
Klarendalse cafe’s is coronatijdKlarendalse cafe’s is coronatijd
Door Bas Bugter

Nu men van de ergste corona-schrik beko-
men is, lijkt men zich langzaamaan weer te 
herpakken. Met het warme weer lonken de 
terrassen en horecaondernemers hebben 
dan ook hun zaken weer geopend. 

Al dwingen de opgelegde maatregelen tot 

de nodige voorzichtigheid: openingstijden 
zijn aangepast en om afstand te bewaren 
heeft men stoepen, vloeren en bars met 
tape gemankeerd. De bijna lege cafés ge-
ven soms een wat desolate indruk die doet 
denken aan het schilderij Nighthawks van 
Edward Hopper. "Het voelt onnatuurlijk" en 
"Reserveringen worden vaak op het laatst 
opgezegd", hoort men uitbaters zeggen. 

In Café Sailor, aan de Catharijnestraat, 
merkte men op dat de regels wat incon-
sequent zijn. "In een jumbojet mag je wèl 
naast mekaar zitten. Misschien moeten we 
de naam veranderen in Café jetset. De mees-
ten die hier komen zien ze toch al vliegen!"

Schoorvoetend keert de gezelligheid terug.

De sporthal heeft een nieuwe gebruikerDe sporthal heeft een nieuwe gebruiker
Het straatbeeld van de Neerland-
stuinstraat wordt voor een groot gedeelte 
bepaald door de sporthal die er in de 
jaren 80 van de vorige eeuw als wijk-
voorziening werd gebouwd. Het gebouw 
heeft al jaren geleden een stedelijke 
functie gekregen, niet meer specifiek 
voor wijkbewoners. Toen de gemeentelijk 
sportactiviteiten in 2013 verhuisden naar 
het MFC, hebben omwonenden en het 
Bewonersoverleg gepleit voor herbestem-
ming of liever zelfs afbraak van het pand. 

Maar in 2015 vestigde trampolinehal 
Bounz zich in het pand. Een jaar geleden 
vertrok deze onverwachts. De sporthal is 
eigendom van de gemeente Arnhem en 
ook vorig jaar heeft het bewonersoverleg 
geprobeerd invloed uit te oefenen op 
de bestemming van het pand, namelijk 
liever afbraak en sociale woningbouw 
voor ouderen: ‘Indien aan onze voorkeur 
geen gehoor kan worden gegeven en het 
gebouw toch nog enige jaren blijft staan, 
moet het bij voorkeur gebruikt blijven 
worden voor wijk gebonden sport, even-
tueel met een andere eigenaar/ beheer-
der’ aldus de adviesbrief die toen naar 
het stadhuis ging. 

COMMON GROUND
In januari meldde zich de nieuwe gebruiker 
Common Ground: Freerunning, Tricking,

Calisthenics, Breakdancing, hip-hop en 
acrobatiek, een hotspot voor urban cul-
ture en sports. Sinds januari is Stichting 
Common Ground aan het klussen en 
wordt de zaal voorbereid op lessen, 
onderwijs, jongerenprojecten en nog veel 
meer. 

Er wordt met man en macht doorgewerkt 
om een spectaculaire hal te creëren. ‘Dit 
doen we vaak met minimale middelen en 
door bijna alles zelf te doen’, aldus het 
persbericht. 

CORONA
De start van Common Ground is vanwege 
het coronavirus helaas wat ongemakke-
lijk gegaan: er zijn geen inkomsten en de 
stichting vraagt op allerlei manieren om 
(ook financiële) ondersteuning (te vinden 
op WWW.COMMONGROUNDGYM.NL). 
Er zijn nog zijn veel ambities, zoals een 
freerunpark, een dansstudio, een podium, 
een zachte valkuil en een turnvloer. 
‘Bovendien verdient de hal een flinke 
opknapbeurt om deze uitnodigend te 
maken voor de wijk.’ 
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Buurt is rommel zat Buurt is rommel zat 

BOB, WILLIE, JOB en GERARD van afwis-
selend het GREENTEAM, de WOONOM-
GEVINGSPLOEG, de BUURTSERVICE en 
DE LEUKE LINDE, zijn met de wijkauto in 
juni gestart met troep bij de vuilcontai-
ners weg te halen. De actie is onderdeel 
van de aanpak om de veiligheid van de 
wijk te vergroten, vanaf nu gaan ze dat 
iedere donderdag doen. 

De afgelopen maanden is de vervuiling 
hand over hand toegenomen en de buurt 
is het zat. Bij het afvalwegbrengstation 
zijn de heren bekend en het idee is: hoe 
opgeruimder de wijk, hoe minder bewo-
ners vuil dumpen. 

De heren brachten twee ladingen naar de stort

Common Ground werkt met man en macht aan het pimpen van de sporthal

MARIJE BEDANKT
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wijkkrant klarendal is een uitgave 
van het Bewonersoverleg

~ Colofon ~

Zijn we al gewend aan het Nieuwe 
Normaal? Is het Nieuwe Normaal 
eigenlijk wel mogelijk? Hoe moet dat 
er precies gaan uit zien? Kunnen we 
thuis onze verjaardagen wel vieren? Of 
deze zomer met vrienden in een tuin 
zitten? Kunnen we normaal op een ter-
ras zitten? Kunnen we wel genieten 
van een Speeldorp? Trekken onderne-
mers het wel met deze corona crisis? 
Ontmoetingsplekken waar wijkbewo-
ners zo’n behoefte een hebben, kunnen 
die wel ingericht worden? Hebben we 
allemaal al een mondkapje aangeschaft 
voor in de bus? 

Na bijna drie maanden (intelligente) 
lockdown, is er weer een beetje leven 
op straat. Maar de zorgen zijn niet 
weg en de overheden waarschuwen 
iedereen voor een tweede golf van het 
corona virus covid 19. We weten niet 
zo goed wat we daar over moeten zeg-
gen. Alleen dat we nu de zomer in gaan 
en in het najaar hopelijk geen terugval 
krijgen: door gezond verstand te blijven 
gebruiken, kunnen we daar hopelijk 
voor zorgen! 

~ Redactioneel ~

Uiterlijk kopij woensdag 9 sep.

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 24 sep.

Inleveren van kopy 
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Rebas
Op deze pagina plaatst de wijkkrant een rebus. Buurtbewoner, redacteur én kun-
stenaar BAS BUGTER krijgt er steeds meer zin in. 

REBAS, leuk voor jong én oud! De oplossing vind je deze keer op pagina 6. 

VEEL PLEZIER! 

Corona cartoons 

Kunstenares Clarien van Harten, woonach-
tig in de Vogelwijk, tekent Corona Cartoons: 
‘Want deze zo merkwaardige tijd vind ik 
heel inspirerend.’ Ze liet zich prikkelen door 
de veranderende samenleving en ontmoe-
tingen op straat en het nieuws op televisie, 
waar ze merendeel met een knipoog en 
hoe dan ook kleurrijk mee aan de gang 
ging. Ondertussen riep Museum Arnhem 
op ‘Hoe ziet jouw City Life er momenteel 
uit?’ en een werk van Clarien werd geselec-
teerd en opgenomen in de tentoonstelling 
‘City Life’. 

