw denk ik natuurlijk direct aan oliebollen, zonder oliebollen is het
geen oud en nieuw! Mijn vader bakte bij ons thuis altijd de oliebollen, daar maakte hij
een heel werk van. Verrukkelijk waren die, vooral als ze net gebakken waren. Mijn moeder deed het voorwerk, het beslag ging vervolgens in emmers daar werd een theedoek
overheen gelegd en dan was het kwestie van rijzen. Vaak kwam het deeg dan tot over de
rand van de emmer heen!”
Yvonne: “Tegenwoordig kopen mensen eerder de oliebollen dan ze thuis te bakken. Ik
ook hoor, ze zijn zo gekocht hè, zelf bakken is een hele klus. Bij ons deed mijn tante het
altijd, emmers vol met deeg stonden dan te gisten in het schuurtje. Oliebollen met bierbeslag, die vind ik het lekkerst.”
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MFC Klarendal

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

Het jaar zit er weer bijna op en dat geldt ook voor
het wijkbudget. Weet u dat Klarendal een wijkbudget
heeft voor en door bewoners? Vast wel. En dat is het
natuurlijk ook goed om te weten waar dat geld dit jaar
toe is gegaan.
Een deel van het geld gaat naar ‘vaste’ uitgaven zoals
het Speeldorp en de Hanging Basket (bloembakken)
in de wijk. Deze wijkkrant wordt er van betaald en de
huur van de wijkauto, waarmee Jop en Gerard twee
dagen per week door Klarendal rijden om spullen op
te halen of boomhekjes te repareren.

In 2020 beginnen we weer met een nieuw budget.
Heeft u ook een goed idee voor de wijk? Vraag dan
een bijdrage aan via de klarendal.nl (onder bewonersoverleg).

Het verhaal van Margriet

Margriet vond het een heel fijne baan en
had leuk contact met de mijnheer. Op zekere dag vroeg hij of ze Kelly mee naar huis
wilde nemen en voor hem wilde zorgen.
Dat deed ze. Niet lang erna kwam de politie
bij haar langs met de mededeling dat de
mijnheer plotseling was overleden. Wat te
doen met Kelly? Margriet wilde graag voor
haar blijven zorgen, en zo vasthouden aan
de wens van de overledene. Het kwam tot
een rechtszaak, waarbij de rechter besloot
dat Kelly bij Margriet mocht blijven. Kelly is
nog negen jaar bij haar gebleven en is op
16-jarige leeftijd overleden.
Zes jaar geleden is Margriet begonnen
met plastic doppen sparen voor Stichting
Blindengeleidehonden. De doppen leveren
geld op waarmee de stichting jonge honden kan opleiden tot hulphond. De opleiding duurt zes jaar en is kostbaar. Met de
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Maar er was ook geld voor de Paasbrunch, kinderkarnaval en het biljarttoernooi.

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

Bezoeker van het Inloophuis aan de Van
Slichtenhorststraat MARGRIET SMITS,
werkte jarenlang bij een blinde mijnheer.
Ze hielp hem in de huishouding, bij het
koken en met de administratie. En ze zorgde met liefde voor zijn blindengeleidehond
Kelly.
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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.

Sociale wijkteams
www.wijkteamsarnhem.nl 088 - 226 00 00
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doppen die Margriet heeft verzameld, heeft
ze het mogelijk gemaakt dat er weer een
jonge hond getraind kan worden. Er zijn
veel mensen die Margriet helpen met het
verzamelen van de doppen. Vrijwilligers en
bezoekers van het Inloophuis en mensen
die aan de kerk verbonden zijn brengen
de doppen naar het Inloophuis, waar
Margriet ze kan ophalen. En ook mensen
uit Klarendal sparen voor haar en brengen
de doppen bij haar thuis. Er zijn mensen bij
die niet veel te besteden hebben, en die op
deze manier toch kunnen bijdragen aan een
goed doel.
Margriet zegt erover: “Ik wil alle mensen
hartelijk bedanken voor het verzamelen
van alle doppen en voor de steun die ze
me geven. Ook in de tijd van de zware
hartoperatie die ik heb ondergaan. Ik ben
nog herstellende en het gaat de goede kant
op met me! Ik ben trots en dankbaar dat ik
ben verkozen tot Vrijwilligster van de Buurt,
in Arnhem-zuid waar ik woon. Dank voor
jullie stemmen!
En ik wil iedereen fijne feestdagen wensen.
En voor iedere zieke brand ik een kaarsje in
de Martinuskerk op de Steenstraat.”
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Nuttige nummers in de wijk

