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Een bijzonder SpeeldorpEen bijzonder Speeldorp
Door Zefanja Hoogers

Het corona virus heeft ook in Klarendal 
zo zijn invloeden. Het was maar de vraag 
voorafgaand aan deze zomervakantie, of 
het SPEELDORP wel door kon gaan. Het 
ging door: anders dan anders, minder 
kinderen, minder ouders toegestaan op 
het terrein, dagregistraties, handen des-
infecteren en anderhalve meter afstand 
van elkaar. ‘We hebben echt in de rats 
gezeten of het speeldorp wel doorgang 
kon vinden. Een afgelasting was wat mij 
betreft een ramp geweest’ vertelt voorzit-
ter Ron Onstein aan de Gelderlander in 
augustus. Financieel lag het ook ingewik-
kelder, alleen al omdat DE LEUKE LINDE 
de inkomsten mistte aan koffie en snacks 
vanuit het keukentje aan ouders die vanaf 
het terras mee genoten van de zomerse 
drukte: die waren er niet in 2020.

Toch was het een fantastische Speeldorp 
voor de kinderen die wél kwamen. Maar 
óók vanwege andere verrassingen!

TWINTIG JAAR KINDERWERK
JOYCE VERHOEF werkt al twintig jaar als 
kinderwerker in Klarendal. In de tweede 
week van het Speeldorp werden op een 
dag alle kinderen aan het werk gezet om 
een mooie tekening voor haar te maken. 
Aangezien deze activiteit met microfoon 
schallend over het terrein werd aange-
kondigd, was het voor Joyce niet een 
echte verrassing toen zij aan het einde 
van de dag op de troon werd gezet en al 
die werkjes van kinderen ontving, maar 
wél heel leuk! Daarna volgde een speci-
aal buffet voor haar en alle vrijwilligers. 
Joyce werd echter ook nog verrast toen 
voorzitter Ron het woord nam: ‘Wij vroe-
gen ons twintig jaar geleden af of Bert 
eigenlijk wel opgevolgd kon worden, en 
of je wel overweg zou kunnen met die 
Klarendallers die het hart op de tong heb-

ben. Maar we werken alle jaren al fijn 
samen op het Speeldorp, en ik hoop dat 
we over drie jaar samen de vijftigste edi-
tie gaan halen!’ Daarna overhandigde hij 
haar een samengesteld boek met allemaal 
herinneringen van mensen waar Joyce 
de afgelopen jaren mee samen werkte en 
werd er een mooie taart aangesneden. 
GEFELICITEERD! 

MEER DAN VEERTIG JAAR LEUKE LINDE
Op de laatste dag van het Speeldorp, voel-
de RON ONSTEIN zelf nattigheid: hij had 
van zijn dochters de instructie gekregen 
een mooie blouse aan te doen. Ron trekt 
al meer dan veertig jaar de kar op de Leuke 
Linde. Maar wethouder en locoburgemeester 

JAN VAN DELLEN somde daarnaast ook 
andere zaken op waarin Ron voor de 
wijk Klarendal van betekenis is geweest. 
En toen sprak van Dellen de woorden 
uit: 'Het heeft zijne majesteit de koning 
behaagd…' waarna Ron volgens corona-
protocol met een lintje werd geridderd in 
de Orde van Oranje Nassau. Dat had hij 
niet verwacht ‘als schoffie uit Klarendal 
die geen school heeft afgemaakt’. Enorm 
verrast en trots bedankte hij vrouw, doch-
ters en alle vrijwilligers die alle jaren 
naast hem staan. ‘Dankzij hun heb ik dit 
allemaal kunnen doen.’ 
Er werd deze week voor de tweede keer 
een prachtige taart aangesneden. Ook 
Ron GEFELICITEERD! 

Overlast verwarde persoon, gekkenwerk voor de buurOverlast verwarde persoon, gekkenwerk voor de buur

Ze dacht van haar pensioengerechtigde 
leeftijd te gaan genieten. Tot vier jaar 
geleden een heel zieke en beschadigde 
vijftiger, verslaafd en alcoholist, veteraan 
voor politie, justitie en zorginstellingen 
luidruchtig naast haar kwam wonen. F. 
was geen onbekende in Klarendal of daar-
buiten. Zij vertelt haar verhaal verkort aan 
de wijkkrant. Haar volledige ingezonden 
brief staat op:
www.klarendal.nl/gekkenwerk

Ingezonden door bewoner van Klarendal 
E.L.

De inclusieve samenleving en burenleed
Als instellingen worden wegbezuinigd en 
verslaafden en psychiatrisch patienten in 
wijken worden gehuisvest, krijgt dat de 
zoete naam van ‘inclusieve samenleving’ 
mee. Gemeentes en overige instellingen 
als sociaal wijkteams wordt in dikke pak-
ken nota’s voorgeschreven hoe te hande-
len in geval van overlast.

In al die dikke pakken nota’s en voorschrif-
ten vind ik één zin aan bewoners gewijd 
(die de inclusieve samenleving vormen?): 
“Bewoners pakken hun verantwoordelijk-
heid”. Het klinkt allemaal prachtig, maar 
verdoezelt dat niemand weet wat ze er 

mee aan moeten, noch met de overlast, 
noch met de verwarde persoon.

Ongestoord woongenot en privacywet
Ik zie een woning als een capsule, een vei-
lige omgeving van waaruit je je leven leeft, 
ook in een wijkje waar de oude woningen 
klein en gehorig zijn. De woningcorporatie 
belooft me ‘veilig en ongestoord woonge-
not’. Dat laatste had ik, tot vier jaar geleden. 

De nieuwe buur laat van zich horen met het 
volume van een misthoorn: van opgewekt 
en ondernemend verandert hij binnen een 
jaar in suïcidaal en permanent laveloos. Hij 
klapt vaak zó hard tegen de grond, dat hij 
op zijn minst een botten moet breken. Da-
gen van tieren, schelden en dreigen worden 
afgewisseld met dagen onheilspellende 
stilte. “Leeft hij nog?”, vraag ik me dan af.
Als ik na anderhalf jaar, begin 2018, ten 
einde raad wijkagent Hortensius aanspreek, 
zegt die: “Ik ken hem al langer dan van-
daag, de man is niet meer te redden. Die 
kan beter terug naar begeleid wonen”. Ik 
waarschuw ondertussen regelmatig de 
instanties dat het niet goed met hem gaat. 
Een leger hulpverleners gaat monter met 
hem aan de slag, zonder resultaat. Buur-
man verslijt vier verzorgers in drie jaar tijd. 
Frits zelf was weinig ‘inclusief’. En waarom? 

Omdat er een privacy wet is, die hem het 
recht geeft om alles af te wijzen. Als buur 
sta je met lege handen aan de zijlijn, in een 
nachtmerrie waar geen einde aan lijkt te 
komen.