Daarnaast werden haar Corona Cartoons 
de afgelopen periode óók opgenomen in de 
Arnhemse Koerier en kwam Clarien tijdens 
het online Arnhemse Uurtje Cultuur (van 
Rozet en de Stadscompagnie) vertellen over 
haar corona werk. ‘Mensen zeggen vaak dat 
ze de tekeningen 'troostrijk in deze tijd' vin-
den: een groot compliment’, vertelt Clarien.

Museum Arnhem toont t/m 23 augustus 
2020 in de tijdelijke tentoonstellingsruimte 
De Kerk (de oude Walburgiskerk, vanaf 
begin juni weer een beetje open) de ten-
toonstelling City Life, Mensen & de urbane 
realiteit. Vind je ticket via museumarnhem.nl

‘Kijk - Geniet mee en Geef het Door!’, aldus 
Clarien. 

Rommel- en 
Kleedjesmarkt 

Datum: zondag 6 september 2020
Locatie: bouwspeelplaats De Leuke Linde 
Klarendal
Tijd: 11:00 - 16:00 uur
Prijs voor een kraam: 10,00 euro, grondplek 
voor de kleedjesmarkt 5,00 euro Inrichten 
vanaf 10.30 uur. 
Informatie en opgave kramen bij: Anja van 
Hal – bewonersondersteuner St. Rijnstad
Tel. 06 - 551 87 554    

We houden allemaal de 1,5 meter in acht!!! 
Als het regent gaat het niet door!!!! (Bij 
een enkele bui wel… )

Agiasofia moskee weg? 

Van de verbouwplannen uit 2016  kwam 
uiteindelijk nooit iets terecht aan de 
Sonsbeeksingel. De Islamitische Unie poogt 
wederom een verhuizing te realiseren. 

Onlangs heeft de gemeente toegezegd 
bereid te zijn mee te werken aan een ver-
huizing naar het Nieuwe Kadekwartier aan 
de Westervoortsedijk. Daarvoor moet eerste 
de bestemming van het kavel gewijzigd 
worden. 

mailto:wijkkrant%40klarendal.nl?subject=
http://www.klarendal.nl
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Ritmiek verhuist maar blijft in KlarendalRitmiek verhuist maar blijft in Klarendal
Vorig jaar maart zijn wij met onze dans- 
en muziekschool RITMIEK DANS & 
MUZIEK in Klarendal gekomen. Toen al 
wisten we dat de Sint Jan de Doperkerk 
niet voor altijd zou zijn, maar voor mini-
maal een jaar. En zeg nou zelf. Zo’n unie-
ke locatie is toch een geweldige kans om 
wat moois op te bouwen? En dat hebben 
we gedaan. Met de nodige voorzichtig-
heid en respect voor het gebouw hebben 
wij een podium, dansvloer en meerdere 
lesruimtes kunnen realiseren. Met de 
mooie zon die door de glas-in-lood-ramen 
scheen in de ochtend, was het klussen 
bepaald geen straf.

Kort daarna zijn wij gestart met onze  
lessen. Vele lessen dans en muziek zijn 
gegeven. We hebben mooie feesten 
gehad met als hoogtepunten het sinter-
klaasfeest en ……………

En toen kwam corona…
In 1 weekend hebben we de internetka-
bels in de kerk en op onze andere hoofd-
locatie doorgetrokken naar de verschil-
lende ruimtes. Direct de 1e werkdag, op 
maandag 16 maart, zijn we gestart met 

online lessen. Natuurlijk waren wij ook 
niet voorbereid op de coronacrisis, maar 
met ons team hebben we heel snel weten 
te schakelen en heel veel geleerd in korte 
tijd. Toch voorkom je niet dat er bepaalde 
lessen zijn die niet direct gegeven kunnen 
worden. Ik noem bijvoorbeeld lessen op 
school. Inmiddels zijn die ook opgenomen 
en online gegeven, maar het vroeg wel 
veel schakelwerk. De kerk was de ideale 
plek, want 1,5 meter afstand houden was 
geen probleem. Ons team heeft zich met 
man en macht ingezet om zoveel mogelijk 
lessen te geven en op te nemen. Ook heb-
ben we nog tijd weten te maken om ons 
voor de toekomst ‘coronaproof’ te maken.
Na een jaar vol activiteiten en gebeurtenis-
sen kijken wij terug op een mooi jaar.

We zijn ongelofelijk warm onthaald door 
jullie. Waarvoor dank. Reden om zeker niet 
uit de wijk te vertrekken.

Jullie horen het goed.
Ja, wij gaan uit de kerk. Maar nee, niet uit 
de wijk.
Onze lessen verhuizen naar andere locaties 
in de wijk. Onze muzieklessen zullen 

worden gegeven bij De Wasplaats en voor 
de dans word de locatie na het verstrijken 
van de deadline bekend. Daarnaast hebben 
wij meerdere nieuwe locaties in Arnhem 
en omstreken naast onze oorspronkelijke 
locaties in de gemeente Renkum. Kortom, 
we blijven groeien in locaties en vooral 
mogelijkheden. Dus… blijf ons volgen op 
onze website en op sociale media. En ons 
team staat klaar om alle vragen te beant-
woorden.

Oh ja… we geven in de zomervakantie 
ook lessen en workshops. Dus houd ons 
in de gaten.

Muzikale dansgroet en tot snel,
Pascal van Zeist, namens het team van 
Ritmiek Dans en Muziek Arnhem (Team 
locatie Arnhem: Pascal, Mariska, Joost, 
Lisette, Anouk, DJ, Sylvana, Veli, Demi, 
Luuk, Remy, Chris, Andrej, Roos, Arno, 
Charlotte, Bente en Elena)

De Johannes de Doper kerk, ofwel de Sint Janskerk staat weer even leeg

Het wijksteunpunt weer meer openHet wijksteunpunt weer meer open
Vanaf half maart waren de deuren van het 
wijksteunpunt vanwege het coronavirus 
gesloten. In het wijksteunpunt aan de 
Hommelseweg 56 kunnen wijkbewoners 
terecht met klachten en vragen aan politie 
of handhaving. De wijkagenten misten 
het contact met mensen, dus gingen zij 
halverwege de maand mei (beperkt!) 
weer open. 

CORONACRISIS
Normaal gesproken is er dagelijks tussen 
10.00 en 12.00 uur iemand aanwezig van 
handhaving in het wijksteunpunt. De wijk-
agenten van Klarendal, Sint Marten en 
Sonsbeek lopen dan in en uit en op dins-
dagavond hebben zij er spreekuur (zonder 
afspraak) van 18.00 tot 19.00 uur. 

Omdat het wijksteunpunt al twee maan-
den dicht was en de wijkagenten het 
contact met mensen misten, hebben zij 
op eigen initiatief plexiglas aan de balie 
gehangen. Het spreekuur van dinsdag-
avond (kom binnen!) ging weer door en 

op woensdagochtend tussen 10.00 en 12.00 
uur openden ze aanvankelijk de deuren. 