Wijksteunpunt: Hommelseweg 56, maandag t/m vrijdag
van 10.00 uur tot 12.00 uur. Bel de politie op 0900-8844
Joke Bartelink - joke.bartelink@politie.nl
Eric Hortensius - eric.hortensius@politie.nl
Spreekuur wijkagent dinsdag van 18.00u tot 19.00u.
Rechtswinkel Arnhem: iedere dinsdag tussen 19.00u en
20.00u in MFC Klarendal
Grofvuil ophalen: www.afvalbalie.nl (Suez)
Oud Papier/Plastic: www.arnhem.nl/afvalwijzer
Klachten openbare ruimte: tel. 0900 1809
Volkshuisvesting: tel. (026) 3 712 712
Jongerencentrum De Mix: tel. 026 - 445 86 21
Kinderwerk Klarendal: MFC Klarendal,
tel. 026 377 20 63
Steunpunt Huiselijk Geweld: 0900 -126 26 26
Inloophuis Sint Marten: Van Slichtenhorststraat 34,
tel. 026 - 442 60 66 Inloop elke di. en don. van
10.00 tot 12.00u.
Burenhulp tel. 06 - 442 48 687 (maandag t/m vrijdag)

[advertorial]

Arnhems bier van brouwerij Durs
De enige ècht Arnhemse stadsbrouwerij
is na 85 jaar eindelijk een feit. En wel in
Klarendal. Op zaterdag 9 november opende BROUWERIJ DURS zijn deuren, met
een officiële opening in het Posttheater
met 300 genodigden en burgemeester
Ahmed Marcouch die het eerste vat aan
sloeg. Een bierkoets met paard vervoerde
groepen geïnteresseerden, leveranciers
en andere belangstellenden van het
Posttheater naar de brouwerij aan de
Klarendalseweg op de midden verdieping
van Station Klarendal.
Ernems
De brouwerij had graag nog veel meer
Ernemmers uit willen nodigen, maar
dát ging helaas niet vanwege te weinig
ruimte. De uitnodiging voor de opening
was echt Ernems: ‘Tied veur een feessie!’
Brouwerij Durs heette mensen van herte
welkom in het Posttheater, zorgde voor
iets te kluive en met de bierkoets kon je
naar de brouwerij om die ‘ns van binnen te bekiekuh – ‘Duir wojje rongeleid
door één van onze DURS’ers’. Verder liet
de brouwerij genodigden weten de fiets
overal kwiet te kunnen en dat parkeren
gewoon ken, gratis en veur neks.
Lokaal gebrouwen bier heeft de afgelopen jaren een flinke opmars gemaakt in
Nederland. Arnhem bleef daarin echter
achter. Dit was voor ras-Arnhemmers
en ondernemers Maarten de Keijzer en
Christian Hageraats, beiden bierliefhebbers