Corona-hotel
Vorige zomer bezet een verslaafde dak-
loze anderhalve maand zijn woning, wat 
uitmondt in geweld. Volkshuisvesting start 
een uitzettingsprocedure tegen Frits die 
afgelopen maart behandeld zou worden, 
maar vervalt, evenals het toezicht van ver-
slavingszorg, in Corona tijd. Prompt bezet 
een wisselende ploeg dakloze verslaafden 
als sprinkhanen zijn woning. In twee maan-
den tijd ontdoen ze hem van zijn schamele 
bezittingen, zijn geld, eten en medicijnen. 
Dat is het laatste duwtje, hij overlijdt alleen 
thuis, begin juni, in erbarmelijke omstan-
digheden. “Maar toch, gelukkig maar, dan 
is hij uit zijn lijden verlost, de stumperd” 
hoor ik de achterburen zeggen. “En wij”, 
denk ik erbij. 

Einde verhaal, zou je denken? 
Een aantal jaar wonen naast angstaanja-
gend gedrag, dreiging en geweld, te maken 
krijgen met alle ongerijmdheden van wel-
zijns- en zorginstellingen die de situatie 
voort lieten duren: ’t is me niet in de kouwe 

kleren gaan zitten.

Hoe kan het dat iemand die allang geen 
overzicht meer heeft een eigen woning 
krijgt? Hoe kan het dat buren niet gehoord 
worden door de zorginstellingen en met 
lege handen staan? Hoe kan het dat een 
beleid, een wetgeving en instellingen hem 
de hand boven het hoofd houden en hij 
ongestoord zijn gang kan gaan, dat hij niet 
alleen zijn eigen leven maar ook de levens 
van omwonenden in gevaar brengt?

Ik heb het overleefd, mede dankzij buren, 
het wijksteunpunt en de nuchtere woon-
consulente van Volkshuisvesting - maar 
vraag niet hoe, want het is gekkenwerk 
voor de buur die het treft.

Dit verhaal staat niet op zich, het gebeurt 
overal in Nederland. Lees de suggesties 
van E. L. voor Klarendal en de rest van 
Nederland online via 
www.klarendal.nl/gekkenwerk

Joyce werd verrast door Ron

Ron werd verrast door Jan

Een aantal jaar wonen  
naast angstaanjagend  
gedrag, dreiging en geweld



 
Zefanja Hoogers, Shay Karniel, Marije 

Ringersma, Bas Bugter, Ron Roumen, 

Josje Hers en Gert Jan Schouten
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wijkkrant klarendal is een uitgave 
van het Bewonersoverleg

~ Colofon ~

De zomer is officieel voorbij, maar hij 
startte al in april en ook in september 
zijn er hittegolven. Zou dat bij het 
Nieuwe Normaal horen? Als we al naar 
binnen gaan dit jaar, zou dat corona 
risico’s met zich mee kunnen brengen, 
maar we weten nog steeds heel weinig 
over deze duistere vijand. In Klarendal 
is er in ieder geval geen corona slacht-
offer bekend en hopelijk blijft dat zo. 
Ondernemers en openbare gebouwen 
hebben in ieder geval hun maatregelen 
getroffen: als redactie kunnen we ten 
tijden van dit schrijven in ieder geval 
het MFC nog niet in om te vergaderen 
en horeca gelegenheden kunnen min-
der gasten ontvangen. En nog steeds is 
onduidelijk of dit het Nieuwe Normaal is.

Na komkommertijd zomer is het alle 
jaren altijd wat lastiger om de wijk-
krant te vullen. Maar 2020 is om aller-
lei redenen een ander jaar: hij staat 
bomvol, iedereen wil een plekje in de 
Klarendaller! Marije ook: ze is nog niet 
naar Kenia vertrokken  

~ Redactioneel ~

Uiterlijk kopij woensdag 1 oktober

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 5 november.

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

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

VEEL PLEZIER! 

Persberichtjes 

De wijkkrant ontvangt altijd ‘persberichtjes’ 
van VGTO. Dat zijn kunstenaars TERRY 
VAN GURP en RENÉ OUDENHOVEN die 
op Klarendalseweg 137 in het prachtige 
pand van Zijlstra sinds een tijd maandelijks 
de ‘ZIJLSTRA GALERIJ’ inrichten: altijd 
gestoeld op een actualiteit in of buiten de 
wijk. 

In september heeft René Oudenoven - de 
ene helft van het duo vGtO dat werkt in het 
atelier achter de vitrines – ‘Temperatuur is 
goed’ ingericht: ‘De vakantie nu echt voor-
bij. De souvenirs hangen aan de wand.’ 

De hele maand september in de etalages, 
op een achterwand van schrootjesbehang: 
dagelijks te zien tot 0:00 uur, dan gaan de 
lichten uit. Maar oktober breekt bijna aan, 
dan is er vast weer een nieuwe etalage 
ingericht. Kijk er maar eens naar!
www.jemoetermaaropkomen.nl 

Weesfietsen 

In Klarendal zou in maart een weesfiets-
actie plaatsvinden. Door de coronacrisis is 
dit uitgesteld. Benieuwd naar het verschil 
tussen wees- en zwerffietsen? Een fiets 
die blijft staan wordt vanzelf een wrak, 
legde Henk Velthorst tijdens een eerder 
bewonersoverleg uit. Een ‘wrak’ is geen 
fiets meer en in de Algemene Plaatselijke 
Verordening staat dat het verboden is om 
fietsen, die er niet meer als fiets uitzien, op 
de openbare weg te plaatsen. Handhaving 
kan deze fietsen verwijderen als het eigen-
domsrecht gecontroleerd is. 

Een weesfiets wordt door de eigenaar niet 
meer naar omgekeken. Iedereen kan dit 
melden via de FIXI APP. De fiets wordt dan 
onzichtbaar gemerkt en blijft nog 28 dagen 
staan. Daarna neemt de Algemene Fiets 
Afhandel Centrala (AFAC) de fiets mee. Er 
wordt binnenkort een nieuwe weesfiets-
actie gepland. Of de fiets op de foto een 
weesfiets is, weet de redactie niet: hij stond 
er bijzonder bij…
 

Plek voor Rechtswinkel

Al 30 jaar kunnen Arnhemmers in 
Rechtswinkel Arnhem kosteloos juridisch 
advies krijgen. Dat kan behalve strafrecht, 
gaan over huurrecht, arbeidsrecht, soci-
ale zekerheid, personen- of familierecht. 
Eerder dit jaar lieten we in de wijkkrant de 
rechtswinkeliers (rechtsgeleerden in het 2e, 
3e en 4e jaar aan de Radboud universiteit 
van Nijmegen) aan het woord over hun 
dertigjarig bestaan, maar toen bleek dat ze 
vanwege nieuw beleid in MFC Klarendal, al 
sinds vorig jaar geen inloopspreekuur meer 
houden in Klarendal, iedere dinsdag van 
19u tot 20u. 

Ondertussen was de coronacrisis uitgebro-
ken en waren de rechtswinkeliers sowieso 
alleen nog maar online te bereiken. Maar 
vooruitkijkend naar de toekomst, is er wel-
degelijk wat in gang gebracht: de rechts-
winkeliers zijn eens per week aanwezig in 
DE WASPLAATS, Klarendalseweg 439.