Ondertussen zijn ook de handhavers van 
de gemeente weer aan het werk. Zij zijn 
dinsdag en vrijdag tussen 10.00 en 12.00 
uur aanwezig. Als de deuren open staan op 
andere tijdstippen: welkom! 

NIEUWE WIJKAGENT
Sinds april hebben wijkagenten JOKE 
BARTELINK en ERIC HORTENSIUS een 
nieuwe agent onder hun hoede: CEES VAN 
VELDHUIZEN. Sinds 2011 werkte hij voor-
namelijk op 112 meldingen, had weekend- 
en nachtdiensten om brandjes te blussen. 
Met de ambitie om wijkagent te worden, 
kijken Joke en Erc voor een jaar over zijn 
schouders mee. ‘Dan kijken we verder’, 
aldus Cees. 

Hij ziet een mooie wijk met activiteiten 
waar de politie wat mee kan en moet. ‘Er 
is altijd beweging. Als wijkagent kun je in 
contact met mensen echt iets betekenen.’

Joke en Eric kijken mee hoe nieuwe wijkagent Cees te werk gaat  © Zefanja Hoogers

Corona borrelCorona borrel
Al halverwege de maand maart is de 
CORONA HULPDIENST in het leven 
geroepen. Samenwerkende partners als 
DE WASPLAATS in Klarendal, het INLOOP-
HUIS in Sint Marten, VITALE VERBIN-
DINGEN vanuit De Nieuwe Hommel, de 
bewonersondersteuners vanuit RIJNSTAD 
en VILLA KLARENDAL, sloegen met een 
grote pool vrijwilligers de handen ineen 
om een telefonische hulpdienst beschik-
baar te stellen, een boodschap voor een 
buur te doen, muziek op straat te maken 
en soepen te koken op meerdere locaties.

Begin juni is er op het pleintje voor de 
oude OLV kerk en het Inloophuis in Sint 
Marten aan de Van Slichtenhorstraat een 
borrel georganiseerd voor alle vrijwil-
ligers. De RIVM maatregelen waren 
ondertussen enigszins versoepeld en de 
hulpdienst hield langzaam op te bestaan. 
Enkele relaties tussen vrijwilliger en hulp-
behoevende zijn duurzaam geworden. De 
telefoondienst is terug naar zijn oude mo-
dus - DE BURENHULP OP 06 - 442 48 687. 

Wethouder en wijkbewoonster MARTIEN 
LOUWERS borrelde mee. Volgens de wet-
houder lieten Klarendal en Sint Marten met 
de hulpdienst in Arnhem een proactieve 
houding zien en namens de gemeente 
dankte zij alle vrijwilligers warm voor hun 
broodnodige diensten in deze rare tijden!

DE WASPLAATS is ondertussen weer be-
perkt open voor het winkeltje en het wasje: 
woensdag van 10u tot 14u en van donder-
dag t/m zaterdag tussen 10u en 16u. 

Als ‘huiskamer van de wijk’ is het bestuur 
aan het kijken welke vorm dat kan aanne-
men met het ‘nieuwe normaal’. 

HET INLOOPHUIS is óók deels weer wat 
meer open: voor de koffieochtenden van 
dinsdag en donderdag worden trouwe be-
zoekers uitgenodigd, zodat coronaproof de 
ruimte onder controle kan blijven. 

Het is er dus niet helemáál een vrije inloop, 
daardoor rustig, maar niet minder gezellig. 

Wethouder Martien Louwers dankt de vrijwilligers uit 
Klarendal en Sint Marten voor hun proactieve houding
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Tekst en Beeld: Ron Roumen.

De eenzaamheid is een goede plaats om 
te bezoeken, maar een slechte plaats 
om te verblijven. Veel ouderen die in ver-
pleeghuizen verblijven hebben de afgelo-
pen periode bezoek moeten ontberen. Als 
risicogroep werden ze geïsoleerd. Maar 
hoe gaat dat als je ouder bent en nog 
zelfstandig woont ? De wijkkrant sprak 
met een alleenstaande oudere over de 
recente Corona isolatie.

RIA SLÜTTER (73) is twee jaar geleden in 
Klarendal komen wonen. Ze is geboren in 
het Achterhoekse Rekken maar om haar 
kinderen en kleinkind Quin van 3 jaar, die 
ook in Arnhem wonen, vaker te kunnen 
zien heeft ze haar intrek genomen op het 
Noordpad. 

Sinds het Coronavirus ons land beheerst 
is Ria strikt in het naleven van de regels. 
Maar bang is ze niet. “Mocht ik het virus 
ook krijgen dan laat ik me daar voor 
behandelen, maar ik ga zeker niet op een 
intensive care afdeling liggen omdat mijn 
lichaam dat nooit goed gaat overleven”, 
zegt de kwieke Ria.

Ria heeft 36 jaar geleden een ernstig  
auto ongeluk gehad en dat geeft tot op  
de dag van vandaag fysieke problemen. 

Desondanks heeft ze haar thuiszorg terug-
gezet naar twee dagen in de week omdat 
ze het niet prettig vind om onnodig risico 
te lopen. Ria lijdt aan MCS (meervoudig 
chemisch sensitive) waardoor ze erg veel 
last heeft van geurtjes, uitlaatgassen en 
andere ongemakkelijkheden die voor ande-
ren in haar omgeving als normaal worden 
beschouwd. Dat maakt het in de Corona 
crisis wel extra moeilijk omdat ze daardoor 
niet veel onder de mensen komt, maar ook 
haar familie minder langskomt.

Het risico van besmetting is te groot en 
Ria is per slot van rekening kwetsbaarder. 
Juist daarom eet en leeft Ria volgens een 
natuurlijke leefstijl. Ze eet biologisch, maakt 
regelmatig een wandeling en probeert zo 
de balans te vinden in de Coronatijd om 
fysieke en mentale stress te compenseren. 
Daarnaast doet ze aan fitness en heeft ze 
een antroposofische huisarts.

Om de eenzame momenten op te hef-
fen heeft ze een maatje via SWOA* en is 
ze bij mooi weer dagelijks in haar tuin te 
vinden. Kontakten met haar directe buren, 
een praatje en elkaar een beetje in de 
gaten houden vind ze prettig en belang-
rijk. Ze belt nu ook vaker met haar zus om 
elkaar een beetje in de gaten te houden en 
gewoon te weten hoe het gaat. Ria is
voorzichtig met het boodschappen doen.

Alhoewel het winkelcentrum om de hoek 
ligt vind ze het verschrikkelijk om zich in 
het gedrang te begeven. Ze merkt dat men-
sen de regels soms aan hun laars lappen 
en bijna letterlijk over elkaar heen kruipen 
om bijvoorbeeld bananen te bemachtigen. 
Haar kinderen lossen dit probleem vaker 
voor haar op door de boodschappen voor 
haar te doen.

“Ik ben een optimistisch mens. Ondanks 
alle mankementen en die vervelende 
Corona isolatie kijk ik vooral naar wat ik 
allemaal wél nog kan in plaats van sikke-
neuren over wat er niet kan” aldus Ria. Met 
die positieve woorden eindigt ons gesprek.