Margriet heeft speciaal voor de foto een trui gepimpt
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in hart en nieren, dé reden om een ondeugend idee uit te laten monden in en een
echte ‘Ernemse’ brouwerij.
Ode aan het water – van beek naar bier
Op dit moment zijn er zes bieren klaar
met Ernemse namen, is er één in ontwikkeling en liggen er recepten klaar voor
maar liefst twintig bieren. De bieren
van Durs zijn in ieder geval al te verkrijgen in het Nederlands Watermuseum
en bij Wijnkoperij Pangkarra aan de
Klarendalseweg. Zowel Sugar Hill als
Goed.Proeven hebben Durs al op de bierkaart staan.
In het de brouwerij bevindt zich niet
alleen een aantal flinke brouwtanks, maar
ook een proeflokaal dat voor verschillende doeleinden gebruikt kan worden, zoals
bierproeverijen en bedrijfsevenementen.
De naam Durs moge duidelijk zijn. Met
Durs wordt een ode gebracht aan het
Arnhemse water. De Sint-Jansbeek staat
daarin centraal. Aan deze beek is de stad
ontstaan. Al rond de 13e eeuw stonden er
verschillende brouwerijen langs de beek.
Zij gebruikten het water uit de beek om
het bier te brouwen waar de hele stad van
genoot. Brouwerij Durs is zoveel jaren
later klaar om de Arnhemse harten te veroveren.
Door Ernemmers, voor Ernemmers. Heije
durs? WWW.DURS.NL

Maarten de Keijzer, Burgemeester Marcouch, projectmanager Vincent Banning, salesman Joris Kok,
brouwmeester Sophia Franx, wethouder van Dellen en Christian Hageraats openen brouwerij Durs
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Klarendalse taferelen
Door Gert Jan Schouten
Mijn straatje is mijn thuis geworden. Dat is
een optelsom van kleine dingen, gedeelde
parkeerproblemen, het licht zien branden
in de huizen van bekenden, straatpraatjes,
samen zwemmen, twee oppaspoezen en
minder benoembare dingen.
Aan het begin van mijn straatje huist een
Surinaamse man op leeftijd, een boefje,
een ritselaar, een ouwehoer. een regelaar, een klein ondernemertje, een hosselaar, een verkopertje en met een beetje
slechte wil maken we er een dealertje
van. Overlast? Nooit van hem, maar zo af
en toe van zijn bezoekers. Velen kende ik
beroepsmatig. Onze absoluut ongevaarlijke buurman was altijd wel aanspreekbaar en dus gunde we hem zijn visite.
Met mate, dat dan weer wel. Heel soms
wilde het wel eens niet werken en dan
verzonnen we gewoon een paar postende
agenten, et viola, probleem opgelost.
Iedere keer als ik de straat in kom en hij
staat daar of zit op zijn inmiddels hoognodige scootmobiel, dan wordt ik overspoeld door een blij gevoel. Op zijn minst
draai ik mijn raampje open voor een kort
praatje, maar veel vaker nog keuvelen
we een tijdje. Het is als klein geluk. Nog
steeds heeft de man een razend scherp
oog voor voorbijlopende vrouwen. Altijd
lukt het hem om ze een praatje te ontlokken, net zo vaak ben ik dan voor even net
zo makkelijk vergeten. Zijn verleiderspraktijken zijn hartverwarmend doorzichtig,
wat een charmeur. Ik mag er graag naar
kijken, ieder ander van die leeftijd had ik als
oude viezerik kunnen bestempelen. Maar
hem niet, daarvoor heeft hij teveel stijl,
teveel swag, daarvoor is hij te innemend.

Heel laat in zijn
leven heeft hij
nog veel van
zijn ongezondere
gewoontes
afgezworen.
De lucht om
hem heen
bleek steeds
minder zuurstof te
bevatten. Zijn longen moesten harder
en harder werken en raakten een tikkie
overspannen. Ze werden ziek, doodziek.
Zijn harde leven dreigde hem de adem te
benemen, maar de pretogen zijn gebleven. Een enkele keer, als het zo uitkwam
en ik ver van huis een parkeerplekje vond,
reed hij mijn boodschappen met zijn
scootmobiel naar mijn huis. Zonder lucht
maar ook zonder zijn oude hobby’s, hield
hij tijd over om vrijwilligerswerk te gaan
doen als een ware verbindingsman. Nog
niet zo heel lang geleden organiseerde hij
uit ongetwijfeld melancholische motieven
een schone straat actie. Er viel best wat
wantrouwen te overwinnen en helemaal
lukken wilde dat nog niet. Wel kreeg hij
de meest onbereikbaren van de straat op
de been, de Somaliers, de Angolezen, de
muzikanten, de eenlingen en natuurlijk de
usual suspects.
Op dit moment doet hij even helemaal
niets, hij ligt in het ziekenhuis, doodziek.
Ik sta op het punt naar hem toe te gaan
om deze column ter goedkeuring aan
hem voor te leggen. Aan de telefoon
klonk hij breekbaar optimistisch. Hij is in
goede handen, zei hij zichzelf moed in pratend. Ik hoop het toch zo, want mijn straatje is mijn thuis geworden en zonder Benny
zou mijn thuis aanzienlijk leger voelen.