In beginsel gaan zij per 1 oktober ook 
weer fysieke spreekuren draaien. Dit is wel 
afhankelijk van de ontwikkelingen rondom 
corona. Zij volgen de berichten nauwlet-
tend, passen zich daar op aan en houden 
zich aan de maatregelen. Daarom is een 
afspraak maken noodzakelijk. Dit kan via 
info@rechtswinkelarnhem.nl. 

Op de website www.rechtswinkelarnhem.nl 
is alle informatie ook te vinden.

mailto:wijkkrant%40klarendal.nl?subject=
http://www.klarendal.nl
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Wijkweg/Levenspad: de hele wijk in een kistjeWijkweg/Levenspad: de hele wijk in een kistje
Op verzoek van Inloophuis Sint Marten-
Klarendal-Spoorhoek ontwikkelt het 
Wijkatelier hedendaagse relikwie-kistjes. 
Onderwerp van de kistjes: het leven van 
de wijk en haar mensen - een kunstzinnig 
eerbetoon aan de wijk en haar gebruikers, 
gemaakt door, voor en met mensen uit de 
wijk. In december van dit jaar worden de 
kistjes aangeboden aan het INLOOPHUIS.

Daarom verzamelt het WIJKATELIER nu 
beelden en verhalen van de mensen uit 
de wijk, die worden verwerkt in de kistjes, 
kleine theaters van herinnering. Tot het 
met 15 oktober werken we aan het eerste 
kistje, dat als thema heeft: HUIS EN DIER.

MEEDOEN
Heb jij tekeningen, voorwerpen, foto’s, 
krantenknipsels, stukjes zelfgeschreven 
of gevonden tekst en verhalen over 
dieren en hun huisje? Doe ons een groot 
plezier en stuur een mailtje naar: beer@
solavirtute.nl Je kan je materiaal digitaal 
meesturen, of in de mail aangeven dat je 
wil overleggen over de wijze waarop je je 
beelden en teksten het beste aanbiedt. 

Voorbeelden van dingen die je kan sturen: 
een portret van je huisdier; tekeningen (of 
foto’s) van de vogelhuisjes in de straat; een 
gefantaseerd huis voor de dieren in de wijk; 
een bijzonder verhaal over je hond (of kat 
of muis of koe). Ga zo maar door.

BEELDENFABRIEK PAK DIE KANS!
Wijkweg/Levenspad is een samenwerking 
tussen het Wijkatelier – gratis lessen in het 
maken van kunst om daarmee het beste in 
jezelf te ontdekken - en Beeldenfabriek Pak 
Die Kans! Dat zijn Petra Bouwens, Mirka 
Farabegoli en Beer Liedmeier. Het relikwie-
kistje Huis en Dier wordt ontwikkeld onder 
leiding van Juf Mirka. Vanaf 15 oktober is 
het tweede kistje aan de beurt. We vertellen 
nog niet welk thema dat gaat krijgen, maar 
wel dat dat het kistje is waar Juf Petra de 
besluiten over neemt. 

Dat betekent ook dat je op de vaste don-
derdagavonden van het Wijkatelier (zie ook 
facebook.com/wijkatelier) soms Juf Mirka 
en/of Juf Petra kunt aantreffen. En Juf Beer 
natuurlijk… en áltijd conform corona regels. 
Maar iedereen kan vanaf huis of waar je 

maar bent, in zijn eigen tijd meedoen om 
een bijdrage te leveren aan een relikwie-
kistje: de hele wereld past in een kistje - er 
is dus genoeg ruimte voor ieder om zijn of 

haar eigen draai te geven aan dit project. 

Interesse? Vragen? Meedoen? Stuur een 
mailtje naar beer@solavirtute.nl

Wijkgesprekken over energie besparen en 'van het gas af' Wijkgesprekken over energie besparen en 'van het gas af' 
Er is om ons heen veel te horen en te 
lezen over energie en het klimaat en 
ook dat we in Nederland van het aard-
gas af gaan. Dat roept veel vragen op, 
mogelijk ook bij u en uw buurtbewo-
ners. De gemeente Arnhem organiseert 
daarom wijkgesprekken over dit thema in 
Klarendal: 1 oktober (overdag) en 29 okto-
ber (avond).

Wat betekent energie besparen voor u? 
Wat doet u al om uw energieverbruik en 
de energierekening te verlagen en wat 
kunt u nog meer doen? Wanneer zal uw 
wijk waarschijnlijk van het aardgas af 
gaan? Waar vindt u onafhankelijk advies 
over het plaatsen van bijvoorbeeld zon-
nepanelen? Om dit soort vragen te beant-
woorden én om samen ideeën uit te wis-
selen over energie besparen, organiseert 
de gemeente wijkgesprekken. 
 
Het wijkgesprek op 1 oktober is van 10.00 
tot 12.00 uur bij Lijn2030. Lijn2030 is een 
antieke verduurzaamde bus, waar 

u vrijblijvend kunt langslopen voor een 
gesprek. Lijn2030 staat op donderdag 1 
oktober bij het winkelcentrum Klarendal.

Het wijkgesprek in de avond vindt plaats op 
donderdag 29 oktober van 19.00 tot 21.30 
uur bij VMBO 't Venster. In het bijzijn van 
Cathelijne Bouwkamp, wethouder Klimaat 
& Energie, geeft de gemeente eerst een 
korte uitleg over haar plannen in Arnhem. 
Het Energieloket Midden Gelderland geeft 
tips over wat u (nog meer) kunt doen om 
energie te besparen en zo uw energiereke-
ning te verlagen. 

U ontvangt per post een uitnodiging voor 
het wijkgesprek in de avond. Heeft u vra-
gen of wilt u meer informatie? U kunt mai-
len naar Shehnaaz.Kasiem@arnhem.nl of 
bellen met (026) 377 3682.

1 oktober 2020, 10-12 uur 
Winkelcentrum Klarendal, Klarendalseweg

29 oktober 2020, 19.00-21.30 uur 
VMBO 't Venster, Thomas a Kempislaan 82

Wijkgesprekken over energie besparen en 'van het gas af' Klarendal 

Wat betekent energie besparen 
voor u? 

Beeld © Mirka Farabegoli

Wisseling van de wacht: wijkagenten verlaten Klarendal

‘Elk voordeel heeft zijn nadeel’ zeggen 
wijkagenten ERIC HORTENSIUS en JOKE 
BARTELINK. 

In de vijf jaren dat zij (o.a.!) in de wijken 
Klarendal en Sint Marten werken, begin-
nen hun investeringen vruchten af te 
werpen. Maar de politieorganisatie wil 
de kennis en de kunde van de wijkagen-
ten over de stad blijven verspreiden: 
‘Vernieuwing kan inderdaad geen kwaad, 
anders vergroeien agenten in een wijk en 
zien ze soms de dingen niet meer’ aldus 
Eric. ‘Maar toch kwam het als een donder-
slag bij heldere hemel’, vult Joke aan: per 
1 oktober vertrekken zij als duo naar de 
Geitenkamp. ‘We hadden niet het gevoel 
hier klaar te zijn’, vertellen de wijkagenten 
die het jammer vinden Klarendal te ver-
laten. 