Ik heb ontdekt dat Ria een talent heeft dat 
zich heeft ontwikkelt in de struggle van 
het leven maar een sterk karakter in de 
stroom van het leven heeft gewonnen. Ik 
wil haar een hand geven maar dat mag 
niet. “Ik ben niet van handen schudden, 
zeker nu niet. Ik geef liever een goede 
Hug, maar die kom je maar halen als alle 
maatregelen zijn opgeheven”.

* SWOA = Stichting Welzijn Ouderen Arnhem – 

www.swoa.nl - Kazerneplein 2 Arnhem

Stilte in de storm?

Door Gert Jan Schouten

Al jaren lonkt het water. Rivier, grindgat, 
zee, meer, zwembad, warm of koud, ze 
flirten onophoudelijk met me, ze fluiste-
ren, kom, spring! Het water lijkt onweer-
staanbaar en probeert me keer op keer te 
verleiden tot een baarmoederlijke duik. 
Al jaren groeit mijn buik terwijl mijn 
conditie verrimpeld, de beentjes worden 
dunner en mijn proporties raken uit het 
lood. Kleine tietjes steken de kop op. Al 
jaren zijn er plannen om mijn buik en het 
water structureel met elkaar te verbinden 
maar nooit leidde dat tot baantjes in het 
mooiste bad van Nederland, ZWEMBAD 
KLARENBEEK.

Tot een jaar geleden, het noodlot schonk 
mij een zwempartner in crime. Mijn 
overbuuf en ik sloten een convenant, de 
lamme en de blinde maar dan anders. 
Ik help haar met de broodnodige zwem-
structuur en in ruil daarvoor geeft ze mij 
de broodnodige zwemstructuur weer 
terug. We trekken baantjes, zij telt en ik 
raak diezelfde tel weer net zo makkelijk 
kwijt. De eerste weken was ik mij akelig 
bewust van mijn lijf. Stond ik daar op 
de kant over mijn buik heen kijkend, in 
gesprek met uberfitte voetbalmoeders 
die hun baantjes trokken alsof het niks 
was. Daarna zag ik vooral nog mannen 
zoals mij die stilletjes en wanhopig de 
kilo's probeerden af te tikken. Heerlijk 
geruststellend. Geeft niks heren, heb ik 
ook hoor. Steeds vaker leidde deze her-
kenning tot een praatje, lekker he. Dapper 
zwommen we door. Herfstzwemmen voor 
vallende blaadjes. Alles leek bij elkaar te 
komen.

Dit voorjaar hield Corona het bad een tijd-
je gesloten. Opeens kon er gereserveerd 
worden, het verbond tussen buuf en mij 
kwam uit haar winterslaap. Back in busi-
ness, we zwommen weer en hoe. Het was 
per definitie rustig, we vonden onszelf 
terug in de snelle baan en vakantiesferen. 
Het leek wel Frankrijk. Het mooist zijn de 
regenachtige dagen, bijna niemand in het 
water, de kleur een beetje uit de lucht 

waardoor de bosachtige omgeving nog 
meer zijn stempel drukt. 

In het begin waren het nog vooral de 
echte zwemmers, de gevorderden met 
mutsen en brilletjes, de zwemmers met 
fabelachtige technieken en hulpmiddelen, 
zwemvliesjes, drijvertjes en handschoe-
nen met vliesjes, alles ter vervolmaking 
van de slag. Na verloop van tijd kwamen 
ook zij weer, de mannen met buiken, de 
vrouwen met dezelfde buiken wat beter 
verdeeld over lijf en leden, de geruststel-
ling was er weer Godzijdank! 

Inmiddels zijn de douches geopend, wat 
een genot zo'n meditatieve straal op je 
kop. Zo'n straal doet je dromen en inspi-
reert me om columns schrijven. Wat een 
mooi en poëtisch einde zou het geweest 
zijn als dit stukje me juist daar zou zijn 
ingestraald. Het had zo maar gekund. 
Maar goed we zwemmen weer, mijn buuf 
en ik, omdat het water lonkt en de buik 
erom vraagt.

Klarendalse taferelen
Een jaar geleden is de poepgroep gestart 
met haar strijd tegen hondenpoep overlast. 

We danken de bewoners initiatiefgroep, 
ondersteund door opbouwwerker KARIN, 
DE WASPLAATS, WOON OMGEVINGS 
PLOEG, VRIJWILLIGERS die een dispenser 
hebben geadopteerd en TEAM LEEFOMGE-
VING van de gemeente.

Het tegengaan van hondenpoep overlast 
is niet mogelijk zonder baasjes die de 

moeite nemen een gratis zakje te pakken 
en aan hun verplichting voldoen door op te 
ruimen. In het afgelopen jaar zijn er ruim 
30.000 drollen opgeruimd. Dank daarvoor!

Omdat we een jaar bezig zijn willen we 
graag met jullie als bewoners evalueren. 
Op www.klarendal.nl/schoon-klarendal 
is een kort onderzoekje te vinden, doe jij 
mee? Het kost maar een paar minuutjes 
van je tijd!.

Poepgroep

KLARENDALSE BOP

DOET ONDERZOEK

WWW.FACEBOOK.COM/KLARENDALSEBOP

WWW.KLARENDAL.NL

-> SCHOON KLARENDAL

DOE JE MEE?

GA NAAR...

Ria Slütter komt in de corona tijd minder onder de mensen

“Ik ben een optimistisch mens”

“De eerste weken was ik mij 
akelig bewust van mijn lijf”

De zwembroek en handdoek van de auteur



DE LEUKE LINDE  BAS BUGTER, en JOSJE HERS

Het is alweer bijna vakantietijd en dit jaar verloopt de vakantieperiode door de Corona-
maatregelen voor veel mensen anders dan men had gepland. Deze keer liepen de wijk-
krant redacteuren rond in de speeltuin De Leuke Linde en stelden een aantal mensen de 
vraag: Heeft de Coronacrisis invloed op jullie vakantieplannen?
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SAID

Said komt ons met een brede glimlach tegemoet lopen en heeft wel even tijd voor een 
praatje. Said is sportcoach, hij werkt al ruim 20 jaar bij de speeltuin De Leuke Linde.

“Onze vakantie hebben we een tijd terug al geboekt, Turkije zou het worden. Maar nu 
ben ik erg gaan twijfelen door alle onduidelijkheden die er nog zijn. Op het journaal zag 
ik dat bijna de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat, men vindt 
het veiliger om thuis te blijven, ik begrijp dat wel. Je wilt toch niet het risico lopen dat 
iemand van het gezin ziek wordt, zeker niet als je in het buitenland bent, zie dan maar 
weer eens terug te komen. Als er een negatief reisadvies wordt afgegeven voor Turkije 
kunnen we niet, maar eerlijk gezegd blijf ik sowieso liever in Nederland.”