De Wasplaats, met tal van activiteiten
De Wasplaats draait dagelijks wasjes voor
particulieren. Maar er is steeds meer te
beleven op Klarendalseweg 439. Naast de
wasjes, zijn er vaker leuke activiteiten.
Al langer bestaat iedere woensdag tussen 10.30- 14.00 De INLOOP ONDERLING,
om samen dingen te maken, koffie te
drinken, spelletjes te spelen maar vooral
te ontmoeten. Nieuw is iedere 1e donderdag v/d maand vanaf 12.30u ONTMOETINGSLUNCH. Verder hebben we iedere
2e donderdag van de maand BREICLUB,
iedere 3e donderdag van de maand WANDELCLUB en iedere laatste donderdag
van de maand TEKENCLUB: veel te doen!
Loop eens binnen om er meer over te
weten te komen.
Daarnaast is er natuurlijk de maandelijks
roulerende, doorlopende KUNSTEXPOSITIE. Hou daarvoor de website:
www.dewasplaats.nl óf de Facebookpagina in de gaten voor aankondigingen.

In december hangen er nog het project
van wijkbewoner Rick Jansen Mijn Leven
In Kleur uit 2018 met foto’s van Zefanja
Hoogers én het boekje. In januari exposeren deelnemers van Kunstportaal.
De Wasplaats zal de week van kerst en de
week van Oud & Nieuw voor wasjes en
inloop gesloten zijn, dus van 21 december
tot en met 5 januari. Maar wel is er dinsdagmiddag 24 december nog een gezellige KERST-INLOOP-MIDDAG met glühwijn
en warme chocomel. Allen welkom! Én op
donderdag 2 januari luiden we het nieuwe
jaar in met natuurlijk weer de ontmoetingslunch: iedere eerste donderdag van
de maand is iedereen welkom om aan te
schuiven. Je mag wat lekkers mee nemen
of een vrijwillige bijdrage in de pot doen.
Maar ontmoeten is daar het belangrijkst.
Tevens is het voornemen om in 2020 de
openingstijden te verruimen! Concrete
tijden in de volgende wijkkrant.

Voor de ontmoetingslunch mag je een vrijwillige bijdrage doen, maar dat hóeft niet

Ook in 2020 een schone wijk!
Schoon Klarendal staat voor een schone
en opgeruimde wijk, maar ook voor
‘schoon’ als mooi, bekoorlijk en bevallig - zoals het woord vroeger veel werd
gebruikt. Inspiratie voor deze naam was
het gedicht KLARENDAl MOOI WIJK dat
aan de gevel op de hoek Klarendalseweg
/ Schuttestraat hangt (Open Deuren, 2003
Gerrit Dassen). Voor de werkgroep Schoon
Klarendal zijn deze twee betekenissen
aanvullend aan elkaar en we merken dat
veel bewoners er net zo over denken.
WERKGROEPJES
Vind je dit thema ook interessant en
heb je misschien zelf ideeën, of zou je
gewoon een keer mee willen doen aan
activiteiten? Stuur dan een mail naar
schoonklarendal@outlook.com Je zit nergens meteen aan vast! Een paar keer per
jaar wordt iedereen vrijblijvend uitgenodigd voor een bijeenkomst om met elkaar
van gedachte te wisselen en wie weet
vind je medestanders als je zelf met een
idee aan de slag wilt gaan. Verschillende
zelfstandig werkende groepjes zijn eveneens aangesloten zoals bijvoorbeeld het
Greenteam en de Poepgroep. Een schone
wijk is een breed thema en waar de één
lekker praktisch met een papierprikker de
weg op wil heeft een ander misschien een
mooi plan om de wijk groener te maken.
POEPGROEP
Tijdens de feestelijke aftrap met dispensers voor hondenpoepzakjes hebben zich spontaan een aantal bewoners
gemeld om de Poepgroep mee te helpen om het gebruik van poepzakjes,
door middel van positieve acties, meer
onder de aandacht te brengen. De WOP
(WoonOmgevingsPloeg Klarendal) is
ook aangesloten bij Schoon Klarendal
en beheert de dispensers voor de
Poepgroep. Zij kunnen hulp gebruiken