Lees op WWW.KLARENDAL.NL/ 
WIJKAGENTEN een uitgebreid terugblik 
op vijf jaar Klarendal. In de volgende wijk-
krant stellen we de opvolgers van Eric en 
Joke voor. 

Dag!

Herman’s herrie
Tijdens het SPEELDORP in de zomer-
vakantie konden kinderen op de jaarlijkse 
muziekdag zich inschrijven om o.a. een 
workshop te volgen bij HERMAN, om  
HERRIE te maken. 

Deze activiteit werd aangeboden door 
ROZET IN DE WIJK (cultuurmakelaar)  
(er was nog veel meer muzikaals die dag - 

lees ook voor én achterpagina over 
Speeldorp!) en Herman maakt vooral lol 
met de deelnemers van de workshops: 
kinderen leren makkelijker als ze tegelijk 
ook lol hebben. 

Herman laat de kinderen ook stampen 
‘Maar je mag ook zingen, want zingen is 
gezond.’ 

www.hermansherrie.nl - stampen en zingen

Lijn2030 is een antieke verduurzaamde bus, die op 1 oktober bij het winkelcentrum staat 
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Klarendalse bewoners en onderne-
mers vieren samen op 3 OKTOBER 
OKTOBERVEST. Bewoners kunnen een 
kraam huren aan de Klarendalseweg 
en hun zelfgemaakte artikelen verko-
pen. MELISSA SIMMERS is één van de 
bewoners die een kraam bemant tijdens 
Oktobervest. Ze verkoopt cupcakes.

Melissa Simmers (39): In mijn kraam lig-
gen cupcakes in allerlei smaken. Van aard-
bei tot karamel, van Oreo tot Kitkat. Tot 
2011 had mijn schoonvader café Simmers 
op de hoek van de Klarendalseweg en de 
Solostraat. In dat cafe kwam weleens een 
vrouw die een stichting heeft, Hair4her. 
Dat is een stichting die kosteloos prui-
ken uitleent aan vrouwen die hun haar 
verliezen door chemokuren. Ik vind dat 
zo'n mooi idee, dus een tijd geleden ben 
ik begonnen met geld inzamelen voor 
haar goede doel. Dat doe ik bijvoorbeeld 
door muddy runs te lopen. Dat is een 
hardloopwedstrijd in de modder. Maar 
ook door mijn cupcakes te verkopen. Een 
deel van de opbrengst gaat naar Stichting 
Hair4her.

Deze dag geven ondernemers in het 
Modekwartier je tijdens deze vierde editie 
van Oktobervest graag een kijkje achter 
de schermen. Kom hun nieuwe collecties 
bekijken, voelen, beleven en natuurlijk 
proeven. Daarnaast is er ook een kleed-
jesmarkt voor kinderen uit de wijk.

Maak jij ook lekkere of leuke dingen? 
Handwerk, stekjes, kunstobjecten of sie-
raden? Huur een betaalbare kraam en 
verkoop je spullen tijdens Oktobervest op 
zaterdag 3 oktober. Het evenement is van 
11.00 – 17.00 uur, de creatieve markt vanaf 
13.00 uur. AMBACHT is de verbindende 
factor. Voor info of aanmelden, kom naar 
De Wasplaats Klarendalseweg 439 of naar 
Net-a, de winkel er naast. Mailen kan ook 
naar wassen@dewasplaats.nl of
info@Net-a.nl o.v.v. ‘kraam Oktobervest’.

Oktobervest – ontdek ambachten

Door Gert Jan Schouten

K........t!!! Een wanhopige kreet slingerde 
zich mijn sluimerende dromen binnen. 
K.....t!!! klonk het hol onder mijn hersen-
pan. Het lukte me maar niet om kreet en 
droom met elkaar te verbinden. Niet veel 
later klonken er sirenes. In mijn halfslaap 
probeerde ik ze te volgen. Ze stopten niet 
ver van hier maar ver genoeg van mijn 
bed. Ik probeerde kreet en sirenes uit 
mijn hoofd te verbannen en mijn droom 
te hervatten. Op straat klonken stemmen, 
drukdoenerige stemmen en het geronk 
van een generator. Slierten brandlucht 
brachten alles bij elkaar. 

Het is weer raak, autobrand, de zoveel-
ste in korte tijd binnen een straal van 
betrokkenheid, dit keer was een motor 
het slachtoffer. K.......t!! bleek een kracht-
term van mijn buurvrouw te zijn, die haar 
aanpalende auto zag wegsmelten. Als een 
ware atleet heeft ze kunnen redden wat er 
te redden viel, haar auto met een schade-
post van duizenden euro's. Ze was de 

tweede buuf in twee weken tijd met smelt-
schade. De auto van de andere buurvrouw 
stond naast een fakkelende wagen met 
op maat gemaakte rolstoel achterin. Haar 
vakantiegeld was nodig om het vehikel 
weer aan de praat te krijgen, De auto plus 
rolstoel, reddeloos verloren. Driedubbel 
leed. Ons kleine straatje leek het epicen-
trum van een heuse plaag. 

Terug naar de motor. Een auto brandt uit 
maar een motor die sterft. Een motor gaat 
erbij liggen en zijgt neder op het plaveisel. 
Een gevoel van drama kun je een motor 
moeilijk ontzeggen. Ik moest een beetje 
glimlachen om de gedachte. De eigenaar 
drentelde opvallend rustig rond, driftig 
sjekkies draaiend voor zijn indrukwekkend 
ronde blote buik. Langzaam verdween de 
actie uit de straat, eerst de brandweer, daar-
na de politie. De straat bleef. Een gemoede-
lijk gezicht. Pyjama's, slippers, blote voeten, 
een roze peignoir, een lichtblauwe boven-
dien, een enkele onderbroek keerde huis-
waarts om even later beter gekleed weer 
aan te sluiten. Het napraten was begonnen.

De uitgebrande auto heeft een paar dagen 
gestaan, de motor bleef iets langer liggen. 
Te vroeg zijn de lijken uit het straatbeeld 
verdwenen. Met het weghalen van de 
wrakken verstomde de verontwaardiging 
en sleet de woede. Wat bleef was het 
individuele leed, van verloren inkomsten, 
verspild vakantiegeld, vergeefse plannen 
en een voorgoed verdwenen jeugd. Stel je 
eens voor dat we de uitgebrande wrakken 
drie maanden zouden laten liggen als stille 
getuigen. De aanblik van rondje Koolstraat, 

Hoveniersstraat, Klarendalseweg, Oogst-
straat, Johannastraat, Rosendaalsestraat
zou het gestapelde leed verbeelden dat is 
aangericht door een pak aanmaakblokjes 
en een enkele zieke geest. 

ik zou willen eindigen met de kracht-
term waar dit stukje mee begon, om mijn 
buurvrouwen een hart onder de riem te 
steken, met zijn allen, uit volle borst, een 
hartgrondig, welgemeend, K.........T!!!

Klarendalse taferelen

WORDT EEN GEZONDE
LEEFSTIJL JOUW
ANTWOORD OP CORONA?