“Men vindt het veiliger om thuis te blijven, ik begrijp dat “Men vindt het veiliger om thuis te blijven, ik begrijp dat wel” wel” 

MASVUAN

Masvuan zit met een groepje kinderen te knippen en te plakken aan de grote picknickta-
fel midden op het terrein van de speeltuin. “Ik ben ook vrijwilliger hier. Momenteel doe 
ik de opleiding Sociaal Cultureel werk, daar hoort ook activiteiten begeleiden bij zoals 
wat ik vandaag doe. Het is hartstikke leuk én ik doe ervaring op.
Drie jaar geleden ben ik voor het laatst op vakantie geweest, een half jaar naar Bali, daar 
heb ik vrijwilligerswerk gedaan in een weeshuis. Ik ga niet elk jaar op vakantie maar 
spaar liever een paar jaar om dan voor langere tijd weg te kunnen. Dit jaar blijf ik thuis en 
zal hier veel te vinden zijn, ik wil alle kinderen hier een leuke zomer bezorgen namelijk!”

“Het is hartstikke leuk én ik doe ervaring op”“Het is hartstikke leuk én ik doe ervaring op”

RINA EN LIES

Op een bankje genietend van het zonnetje zitten deze twee geboren en getogen Klaren-
dalse dames, beiden doen al vele jaren vrijwilligerswerk voor de speeltuin. Als meisjes 
van vier hebben ze op hetzelfde terrein gespeeld als waar nu De Leuke Linde staat.
Lies: “Mijn vader heeft deze speeltuin opgericht. Hiervoor was het ene deel een begraaf-
plaats en het andere deel een klein speelplaatsje, ik zie het nog zo voor me.”
Rina: “Die gigantische Kastanjeboom hier, daar is de speeltuin omheen gebouwd. Ik 
kan me goed herinneren dat het nog een klein boompje was, als die boom zou kunnen 
praten had je een boek vol verhalen.”

Maar nu over de vakantieplannen van de dames.
Lies: “Ik zou nu op Gran Canaria zitten, maar dat ging niet door vanwege de Corona. 
In september wil ik naar Sicilië, hopelijk is het tegen die tijd wel weer mogelijk om te 
reizen. Thuis vakantie vieren vind ik maar niks. Dat is niet echt vakantie, je moet het 
huishouden runnen en allerlei andere activiteiten lopen ook door. Ik ga liever weg, dan 
kan je pas goed ontspannen.“

Rina: “Ik ga niet met vakantie, maar dat heeft niks met de Corona te maken. Ik blijf graag 
hier, laat mij maar vrijwilligerswerk in deze speeltuin doen, daar geniet ik echt van.”

“Laat mij maar vrijwilligerswerk in deze “Laat mij maar vrijwilligerswerk in deze 
speeltuin doen, daar geniet ik echt van”speeltuin doen, daar geniet ik echt van”

PEPIJN

Pepijn loopt stage bij De Leuke Linde, hij is studeert op het CIOS en wil na zijn studie het 
liefst gymleraar worden op een basisschool. Hij had grootse vakantieplannen dit jaar.
“Na jarenlang op campings vakantie te hebben gevierd zouden we dit jaar voor het eerst 
met ons gezin op vakantie naar het buitenland gaan, naar Mexico. Dat hebben we nu 
verzet naar volgend jaar. En ik zou met vrienden naar Mallorca gaan, ook dat is gean-
nuleerd. Die Coronacrisis heeft echt veel invloed op allerlei dagelijkse dingen, ik moest 
voor mijn studie nog evenementen organiseren maar dat moest ook afgeblazen worden. 
Ik was echt een hardcore stapper en ging naar veel festivals met vrienden. Als alterna-
tief zijn we met de vriendengroep maar boswandelingen gaan maken, daar kwam ik 
normaal gesproken nooit!“

“Die Coronacrisis heeft echt veel  “Die Coronacrisis heeft echt veel  
invloed op allerlei dagelijkse dingen”invloed op allerlei dagelijkse dingen”

KINDERACTIVITEITEN OP DE LEUKE LINDE

Iedere woensdagmiddag kun je terecht op De Leuke Linde voor leuke 
KINDERACTIVITEITEN. De activiteiten zijn voor kinderen van 4 t/m 12 
jaar. Je moet je wel van te voren inschrijven! Dat kan bij Noëlle of Joyce. 
Tijdens deze activiteiten mogen er geen ouders/ volwassen begeleiders 
op het terrein, dus alleen de kinderen die zich hebben ingeschreven. De 
speeltuin is dan ook verder gesloten voor ander publiek.
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is de SPEELTUIN open 
van 10.00 tot 17.00 uur. En op woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. 
Iedereen is welkom, maar let wel op huisregels en hou je hier ook aan!!!

VAKANTIE-PROGRAMMA
Naast SPEELDORP KLARENDAL in de laatste 2 weken van de zomervakantie, zullen we 
ook in de eerste 4 weken van alles organiseren voor kinderen van 4 t/m 12 jaar en voor 
de jeugd vanaf 12 jaar.
Let op de posters en flyers die worden uitgedeeld op de scholen, bij het Kinderwerk en 
op De Leuke Linde. En houdt Facebook in de gaten!!! Het wordt een gezellige zomer!!!
De activiteiten zijn voor kinderen uit Klarendal en St. Marten én voor deelnemers van 
het Kinderwerk.
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Bewonersoverleg 

Eind juni was de eerste vergadering sinds de corona 
crisis van het Bewonersoverleg, wat komt normaliter 
zeven maal per jaar bij elkaar komt. 

Het overleg bestaat uit inwoners van Klarendal en een 
aantal professionals. Zij bespreken zaken die met de 
leefbaarheid van de wijk te maken hebben. 

Gezien de beperkte maatregelen was er geen ruimte 
voor gasten en publiek en bovendien vond het over-
leg ná de deadline van de wijkkrant plaats. Daarom 
hebben we er geen verslag van. Na de zomer is alles 
hopelijk weer regelmatiger! 

Voor VRAGEN OF FINANCIËLE AANVRAGEN, is bewo-
nersondersteuner (voormalig opbouwwerker) KARIN 
VELDKAMP altijd bereikbaar k.veldkamp@rijnstad.nl. 

WIJKMANAGER MIRJAM DULK is te bereiken via 
mirjam.dulk@arnhem.nl. 

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. 0800 1809  
of www.arnhem.nl/melding
Volkshuisvesting: tel. (026) 3 712 712
Jongerencentrum De Mix: tel. 026 - 445 86 21
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

NIEUWE WIND DOOR MOLEN DE KROONNIEUWE WIND DOOR MOLEN DE KROON

Hoewel 2020 het jaar zou worden waarin 
de Klarendalse molen uitgebreid zou 
vieren dat het al 150 jaar op haar plek 
middenin de wijk staat, nam het corona-
virus de regie over en worden feestelijke 
momenten voorlopig uitgesteld. Maar dat 
betekent niet dat de molen niet draait!
De molenwinkel was de afgelopen perio-
de met aangepaste tijden geopend en de 
omzet was opmerkelijk hoger, de monu-
mentenwacht is langs geweest en de 
geplande onderhoudswerkzaamheden zijn 
verricht, voor de jaarlijkse Anjer actie is er 
door de vrijwilligers binnen eigen netwer-
ken digitaal gecollecteerd wat maar liefst 
meer dan 1200 euro op leverde én er is 
een nieuw bestuur aangetreden.