PSSST...

KLARENDAL ONS MOOI,
SCHOON EN TROTS WIJKKIE
DOE JE MEE?

WWW.FACEBOOK.COM/KLARENDALSEBOP
van bewoners die één of meerdere dispensers in de gaten willen houden wanneer de zakjes aangevuld moeten worden.
Het systeem dat mensen een mail kunnen
sturen wanneer de zakjes op zijn werkt
wel, maar onduidelijk is nog of dit altijd
en op tijd gebeurt.
PR
Wil je liever iets achter de schermen
doen? Ook dan ben je meer dan welkom!
We zoeken nog mensen voor de PR om
stukjes voor de wijkkrant te schrijven en/
of met social media aan de gang te gaan.
En speciaal voor mascotte Klarendalse
BOP zoeken we een creatief iemand die
het leuk vind om met bestaand materiaal
nieuwe plaatjes te maken.
De nieuwe opbouwwerker van Klarendal,
KARIN VELDKAMP, heeft het op zich
genomen om in het vervolg de bijeenkomsten van Schoon Klarendal te organiseren. De volgende bijeenkomst is 16
december om 19.30 uur in het MFC. Op
naar een ‘Schoon Klarendal’ in 2020!

Huis van Puck
PUCK’S TALENT CABARET
Pucks Talent Cabaret is het jaarlijks terugkerende cabaretfestival van Huis van
Puck. Het festival bestaat uit vier
rondes waarin de deelnemers,
naarmate ze een ronde
verder komen, steeds
meer speelminuten op het
podium krijgen.
De winnaar mag
een avondvullend programma
spelen in de
theaterzaal van
Huis van Puck.
Dit jaar is er ook een
bonusprijs: wie bij Pucks
Talent Cabaret als eerste of
tweede eindigt, gaat automatisch

door naar kwartfinale van Let’s make
comedy!
Zaterdag 14 december staan tien deelnemers die de auditieronde hebben
overleefd op het podium om de jury en
het publiek in tien minuten te overtuigen
van hun talent. Slechts zes van hen gaan
door naar de halve finale. Iedere ronde
krijgen de overgebleven spelers vijf extra
speelminuten. In de tussentijd worden zij
gecoacht door een gerenommeerd cabaretregisseur. Uiteindelijk strijden vier deelnemers om de titel in de spannende finale.
Eerste ronde: 14 december 2019
Halve finale: 11 januari 2020
Finale: 8 februari 2020
Aanvang: 20:00 uur
Locatie: Huis van Puck
Entree: €8,Kaartverkoop: www.huisvanpuck.nl
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KinderwerkKinderwerk
KinderwerkKinderwerk
Kinderkerstfeest
Woensdag 18 december is er een gezellig Kinderkerstfeest
in het MFC. Gewoon in de tijden van de Kidsclub, dus
eigenlijk is het een gezellige afsluiting van het jaar met de
Kidsclub.
12.30 – 13.30 uur Inloop-lunch-uur
(wel zelf brood meenemen)
13.30 – 15.30 uur Kerst-activiteiten, zoals spelletjes,
knutselen, schminken, kerstkransjes versieren, kerstparcours, enz.
Voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar
Kosten € 1,- per kind

Kerstvakantie
In de kerstvakantie gaan de clubs niet door en heeft het
Kinderwerk ook even vrij. Vanaf 8 januari 2020 zijn we er weer met de Kidsclub!
In die week starten de andere activiteiten ook weer, zoals de Huiswerkclub en de
Jongens- en Meidenclub.