HEY

START
NU MET

formupgrade.nl
026 37 93 253
Onder de Linden 21a

De Klarendalse molen herstelt zich lang-
zaam van de teleurstelling in dit bijzonde-
re corona jaar niet feestelijk stil te kunnen 
staan bij het feit dat de Grand Dame 150 
jaar het icoon van de wijk is. De winkel 
is coronaproof wel weer open met aan-
gepaste openingstijden, maar tijdens de 
Open Monumentendagen konden helaas 
niet op verantwoorde wijze pannenkoe-
ken gebakken worden voor gasten. 

Het tweewekelijkse evenement Muziek bij 
de Molen heeft tijdens de zomer gelukkig 
uit kunnen wijken naar het Coehoornpark, 

maar voor de wintermaanden komt het 
evenement niet terug naar Molen de 
Kroon: de organisatie verhuist met haar 
muzikale activiteiten naar de Molenplaats 
in park Sonsbeek. 

Wel ontvangen de molenvrijwilligers 
ondertussen een keer per maand weer 
bewoners vanuit De Drie Gasthuizen, die 
zich via het interne UITBureau hebben 
gemeld, uiteraard met inachtneming van 
de corona regels. Daarvoor kan het team 
trouwens nog wel vrijwilligers gebruiken. 
Mail met vrijwilligers@molendekroon.nl

Molen De Kroon

Bloementuin 
achter Plint 17

Weer een brand in de straat

Melissa doet mee aan 
Oktobervest op 3 oktober

Na die brand



SEPTEMBERWANDELING  DOOR BAS BUGTER

Zomaar een middagwandelingetje door de wijk op een mooie septemberdag.  
Veel Klarendallers zaten, zoals gebruikelijk, voor hun huizen. Een begroeting of een 
gemoedelijk praatje is dan makkelijk gemaakt. Ondanks de coronacrisis hing er een 
opgewekte, positieve sfeer op straat.
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KARIN 

Karin had langs het trottoir een mandje met druiven uit eigen tuin gezet. "Dat doe ik 
ieder jaar, ik heb er altijd zoveel. Ze zijn heerlijk zoet, proef maar!" Zo gezegd zo gedaan: 
de Klarendalse druif is rijk aan smaak en suiker. "Ik deel ze uit aan buren en zet ze hier 
neer voor toevallige voorbijgangers. Vind ik later een briefje in de bus met 'Bedankt voor 
de druiven' erop."

“Ze zijn heerlijk zoet, proef maar!“Ze zijn heerlijk zoet, proef maar!” ” 

MASJA 

Eenmaal weer buiten vulde buurvrouw Masja aan: "We hadden al een buurt-borrel, die 
we gezamenlijk hielden en dit jaar werd het een buurtbarbecue, op de binnenplaats hier 
achter." Zoals op meer voordeuren was ook op die van haar een rode band met witte 
hartjes te zien. "Da 's uit solidariteit met de mensen uit de zorg. In plaats van applaus".

“Da 's uit solidariteit met de mensen uit de zorg”“Da 's uit solidariteit met de mensen uit de zorg”

HENNY 

Wat verderop in de Paulstraat oogde het buiten gezellig druk. Een groepje bewoners 
keuvelde wat met elkaar. Eén van hen was Henny die, behalve Heineken-verzamelaar, 
oud drukker bleek te zijn van onder meer de voorloper van de krant die u nu leest. 

Gastvrij bij hem binnen uitgenodigd toonde hij met gepaste trots een exemplaar van de 
Klarendaller uit 1968. "Die is hier achter gedrukt", zei hij, terwijl hij uit het raam wees dat 
uitzicht geeft op een binnenplaats. "Daar stond vroeger de drukkerij. De binnenplaats is 
nu voor gemeenschappelijk gebruik." 

“Die is hier achter gedrukt”“Die is hier achter gedrukt”

HANS

Onderwijl arriveerde Hans. "Ik verzorg hier de planten en houd de boomspiegels een 
beetje bij. We zijn nog met de gemeente in gesprek want er zouden eigenlijk hekjes rond 
de bomen moeten komen. Het schijnt dat ze bang zijn dat men er tegenaan parkeert."

“Ik verzorg hier de planten en houd “Ik verzorg hier de planten en houd 
de boomspiegels een beetje bij”de boomspiegels een beetje bij”

Die zorg lijkt ongegrond want met de betrokkenheid van de bewoners met wat er in 
hun straat plaatsvindt zit het hier wel goed. 
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Bewonersoverleg 

Op het bewonersoverleg van begin september waren 
een aantal gasten uitgenodigd waaronder de nieuwe 
jongerenwerker van de Mix, Ilse Lensen. 

Vanuit Volkshuisvesting was een toelichting op de situ-
atie rondom de ondernemers in de wijk. Ook voor hen 
is corona een bedreiging voor het voortbestaan. Met 
alle ondernemers, die uitstel van betaling hadden aan-
gevraagd, zijn gesprekken geweest en afspraken op 
maat gemaakt over de ontstane huurachterstand.

Op de hoek Sonsbeeksingel en Hommelseweg hebben 
de Arnhemse Meisjes de coronacrisis helaas niet over-
leefd. Volkshuisvesting is verder in gesprek met een 
nieuwe uitbater voor het pand van de Wereldkeuken.

Het bewonersoverleg stelt verder samen met de 
gemeente, geld beschikbaar voor nieuwe banken op 
het terrein van het MFC, om te zitten en even met 
elkaar een praatje te maken. Het bewonersoverleg zet 
zich tevens in het Wijksieraad weer verlicht te krijgen. 

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

De WASPLAATS in de wijk is dan welis-
waar opgezet als wijkwasserette, maar 
toch ook weldegelijk als laagdrempelige 
ontmoetingsplek en activeringsplek voor 
wijkbewoners, mét een winkeltje, een 
kopje koffie en activiteiten. 

Door de coronacrisis is De Wasplaats 
een periode dicht geweest voor dagelijks 
bezoek, mondjesmaat zijn de deuren ook 
wel weer open gegaan. Maar de ruimte 
is in die zin ook weer zó klein, dat het als 
ontmoetingsplek erg beperkt is: van de 
overheid mogen er tenslotte (ten tijden van 
dit schrijven) maximaal zes personen tege-
lijk in een gesloten ruimte aanwezig zijn.

De hele maand augustus is De Wasplaats 
gesloten geweest, maar achter de scher-
men is er enorm hard gewerkt. Bij De 
Wasplaats kon je al terecht voor 
je particuliere wasje, een boekje, een 
zelfgemaakt artikel uit winkeltje Oogst, 
tweedehands kleding en nu is er ook een 
VINTAGE afdeling ingericht: leuke twee-
dehands artikelen voor een prikkie!

De Wasplaats is maandagmiddag open 
van 12u tot 16u, en dinsdag t/m vrijdag

van 10u tot 14u. De desinfecterende gel 
staat klaar! 