NIEUW BESTUURNIEUW BESTUUR

Bestuursleden komen en gaan; door 
omstandigheden was de molen heel even 
bestuur loos geworden. In november van 
het vorige jaar is de werving voor nieuwe 
leden gestart, via o.a. sociale media en de 
Arnhemse Koerier heeft dat een fris gezel-
schap opgeleverd, met als voorzitter - 
Annerie van Daatselaar, penningmeester -

Martin Brouwer, secretaris - Sybren 
Strikwerda, alge meen lid - Suus Brands, 
techniek - Frank Lassche, verhuur en 
vrijwilligers - Carola Sibma, evenemen-
ten - Kevin Geerling (niet op de foto). Het 
bestuur wordt ondersteund door vrijwil-
ligers Michiel van Vliet en Jaap de Haan 
(molenaar). 

Voorzitter Annerie van Daatselaar is in 
haar dagelijkse leven ondernemer als 
landschapsarchitect: ‘Ik woon al vier jaar 
in Sint Marten en kijk op de molen uit 
vanuit mijn huis. Ik heb al eerdere erva-
ring met besturen, las in de Arnhemse 
Koerier de oproep, vond het tijd weer 
eens wat te doen, het enigst zittende 
bestuurslid reageerde snel, de sfeer met 
anderen tijdens de eerste vergadering 
was heel prima en voor ik het wist bleef 
het voorzitterschap voor mij over. Dat is 
eigenlijk ook wel leuk: ik hou er van de 
kar te trekken en initiatief te nemen.’

Het bestuur is ondertussen bezig met 
een nieuw beleidsplan voor 2021/2023 en 
binnenkort verandert de naam ‘Stichting 
Vrienden van de Klarendalse molen’ naar 
‘STICHTING KLARENDALSE MOLEN – DE 
KROON’.

Molen De Kroon

Door Zefanja Hoogers 

Op de tweede zaterdag van juni, vond voor 
het eerst sinds twaalf jaar geen NACHT 
VAN DE MODE plaats: het evenement 
opgezet door ondernemers in de wijk om 
met hun zelf ontworpen producten uit 
te pakken en wat in de loop van de jaren 
uitgroeide tot een jaarlijks feest waar ont-
werpers, wijkbewoners, Arnhemmers én 
toeristen van buiten de stad een vrolijke 
avond in Klarendal beleefden. Het corona-
virus nam de regie over: geen Nacht van de 
Mode…

Maar: bezige bijtjes Annet Veerbeek en 
Mirte Engelhard konden het niet laten 
tóch iets te laten zien, VOOR JOU. Des 

corona’s had styliste Annet (Net-A) eerder 
een stijlpop ontworpen #knippenenplakken 
#stayhomepakket, met stijlkaarten uit het 
Modekwartier, om te verzamelen en de tijd 
thuis tijdens de lockdown door te komen. 
Deze poppetjes werden voor even levend: 
met de speciaal voor coronatijd ontwor-
pen house pakken van ontwerpster Mirte, 
liepen ze met muziek van Remko Verweij 
en performer Kate Oshunmare (allemaal 
lokaal talent!) VOOR JOU even door de 
wijk, om toch nog een klein beetje Nacht 
van de Mode te beleven. Of: een guerilla 
street parade om zo de wijk te laten zien 
dat we er nog zijn, aldus Mirte. De dames 
gingen er live mee online op zaterdag 13 
juni. Gelukkig waren de terrassen ondertus-
sen open en had de catwalk publiek. 

Voor jou

Je ziet ze 
groeien bij 
Skar.
• dagopvang (0-4 jaar)
• peuterwerk (2-4 jaar)
• bso (4-13 jaar)

Nieuwsgierig? 
Leer ons kennen via www.skar.nl

complottheorie

De oplossing van  
Bas’ rebus: rebas
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Het nieuwe bestuur met hun adviseurs  © Zefanja Hoogers
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Huis van Puck
PUCKS OPEN PODIUM 

VANAF SEPTEMBER 

Vanaf 17 juli sluit Huis van 
Puck zijn deuren voor 

een zomerstop. In 
september starten we 

weer met een nieuw 
seizoen vol activiteiten, 

cursussen en evene-
menten. Ook Pucks 

Open Podium zal, hope-
lijk, weer als vanouds iedere 

maand terugkeren. Ben je muzikant, 
cabaretier, schrijver, danser, dichter of 
theatermaker en zou je komend seizoen 
graag optreden tijdens één van onze 
open podium avonden? Meld je dan aan 
via www.huisvanpuck.nl

We wensen je een hele fijne zomer! 

Pucks Open Podium
Iedere 3e vrijdag van de maand
20:00 uur - 22:30 uur 

WWW.HUISVANPUCK.NL

Gratis theater act voor ouderen, corona-
proof! Verras jezelf of een ander. 

Wijkbewoner en theatermaker Boaz Boele 
heeft samen met een collega een speciale 
act gemaakt om juist ouderen in (o.a.) 
Klarendal te verrassen. De act is grap-
pig, uitnodigend én 100% Corona-proof, 
omdat hij plaatsvindt achter het raam. 
De act is bedoeld voor zelfstandig wonen-
de ouderen en wordt 1 op 1 uitgevoerd. 
Boaz: ‘Het is een laagdrempelige act waar 
een krachtige wisselwerking tussen speler 
en de oudere ontstaat. Ik verleid ze met 
spel! Er is écht contact en dat is elke keer 

weer bijzonder. Leeftijd is dan opeens niet 
meer belangrijk.’

Dankzij Provincie Gelderland kan deze act 
een aantal keer gratis uitgevoerd worden. 
Ouderen kunnen zichzelf aanmelden, 
maar kunnen ook aangemeld worden 
door anderen. De oudere die de act krijgt, 
moet alleen wel een raam hebben waar 
iemand achter kan staan, aan de straat-
kant, achtertuin of galerij. 

Informatie of aanmelden kan via 
info@boazboele.nl maar Boaz heeft 
ook telefoon: 06 - 28 49 86 59

Het Spiegelraam 

Boaz verleidt met spel achter het raam

De laatste editie door Marije Ringersma! 
Foto: Bas Boerman

Het is bijna zomer. Ik loop door de 
Johannastraat op weg naar iemand die 
ik niet ken. Een man die ik ga intervie-
wen. Een verrassing. Wie is die persoon? 
Zal het gesprek lekker lopen? Even voor 
zo’n gesprek met een onbekende krijg ik 
een kriebel in mijn buik. Van spanning. 
Van nieuwsgierigheid. Zo is het de afge-
lopen jaren iedere keer gegaan. En elke 
keer volgde er een boeiend gesprek. Een 
interessant verhaal. Want een verhaal, dat 
heeft iedereen.