Kerstgroet!
Het Kinderwerk-team wenst jullie allemaal hele gezellige feestdagen en een fijne
kerstvakantie!
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Izzy & Jazzlin over China, husky’s en judo
Izzy & Jazzlin over China, husky’s en judo
Door Josje Hers
De deur aan de Klarendalseweg vliegt
open, of ik snel binnen wil komen
want de 5-jarige Jazzlin zit
al heel de ochtend op me te
wachten. Aan de lange tafel in
de woonkamer zit ook Izzy
(7) al klaar. Broer en zus
weten precies waar ze wat
over willen vertellen, over
Pokémonkaarten, knuffels
en Judo. Izzy heeft zijn
verzameling uitgestald op
de tafel, grote mappen vol
met Pokémonkaarten. “Ik
spaar deze kaarten al lang,
op mijn vijfde begon ik ermee.
Van mijn zakgeld koop ik kaarten
en mijn vader bestelt ze soms
via internet, dan komen ze helemaal
uit China! Zeker 600 kaarten heb ik
nu. Dubbele kaarten ruil ik met vriendjes. Ik
heb ook hele grote kaarten van Pokémon, die zijn echt
mooi.”
Ondertussen is Jazzlin naar haar kamer gerend om de knuffels te halen die ze wil laten
zien. Ze legt er een paar op tafel, de grootste houdt ze op schoot, dat is haar lievelingsknuffel en die
heet, hoe toevallig, ook Jazzlin. “Het is een Huskyhond, een meisje en ze is heel lief, ik kreeg haar toen
ik drie werd. Wel veertig knuffels liggen er door ons huis, zelfs op het toilet ligt er eentje, maar de
meeste liggen op mijn kamer.”

Izzy en Jazzlin doen ook aan sport, ze zitten op Judo en willen graag laten zien wat ze al kunnen. In
een mum van tijd hebben ze zich verkleed en staan er twee heuse judoka’s voor mijn neus. “Hajime
betekent beginnen en Mate betekent stoppen bij Judo.”, legt Jazzlin uit terwijl ze haar grote broer
tegen de grond probeert te leggen. Vergeefs want al snel heeft Izzy zijn zusje in een stevige houdgreep, “Ik heb al de groene slip, Jazzlin de gele, als je de zwarte band hebt ben je écht goed in Judo.”

Wat een vrolijk en sportief gesprekje was dat Izzy en Jazzlin, bedankt!

DE LEKKERSTE OLIEBOLLEN VAN ARNHEM

En deze kan je bij BOUWSPEELPLAATS DE LEUKE LINDE
bestellen.
De oliebollen worden door de vrijwilligers gebakken en de
opbrengst is natuurlijk voor de kinderen.

De oplossing van
Bas’ rebus: rebas

De oliebollen worden op DINSDAG 31 DECEMBER op de
Leuke Linde gebakken. En kunnen hier ook opgehaald
worden tussen 13:00 en 14:00 uur.
Voor mensen die slecht ter been zijn kunnen
de oliebollen thuis bezorgd worden.
De oliebollen zijn € 0,50 per stuk.
Maar bedenk wel het zijn echt de lekkerste
oliebollen van Arnhem en omstreken.
Naam:

www.skar.nl

Adres:
Telefoonnr:

Bon uiterlijk 29 december inleveren bij de Leuke Linde!

De oplossing van
Bas’ rebus: rebas

 Mijn bestelling graag thuis bezorgen (alleen voor
mensen die slecht te been zijn)

gourmetmaand

Ik wil …… Oliebollen MET krenten x € 0,50 = €
Ik wil …… Oliebollen ZONDER krenten x € 0,50 = €

dag
opvan-g

0-4 jaar

peuterwerk

2-4 jaar

buite
schoolsnopvange-

4-13 jaar

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