NIEUWE ACTIVITEITEN 
Per 1 oktober starten we ook elke eerste 
donderdag van de maand een BREICLUB, 
elke derde donderdag van de maand een 
‘UPCYCLE’ club (iets leuks en nieuws 
maken van oude materialen!) en elke laat-
ste donderdag tekenles. Deze activiteiten 
zijn van 13.30u tot 15.30u, kosten €2,50 
per keer en aanmelden is nodig – want 
er mogen maar vijf deelnemers aanwezig 
zijn. Kom dus lang tijdens openingstijden! 

Wasplaats goes vintage

Tekst en beeld: Ron Roumen.

Ons kent ons in Klarendal. Althans dat 
geldt voor veel authentieke bewoners van 
de wijk. De afgelopen zomer gaf met zijn 
schitterende weer volop aanleiding om het 
leven op straat te vieren.
Her en der in de wijk zag je dan ook ’s 
avonds groepjes mensen op straat bij 
elkaar staan praten of genieten van een 
drankje. Dagelijkse zaken rolden over de 
tong en Klarendal bruiste van levendigheid.

Of dat nu typisch Klarendal is zoals we dat 
2 jaar geleden konden zien in de TV serie? 
Hoe kijken andere Arnhemmers naar onze 
bruisende wijk? De wijkkrant deed een 
rondje stad om door andere ogen naar 
onze wijk te kijken.

Ik verlaat de wijk via het tunneltje onder 
station Velperpoort. Op de Steenstraat 
spreek ik een mevrouw aan. Ze heet 
Christine en is 56 jaar. Ze woont in het 
Spijkerkwartier. Op mijn vraag waar zij aan 
moeten denken als ze de naam Klarendal 
hoort zegt ze resoluut. “Klarendal is een 
kliek. Ik kom er soms op mooie dagen om 
samen met een vriendin een bakkie koffie 
te doen bij Sugar Hill. De echte Klarendaller 
laat zich niet in de kaarten kijken en is 
minder openhartig tegen onbekenden dan 
bijvoorbeeld in ons Spijkerkwartier. Wij zijn 
toch iets meer gericht op de stad”.

Mijn tocht gaat verder de stad in. Aan het 
begin van het winkelgebied staan voor een 
ondergrondse supermarkt twee jongens 
van een jaar of 20. Ze zijn druk in de weer 
met hun telefoon en willen wel antwoord 
geven op mijn vraag. “Klarendal is toch bij 
die molen” zegt een van hen. Ik bevestig 

zijn vraag. “Beetje duffe buurt met veel 
oudjes en weinig te doen daar”. De andere 
jongen vult aan dat ie soms bij de coffee-
shop komt, maar verder eigenlijk niet.

De vraag of Klarendal het stigma van pro-
bleemwijk van zich af heeft geschud leg ik 
voor aan John en Marcel. Twee mannen 
van rond de 60 die een sigaretje roken. 
John is vanuit ’t Broek hier naar toe gere-
den. “Klarendal is een verhaal apart” zegt 
John. “Er is veel rotzooi geweest maar 
dat is al zó lang geleden. Daar moeten we 
eigenlijk helemaal niet meer over praten. 
Als je dat blijft doen komt Klarendal nooit 
van dat stempel af”. Marcel voegt er aan toe 
dat Klarendal eigenlijk niet meer is zoals 
vroeger. Er wonen allemaal mensen van 
buitenaf. “Vroeger komt niet meer terug 
en dat is soms ook wel goed” onderbreekt 
John hem. “Maar mensen moeten méér 
naar elkaar om kijken en elkaar helpen als 
het nodig is. Dat zou nu goed zijn voor 
Klarendal omdat er ook veel buitenlanders 
wonen die nog steeds geen Nederlands 
spreken. Dat is een slecht teken”. 

Plotseling bemoeit een andere man 
zich met het gesprek. Hij heeft altijd in 
Klarendal gewoond en is in de roerige tijd 
in 1989 verhuisd naar Velp. Hij heet Ton en 
is ongeveer even oud als John en Marcel. 
“Kijk …” , zegt ie met een heerlijk onver-
valste Ernhemse tongval, “Klérendoal was 
vruger echt een grote familie. En net als bij 
de meeste families vliegen de mensen uit 
en zoeken hun heil ergens anders. Toen de 
‘oorlog’ uitbrak in 1989 heb ik mijn biezen 
gepakt omdat ik kleine kinders had. Als ik 
nu in Klérendoal terug kom is er niks meer 
aan. Ik zou er niet meer kunnen wonen 
omdat er zo veel vreemd spul rondloopt”. 

Door andere ogen

De Wasplaats mensen staan op gezonde afstand klaar in het winkeltje

De hele maand augustus is De 
Wasplaats gesloten geweest, 
maar achter de schermen is er 
enorm hard gewerkt
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Huis van Puck
PUCKS OPEN PODIUM 

Pucks Open podium is terug! 
Iedere 3e vrijdag van de 

maand komen muzi-
kanten, schrijvers, 

caba-retiers, dansers, 
theatermakers en ande-
re podiumkunstenaars 

uit heel Nederland bij 
elkaar in het café van 

Huis van Puck. 

De avond wordt altijd samen-
gesteld uit minimaal 6 verschillende 

acts. De line-up bevat totaal verschillende 

artiesten; van doorgewinterde podium-
beesten tot absolute beginners.

Let op! De toeging is zoals altijd gratis, 
maar in verband met de huidige omstan-
digheden hebben we een beperkt aantal 
zitplaatsen. Reserveren is daarom noodza-
kelijk. Dit doe je via www.huisvanpuck.nl

Ook optreden tijdens Pucks Open 
Podium? Meld je dan aan via de website. 

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

WWW.HUISVANPUCK.NL

In hartje Sint Marten staat het Inloophuis: 
de plek waar wijkbewoners uit omrin-
gende wijken binnen kunnen lopen om 
anderen te ontmoeten, deel te nemen aan 
een activiteit of met een gerichte vraag. 

Het Inloophuis heeft sinds kort een uitge-
breide nieuwe website:  
WWW.INLOOPHUISSINTMARTEN.NL 
waar alle activiteiten op te vinden zijn. De 
inloop iedere dinsdag- en donderdagoch-
tend tussen 10u en 12u met kopje koffie, 
praatje, luisterend oor, computer en een 
spelletje, wil het Inloophuis ondanks coro-
na zoveel mogelijk proberen open te hou-

den. ‘Het kan zijn dat we soms gebruik 
moeten maken van een verdeling in een 
"vroege" en "late" groep bezoekers, maar 
we gaan ervan uit dat we hier samen met 
jullie wel uitkomen. We hopen op jullie 
begrip en hopen jullie snel weer te zien.’

Daarnaast is er in samenwerking met De 
Wasplaats iedere donderdag een wandel-
groep gestart, iedere maandagochtend 
een ‘Kartonage’ voor kunstenmakers, 
maandagmiddag de ‘Woordenwerkplaats’, 
iedere vrijdagochtend is er een zangoch-
tend, en nog enorm veel meer. Bekijk de 
website eens! Tot daar!