In de Johannastraat zie ik mensen ruzie 
maken, zie hen het ook weer goedmaken. 
Als ik de weg kwijt ben, helpen jongeren 
mij weer op het goede pad. Ik weet dat het 
waarschijnlijk mijn laatste interview is voor 
de wijkkrant. Jammer. Maar nu nog even 
genieten van dit interview met HOSSEIN 
(73), die ons gezonde levenslessen biedt 
vanuit zijn kleurrijke appartement.

Wat ziet u er goed uit voor uw leeftijd! 
Wat is uw geheim?
Dat zijn drie dingen, mevrouw: Positief 
denken, Gezond eten en Sporten. Dat 
positief denken heb ik van huis uit mee-
gekregen. Mijn achternaam betekent 
‘kleermaker’, maar dat ben ik zelf niet 
hoor. Mijn vader was wel kleermaker. Zelf 
heb ik literatuur gestudeerd. Daarna heb 
ik altijd op kantoor gewerkt. En nu, nu 
ben ik met pensioen.

Hoe besteedt u uw tijd nu u met pensi-
oen bent?
Iedere ochtend begin ik met een glas 
lauw water en citroen, gember en een 
teentje knoflook. Daarna ga ik niet ont-
bijten, maar een beetje schoonmaken en 
opruimen in huis. Dan pas ga ik ontbijten. 
En wat dingetjes lezen op mijn telefoon. 
Meestal lees ik over gezondheid. Na het 
ontbijt ga ik wandelen. Vroeger ging ik 
altijd naar Sonsbeek, maar dat vind ik nu 

te druk met Corona. Nu doe ik een rondje 
in de wijk. Als ik dan thuis kom, ga ik rus-
ten. Daarna ga ik lekker sporten.

Hoe heeft u de Corona-tijd ervaren?
Ik ben voorzichtig. Supersnel naar de super-
markt gegaan. Alles goed schoonmaken hier 
in huis. Ik heb thuis getraind want de sport-
scholen waren natuurlijk dicht. In de kleine 
kamer heb ik wat gewichten neergelegd en 
daar train ik iedere dag mee. Als het lekker 
weer is, sport ik het liefste op het balkon. Ik 
ben graag alleen. Ik ben dan vrij. Eenzaam 
ben ik niet. Ik denk er gewoon niet aan. Ik 
lees, ik kijk tv, ik maak graag een praatje.

Hoe bent u begonnen met krachttraining?
Altijd ben ik een sportman geweest. 
Vroeger deed ik tafeltennis op een hoog 
niveau. Daar ga je echt van zweten. Het 
is een hele snelle sport. Ook heb ik veel 
aan bergwandelen gedaan. Maarja in 
Nederland heb je geen bergen. Toen begon 
ik met krachttraining. Ik voel me daardoor 
vitaal en sterk.

Houdt u van koken?
Ik vind het geweldig om te koken! Heb ik 
van mijn moeder geleerd. Ik eet 2 tot 3 

eieren per dag. Ik train veel dus ik heb 
veel eiwitten nodig. En kijk, hier op 
Facebook zie je allemaal fotos van de 
maaltijden die ik zelf heb gemaakt. Met 
heel veel groenten. En lamsvlees. 

Hoe geniet u nog meer van het leven?
Normaal (buiten Corona-tijd, red) ga ik 
iedere drie weken naar de Dollars in de 
stad. Dat is een hardrock cafe. Ik hou van 
gitarenmuziek. Ik drink wat whiskey thuis 
en wandel daarna naar de stad. Daar 
drink ik een paar biertjes en dans de hele 
avond. Met je hoofd schudden, lekker 
springen. Ik mis dat, nu de Dollars dicht 
is door Corona-maatregelen. Ik dans ook 
weleens thuis. Met televisiekanaal Xcite 
op, als ik een liedje hoor dat ik leuk vind. 

Maar mevrouw, het belangrijkste om te 
genieten: Ik leef in het hier en nu. Zo is 
het goed. Ik heb geen spijt. Er is zoveel 
mogelijk.

En zo is het maar net. Dank lezers voor 
de enthousiaste reacties op mijn column 
en de openheid van de Klarendallers die 
ik heb geïnterviewd! Er is zoveel moge-
lijk. Ook in Klarendal..

Wie ben jij nou? Wie ben jij nou? 
Wie ben jij nou? HosseinHossein  

Hossein geniet ook van zijn bloemenzee op het balkon

“Positief denken, Gezond eten 
en Sporten”

  
Door Nico van Putten

Een jaar of wat geleden stond ik in de 
AH bij de kassa. Voor mij stond een 
Surinaamse vrouw met haar zoontje 
van ± 9 jaar. Het was in de tijd dat de 
‘zwarte Piet’ discussie steeds grimmi-
ger werd in de media. Op dat moment 
dacht ik daar niet aan. Totdat ik ineens 
een man vanaf de koekjes afdeling 
hoorde roepen naar de caissière, “hoe 
heten de ‘negerzoenen’ tegenwoor-
dig?” Mede door zijn Klarendals accent 
moest ik onwillekeurig glimlachen, 
maar tegelijkertijd realiseerde ik me 
dat de Surinaamse vrouw er aanstoot 
aan kon nemen. Ik kende haar niet, 
maar hoopte wel dat ze al een tijd in 
Klarendal woonde, zodat zij wist dat 
de man er geen racistische bedoeling 
mee had. De caissière wist het niet en 
riep de bedrijfsleider op, maar hij wist 
het ook niet. De man legde uit dat hij 
ze moest kopen voor zijn buurvrouw 
en wist de nieuwe benaming niet 
meer. De bedrijfsleider hielp de man 
zoeken en na enkele dozen voorzichtig 
geopend te hebben, hoorde ik ineens, 
“Jaahh, dit zijn ze!!!” Hij kwam achter 
me staan in de rij om het af te rekenen. 
Omdat ik de Surinaamse vrouw ook 
zag glimlachen zei ik, “Die naam is een 
aantal jaren veranderd na protesten 
van vermeend racisme”. “Belachelijk”, 
zei de Surinaamse vrouw en vertelde 
toen, “Mijn zoontje heeft vorig jaar 
zo genoten van het meedoen bij de 
intocht van Sinterklaas als zwarte Piet” 
en nu wist ze ook niet of dat dit jaar 
nog wel mocht en in welke kleur dan, 
want hij wilde weer meedoen. “Groen” 
zei de man abrupt! “Nee he mamma, 
niet groen toch?” Maar omdat zij in de 
weer was met afrekenen, zei ik toen 
tegen hem ter geruststelling, “Je moet 
gewoon als jezelf gaan jongen en er 
weer opnieuw van genieten. Toch?” 
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Yes!!! Gelukkig mogen we ook dit jaar vanuit Bouwspeelplaats De Leuke Linde en 
het Kinderwerk Klarendal weer Speeldorp Klarendal organiseren!!!
Maar let op, want het is anders dan andere jaren. Per dagdeel kunnen er maximaal 
100 kinderen meedoen, daarom moet je je van te voren inschrijven. Dus wees er 
snel bij!
Speeldorp Klarendal is dit jaar alleen voor kinderen die zich hebben ingeschreven!!! 

VOORWAARDEN OM MEE TE MOGEN DOEN AAN DE ACTIVITEITEN 
VAN SPEELDORP:
✪ Je bent tussen de 4 en 12 jaar (let op de verdeling in ochtend en middag).
✪ Je komt uit Klarendal of St. Marten.
✪ Of je bent vaste deelnemer van Kinderwerk Klarendal. 
✪ Je moet je van te voren per dagdeel inschrijven. 
✪ Je bent welkom als je gezond bent. Als je klachten hebt (hoesten, niezen, koorts) 

dan moet je thuis blijven.

VERDELING IN LEEFTIJDEN
Omdat we niet te veel kinderen tegelijk op de speeltuin mogen ontvangen, verde-
len we de ochtenden en middagen in leeftijdsgroepen. 

✰ KINDEREN VAN 0 T/M 4 JAAR zijn welkom in de ochtend (10.00 – 12.00 uur), mét 
verplichte begeleiding. Maximaal 1 ouder/volwassene per gezin/samenstelling.

✰ KINDEREN VAN 4 T/M 6 JAAR zijn welkom in de ochtend (10.00 – 12.00 uur), 
eventueel onder begeleiding. Maximaal 1 ouder/volwassene per gezin/samen-
stelling. 

✰ KINDEREN VAN 7 T/M 12 JAAR mogen in de middag (13.30 – 16.00 uur) komen.
Ouders/volwassenen hebben geen toegang tot de speeltuin. 

INSCHRIJVEN
❂ Voor ieder programma-deel moet je je van te voren inschrijven. Zonder inschrij-

ving kun je niet deelnemen.
❂ Als er geen plek meer is, dan laten wij dat weten. Als je niets van ons hoort, ben 

je dus ingeschreven.
❂ Heb je broertjes of zusjes en willen jullie graag samen meedoen, laat dit dan 

even weten. Dan kunnen wij bekijken of dat kan.
❂ Ouders/volwassenen die in de ochtend met hun kind(eren) mee gaan, moeten 

zich ook inschrijven. 
❂ De inschrijfbriefjes zijn te krijgen op De Leuke Linde en bij het Kinderwerk 

Klarendal.
❂ Het inleveren van de inschrijfstrookjes kan op de woensdagen en donderdagen 

in juni en juli bij De Leuke Linde, bij Noëlle of Joyce. (alleen dan!! Dus niet op 
andere dagen!)

We moeten echt streng zijn op de bovenstaande regels, dus hou je hier ook aan!!!

BELANGRIJK INFO VOOR OUDERS/VOLWASSENEN
Helaas is Speeldorp dit jaar niet toegankelijk voor ouders/ volwassenen. Behalve de 
ouders/volwassenen die verplicht mee komen met hun kind(eren) tussen 0 – 4 (6) jaar.
Halen en brengen mag tot aan de poort en met 1,5 meter afstand van anderen.
Het is wel van belang dat u bereikbaar bent, mocht er iets met uw kind aan de 
hand zijn. 

BELANGRIJKE INFO VOOR BSO’S/ KINDERDAGVERBLIJVEN
Helaas kunnen we dit jaar GEEN TOEGANG verlenen aan BSO’s, 
Kinderdagverblijven of andere groepen. Volgend jaar zijn deze groepen uit de wijk 
(hopelijk) weer van harte welkom!

*De organisatie van Speeldorp Klarendal behoudt zich het recht om uitzonderingen 
te kunnen maken.

Vragen? Bel met Bouwspeelplaats De Leuke Linde, tel: 026 – 442 48 11
Of Noëlle Bus: 06 – 289 55 482 (noelle_leukelinde@hotmail.com)
Of Joyce Verhoef: 06 – 154 97 339 (j.verhoef@rijnstad.nl)

Maandag 10 augustus: Maandag 10 augustus: OPENINGSDAGOPENINGSDAG
Natuurlijk begint Speeldorp ook dit jaar weer met een openingsfeest. 
Er zijn er allerlei leuke spellen, sport- en knutselactiviteiten.

Dinsdag 11 augustus: Dinsdag 11 augustus: BOUWDAGBOUWDAG
Het thema van de Bouwdag is: Op de Boerderij……. Alle activiteiten hebben te maken 
met de boerderij en de dieren die daar wonen. En we starten in de Bouwhoek natuur-
lijk met de bouw van onze eigen Speeldorp-boerderij. 
Let op: Trek wel stevige, dichte schoenen aan, als je in de bouwhoek gaat helpen!!

Woensdag 12 augustus: Woensdag 12 augustus: WATERDAG !!!WATERDAG !!!
Een kletsnatte dag met leuke water-activiteiten. Vergeet niet je zwemkleding aan te 
trekken en neem een handdoek, zonnebrandcrème en droge kleding mee. 

Donderdag 13 augustus: Donderdag 13 augustus: SPIONNENDAGSPIONNENDAG
In de ochtend is er een speurtocht voor kleintjes, in en om de speeltuin. In de middag 
zijn er speurderige spionnenspellen.

Vrijdag 14 augustus: Vrijdag 14 augustus: THEATERDAG THEATERDAG 
In de ochtend is er een kleuterprogramma met theatervoorstelling. In de middag 
kunnen de oudere kinderen genieten van een theatervoorstelling.

Maandag 17 augustus: Maandag 17 augustus: SPORTDAGSPORTDAG
Wij beginnen de tweede week van Speeldorp met een sportieve dag. Sporten en  
spelletjes met veel beweging!!

Dinsdag 18 augustus: Dinsdag 18 augustus: FEESTDAGFEESTDAG
Vandaag maken we er een leuk feestje van met verrassende activiteiten! 

Woensdag 19 augustus: Woensdag 19 augustus: MUZIEKDAG MUZIEKDAG 
Alle activiteiten staan vandaag in het teken van muziek en dans. Er zijn verschillende 
spelletjes, activiteiten en workshops.

Donderdag 20 augustus: Donderdag 20 augustus: TALENTENDAGTALENTENDAG
In de ochtend gaan we met een groepje kinderen van 6 t/m 12 jaar naar het Filmtheater. 
Verder is de speeltuin deze ochtend gesloten.
In de middag is het weer tijd voor de Speeldorp-Talentenshow!!! Dit jaar mogen alleen 
kinderen naar binnen! Dus geef je op om mee te doen of geef je op om in het publiek 
te zitten. 

Vrijdag 21 augustus: Vrijdag 21 augustus: CIRCUS !!!CIRCUS !!!
Circus Harlekino is er ook dit jaar weer bij om Speeldorp Klarendal af te sluiten. In de 
ochtend is er een voorstelling voor kinderen van 4 t/m 6 jaar. In de middag is er een 
voorstelling voor kinderen van 7 t/m 12 jaar. 

Het volledige programma wordt op de basisscholen uitgedeeld, is verkrijgbaar bij 
Leuke Linde en Kinderwerk Klarendal óf online te vinden op www.facebook.com/
deleukelinde.
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Speeldorp Klarendal wordt georganiseerd door Bouwspeelplaats De Leuke Linde en Rijnstad Kinderwerk Klarendal
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