Inloophuis

Nieuw in het Inloophuis: werken met karton iedere maandagochtend

Door: Marije Ringersma die tóch nog niet 
naar Kenia vertrok - Foto: Zefanja Hoogers

CLARIEN VAN HARTEN. 60+. Beeldend 
kunstenaar. Woont sinds twee jaar in 
Klarendal. Houdt van schatten vinden in 
het grof vuil langs de straat en tekent 
voor de Arnhemse Koerier. Ik mag haar 
interviewen. En oh wat heb ik daarvan 
genoten!

BEN JE EEN ARNHEMSE?
Nee joh. Ik heb op zoveel verschillende 
plekken gewoond. Groningen, Ede, 
Amsterdam, Elst, Dronten. Dronten was 
echt het ergste. Dat was in de jaren '60 
nog één groot moeras!

WAT WAS JE EERSTE BAAN?
Ik heb Nederlandse literatuur gestudeerd. 
Logisch gevolg is dat je les gaat geven. 
Ik deed dat op een middelbare school. 
Maar ik kon helemaal geen orde houden 
joh. Wat ik wel kon, was creatieve lessen 
geven en enthousiasme bij de leerlingen 
creëren. Maar een beetje orde houden is 
toch wel handig in zo'n klas. Dus dat heb 
ik niet lang vol gehouden.

EN TOEN?
Daarna ben ik moeder geworden. Ik 
kreeg een postnatale depressie. Ik kreeg 
daarvoor antroposofische schilderlessen 
bij een therapeut, een hele wijze vrouw. 
Zij heeft mij lessen geleerd waar ik nog 
steeds baat bij heb. Bijvoorbeeld dat ik, 
als ik me niet lekker voel, ik dingen uit de 
natuur moet tekenen. Dat helpt mij heel 
goed. Na mijn depressie heb ik 20 jaar 
bij Radio Arnhem gewerkt. Heb daar best 
veel prijzen gewonnen voor mijn eigen 
programma’s over taal, kunst en cultuur. 

WAT VOND JE LEUK AAN JE EIGEN RADIO-
PROGRAMMA?
Ik interviewde vaak onzekere mensen. Dan 
moet je goed luisteren naar wat ze eigenlijk 
willen zeggen, maar niet durven te zeggen. 
Na mijn ontslag heb ik als ‘helpende’ in 
een verzorgingstehuis met dementerende 
mensen gewerkt. Daar deed ik hetzelfde als 
bij de radio: goed luisteren. Daarnaast ook 
troosten, handjes vasthouden en natuurlijk 
lekker de billen wassen na een nacht in de 
luier.

EN NU MAAK JE VOORNAMELIJK KUNST?
Dat klopt. Werken met dementerenden 
vond ik fantastisch. Die mensen hebben 
een lang leven gehad; ze zijn volwaardige 
mensen. En dan takelen ze af. Ze worden 
dan vaak niet meer als volwaardig gezien. 
Maar als je hen kan bereiken, wordt het

 

een hele mooie ontmoeting: ze hebben 
allemaal een eigen taal. Ze ontroeren me. 
Omdat de regering de regels in de zorg 
veranderde, moest alles sneller. Dat lukte 
mij niet. Ik vind: als je met mensen werkt, 
dan moet je het goed doen. Mensen ver-
dienen aandacht. Ik kon hen die niet meer 
geven. Ik raakte daardoor in een burn 
out. Door mijn burn out kan ik helaas niet 
meer lezen. En ook niet bellen. Wat ik nog 
wel kan, is tekenen!

EN NU STA JE IN DE ARNHEMSE 
KOERIER MET JE TEKENINGEN EN HEB 
JE ZELFS EEN PRIJS GEWONNEN!
Ja leuk he. Je moet gewoon DOEN. Zien 
waar het schip strandt. 30 jaar geleden 
veroverde Ik mijn eigen radioprogramma, 
ik nu staan mijn tekeningen in de krant. 
Gewoon ergens voor gaan!

Wie ben jij nou? Wie ben jij nou? 
Wie ben jij nou? Clarien van HartenClarien van Harten  

Clarien maakt haar werk op de grond in haar kleine Klarendalse huisje

“Ik heb 20 jaar bij Radio  
Arnhem gewerkt”

  
Door Nico van Putten

SAAMHORIGHEID 
Onlangs zag ik in de Gelderlander een 
oude zwart/wit foto van een feestelijk 
dag op Klarendal. Volgens mij gemaakt 
door een fotograaf in opdracht van de 
toenmalige lokale krant. Niets mis mee, 
ware het niet dat er tekst bij stond, dat 
er vroeger meer saamhorigheid was. 

Als ik met oudere Klarendallers praat 
dan komt het vaak ter sprake, dat ze zich 
herinneren dat het vroeger inderdaad 
zo was. En als ik ze dan vriendelijk moet 
ontgoochelen door te zeggen, “Ja, dat 
zou kunnen, maar als dat zo is, dan was 
er dus ook veel ellende”. “Hoezo?” “Nou, 
dat is omdat saamhorigheid pas ontstaat 
in tijden van gezamenlijke tegenspoed, 
zoals een crisis of ramp of een kleiner 
gebeuren in je straat of buurt”. Zoals we 
onlangs weer saamhorigheid beleefden 
en meemaakten, na de eerste pers-
conferentie in maart, toen we te horen 
kregen dat het corona-virus een serieuze 
bedreiging was en er ingrijpende maat-
regelen in ieders sociale leven moesten 
worden genomen. Toen was er weer 
even een saamhorigheid, waarnaar we 
altijd blijven hunkeren en die we terecht 
altijd blijven herinneren als een bijzon-
dere ervaring. Het verdween al na enkele 
weken! En zo gaat dat altijd. Des mensen 
eigen! Saamhorigheid is namelijk beperkt 
houdbaar! Zodra het ook maar iets beter 
gaat dan is het al gauw weer, “Ikke, ikke, 
ikke en de rest kan stikke”. 

Ik gun het de oudere bewoners, dat zij 
zich herinneren dat het vroeger allemaal 
beter was in Klarendal. Maar daardoor 
vergeten ze wel meer open te staan voor 
deze tijd en zien vaak niet in dat het nog 
nooit zo goed is geweest als nu.
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KinderwerkKinderwerk 
KinderwerkKinderwerk

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

Tweede golf
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Start Kinderclubs:Start Kinderclubs:
Vanaf woensdag 23 september gaat de Kidsclub weer van 
start op de woensdagen. Iedere woensdag (behalve in 
de vakanties) van 13.30 uur tot 15.30 uur. Vanaf 12.30 
uur is de inloop, dan kun je aangeven welke activiteiten je 
wil doen, je kunt je boterham eten, een spelletje spelen 
of tekenen en kleuren. Daarna starten de activiteiten. 
Kinderen van 7 t/m 12 kunnen kiezen uit verschillende 
activiteiten (2x een uur) en de kleuters gaan knutselen  
en gymmen. Vergeet je gymschoenen niet! Kosten zijn  
€ 1,- per keer.
De andere clubs starten daarna langzaam weer, let op de 
flyers, posters en Facebook.

Huiswerkclub:Huiswerkclub:
Ook de Huiswerkclub gaat weer van start. De Huiswerkclub is voor kinderen van 
groep 4 t/m groep 8 en vindt plaats in het MFC Klarendal. Met ondersteuning 
van een stagiaire of vrijwilliger aan de slag met rekenen en taal, samen verhalen 
lezen, leerzame spelletjes doen of het sterker worden in sociale vaardigheden 
en meer zelfvertrouwen krijgen. Naast het leren is er ook tijd om te spelen, van 
sporten tot knutselen en koken. 

En we vinden het fijn en belangrijk dat ouders betrokken zijn. Samen hebben 
we gesprekjes over hoe het gaat, waar je nog hulp bij kunt gebruiken en wat je 
naast de Huiswerkclub ook thuis nog zou kunnen oefenen.
Let op: Er is beperkt plek. Daarom worden kinderen door ons benaderd, in 
samenwerking met school en het wijkteam. Jij of je ouders mogen ook contact 
met ons opnemen, dan kijken we samen wat de mogelijkheden zijn! 
Interesse? 

Maandagen: Mail naar Noëlle BusNoëlle Bus: noelle_leukelinde@hotmail.com of bel naar: 
06 - 28 955 482.
Dinsdagen & Donderdagen: Mail naar Lydia CorporaalLydia Corporaal: 
lydia_hwcklarendal1@hotmail.com of bel naar: 06 - 237 20 787

Herfstvakantie:Herfstvakantie:
In de vakanties gaan alle wekelijkse clubs niet door, maar zijn er wel vakantie-
activiteiten.
Dinsdag 20 oktober: 
Sport-en SpelmiddagSport-en Spelmiddag
in de gymzaal van het MFC klarendal - 13.30 – 15.00 uur
voor kinderen van 4 t/m 12 jaar

Woensdag 21 oktober: 
Herfst-speurtochtHerfst-speurtocht
Bouwspeelplaats De Leuke Linde - 13.30 – 15.00 uur
voor kinderen van 4 t/m 12 jaar

Molly en Birk over hun liefde voor Fien en andere zaken

Door Josje Hers

Dit keer heb ik een afspraak in de 
Garnizoenstraat met BirkBirk (11) en zijn zusje 
MollyMolly (8). Ik zit nog niet of er staat al 
een schaaltje met verrukkelijke koekjes en 
een kopje thee voor me klaar, wat een 
warm ontvangst! Birk en Molly hebben er 
zin in, ook de enthousiast kwispelende 
Fien is van de partij. En juist over Fien 
willen Birk en Molly wat gaan vertellen.

Molly: “Fien is onze Beagle, ze is nu vier 
jaar. Toen ze een half jaar oud was kwam ze 
bij ons wonen. Kennissen zochten een goed 
huisje voor Fien, wij wilden haar wel. Ik was eerst 
best bang voor honden, ik ben een keer keihard 
omvergelopen door een supergrote hond. Maar Fien is 
hartstikke lief. Ik geef Fien elke avond brokjes en knuf-
fel veel met haar. Ik heb ook een knuffelkussen met daarop de foto van een Beagle, maar 

met Fien kroelen is het fijnst. Een van de zusjes van Fien heet trouwens ook Molly, dat is 

wel heel toevallig. Ik heb ook hobby’s, tekenen en knutselen en ik zit op turnen. Bij de turn 

zitten ook vriendinnetjes van mij maar sommige van hen gaan eraf, dat is wel jammer.”

Birk: “In de vakantie zijn we puppy’s gaan kijken bij vrienden, gele Labradors. We speelden een poosje 

met de pups en ineens waren ze moe, binnen tien seconden vielen ze allemaal tegelijk in slaap. Dat 

was zo grappig! Het waren de op een na liefste hondjes van de wereld, de allerliefste is Fien.” Birk 

wil ook nog wat vertellen over school, dit jaar is namelijk zijn laatste jaar op de basisschool. “Het 

wordt een leuk en ook een spannend jaar. We gaan op schoolkamp, met de hele klas fietsen we naar 

Wekerom, dertig kilometer. En er zijn natuurlijk ook allerlei toetsen in het laatste jaar, ik hoop zo dat 

het me lukt havo te halen! Dan ga ik naar het Beekdal Lyceum, daar hebben ze een sportklas, ik wil 

namelijk gymleraar worden.”

Nieuwe jongerenwerker Ilse

Hallo allemaal, mijn naam is IlseIlse Lensen en vanaf 1 September ben ik werk-
zaam als jongerenwerker in Klarendal e.o. Ik doe dit vanuit de locatie de Mix en 
in de wijk.

Als jongerenwerker 
houd ik mij bezig met 
allerlei zaken omtrent 
tieners en jongeren. 
Denk hierbij aan partici-
patie, zelfredzaamheid, 
kansen creëren, dit alles 
dichtbij de tieners en 
jongeren op een coa-
chende en gelijkwaardige 
manier. De nadruk blijft 
liggen bij het zelf kun-
nen van de doelgroep en 
het leggen van slimme 
verbindingen in het net-
werk van de doelgroep. 

Dit alles kan ik natuur-
lijk niet alleen. Daarom 
ben ik gestart met ken-
nismaking met de vrijwilligers en hoop samen met hun en de wijk de Mix  
een bruisende plek te maken waar velen zich thuis voelen. Ik ben bereikbaar  
via i.lensen@rijnstad.nl of mobiel op 06 - 118 307 28. Maar kom gerust langs 
op dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdagmiddag voor een kop koffie of thee. 
Want dat zijn de dagen dat we gaan starten met de activiteiten. We doen dit 
coronaproof, dus er is een check bij de deur. 

Via Facebook, Instagram van mijzelf en op de voordeur van de Mix komt het 
programma van de openingstijden en wat er te doen is. Ik heb er samen  
met mijn collega Clarence Schipper er super veel zin in om te starten en te  
ontmoeten, dus tot gauw!

Speeldorp Klarendal 2020: Anders, maar toch geslaagd!!!

Door alle Corona-maatregelen was het nog maar de vraag of Speeldorp door kon gaan, maar met wat aanpassingen is dat gelukt! De ochtendprogramma’s waren gereserveerd voor de jongste kinderen t/m 6 jaar, met ruimte voor 50 ouders. Het was gezellig druk, met ruimte voor de kinderen om samen met hun papa of mama mee te doen aan de activiteiten. In de middagen waren de kinderen van 7 t/m 12 jaar welkom, zonder ouders of volwassenen. De kinderen hebben zich goed vermaakt. En het was dubbelleuk, omdat we met dit warme weer natuurlijk meer wateractiviteiten hadden! Lekker spetteren! We willen alle partijen die hebben meegewerkt aan het Speeldorp bedanken en daarnaast willen we ook de ouders en andere volwassenen bedanken voor hun begrip en medewerking. En natuurlijk niet te ver-geten: onze Speeldorp-vrijwilligers!!! Mensen met een hart van goud! 
Samen hebben we ervoor kunnen zorgen dat dit Speeldorp in deze bijzondere tijd een geslaagd 
Speeldorp was!


