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Modekwartier en corona
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De coronacrisis heeft duidelijk invloed op
het ondernemerschap in de wijk. Eerder
was al duidelijk geworden dat DE WERELDKEUKEN als onderdeel van Driestroom de
coronacrisis niet overleefde. Ondertussen
geldt dat ook voor EETCAFÉ SIMPEl op de
hoek met de Akkerstraat.
Andere ondernemers hebben vooral een
klap gehad van de eerste lockdown toen het
wekenlang zo doodstil was in de winkelstraten. Met alle ondernemers die uitstel van
betaling hadden aangevraagd zijn gesprekken geweest bij VOLKSHUISVESTING. In
die gesprekken zijn afspraken gemaakt over
hoe om te gaan met de ontstane huurach-

terstand, er wordt maatwerk geleverd.
DE ARNHEMSE MEISJES aan de Sonsbeeksingel hebben het helaas niet gehaald,
DE GENERATOR heeft om andere redenen
de deuren gesloten, namelijk overlast van
gedrag van coffeeshop bezoekers. Het pand
op de hoek met de Hommelseweg staat
al opmerkelijk langer leeg. Hoewel er aan
wordt getrokken om leegstand te voorkomen: ten tijden van dit schrijven staat er
relatief veel leeg.
Na de persconferentie van half oktober, is
de horeca in de wijk gesloten voor publiek.
Maar gelukkig door de ervaringen van de
lockdown van maart, hebben ondernemers

nu direct geanticipeerd en bieden afhaal
producten aan – van koffie tot en met
volledige maaltijden. Zowel SUGAR HILL,
MAKAN SWIETIE, EETWINKEL STROOM en
GOED PROEVEN genereren zo tóch omzet.
RESTAURANT LOCA aan de Verlengde Hoflaan is dicht. PICKLE DE WINKEL onder aan
de Klarendalseweg had al niet echt een horeca functie en is gewoon open voor afhaal,
RESTAURANT CASPAR heeft een bijzondere
positie om de keuken open te houden voor
gasten van HOTEL MODEZ.
We wachten weer af wat het virus Covid-19
nog meer in petto heeft. We hopen natuurlijk zo weinig mogelijk.
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EN NOG VEEL MEER...

Nieuwe wijkagenten
Door Zefanja Hoogers
De nationale politie mengt graag kennis en kunde over de wijken van de
steden. Zo zijn ERIC HORTENSIUS en
JOKE BARTELINK na vijf jaar dienst in
Klarendal, Sint Marten en aanpalende wijken, sinds oktober vervangen door JOYCE
VEENVLIET en RICHARD BUYL. De derde
wijkagent voor het gebied waar Klarendal
binnen valt, NICO PENNINGS, schuift
later aan.
Joyce werkt al veertien jaar bij de politie,
waarvan ze de laatste vijf jaar wijkagent
was op de Korenmarkt. “Er is voor mij
bepaald (lacht) en ik had de eer naar
Klarendal te mogen komen. Dat had ik
ook wel als voorkeur aangegeven hoor,
en ik ben er echt blij mee; de mooiste
diverse wijk waar je kunt zitten” aldus
Joyce. Ze is ook blij met de ‘wijkpost’
aan de Hommelseweg nr. 56. “Maar we
vinden wel dat die gepimpt moet worden;
het moet duidelijker worden op de gevel
dat hier politie zit.”
Richard had al eerder geopteerd om
naar Klarendal te komen. Als echte
Arnhemmer, is hij de afgelopen jaren
eerst wijkagent geweest in Malburgen, de
wijk waar hij is opgegroeid, en de laatste
jaren in Presikhaaf. “Ik wilde graag een

Richard en Joyce zijn blij in Klarendal en omgeving te werken

volkswijk: het normale volk kan ik begrijpen en zo kan ik fijn tussen de mensen
staan” licht hij toe. Ook hij is er voor het
wijksteunpunt een ander aanzicht te geven:
“Een vrouwtje hier vlak in de buurt wist
niet eens dat hier een politiepost zit! We
willen er voor zorgen dat de herkenbaarheid groter wordt.”
De nieuwe wijkagenten vertellen elkaar aanvullend dat ze het beroep wijkagent mooi
vinden: omdat zij diep in de lokale netwerken zitten kunnen ze veel meer betekenen

voor veiligheid en sociale problematiek,
dan alleen maar pleisters plakken als agent.
Normaal is het wijksteunpunt tijdens
werkdagen bemenst door handhavers
van de gemeente Arnhem en hebben de
wijkagenten inloopspreekuur iedere dinsdagavond tussen 18u en 19u. Vanwege
het coronavirus is dit helaas wisselend
en anders: ze zijn in ieder geval digitaal
bereikbaar via email joyce.veenvliet@
politie.nl, richard.buyl@politie.nl of via
0900 8844
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~ Redactioneel ~

Van de redactie & Nieuws & Mededelingen
Jeugdcentrum Vogelwijk

Het hondje Klarendalse BOP wil net als
veel bewoners geen hondenpoep op straat
of in boomspiegels tegen komen.

Op de dag van de deadline van deze
krant is er weer brand gestoken in de
Hovenierstraat. Aan de achterkant weliswaar, dus het was geen autobrand,
maar niet minder eng voor toch al
beangstigde bewoners. Hoewel we
weten dat de politie er telkens op zit,
soms met resultaat om een pyromaan
aan te pakken, blijken er ook altijd weer
andere rond te lopen.
We hebben een beetje een pessimistische krant, waarschijnlijk omdat heel
Nederland een beetje pessimistisch
aan het worden is. Hier hebben we bijvoorbeeld leegstand, en meestal heeft
dat ook met de coronacrisis te maken.
Eerder berichten we al over ‘de verwarde mens’ die steeds meer onder ons
leeft. In combinatie met de coronacrisis
lijkt het allemaal wat veel te worden. Is
die brand in de Hovenierstraat gesticht
door een verwarde man/vrouw die
nóg maffer wordt dan een gemiddelde
Klarendaller van de corona maatregelen?
Wie zal het zeggen. Op betere tijden,
dan maar!

Inleveren van kopy
Uiterlijk kopij woensdag 2 december
Kopij ontvangen we graag per e-mail
op wijkkrant@klarendal.nl: platte teksten in een Word document en beelden
in een zo hoog mogelijke resolutie.
Verspreiding van de krant na 17 dec.

~ Colofon ~

Klarendalse BOP

Wil jij ook zo’n bordje plaatsen – voor en
door de wijk gemaakt - op een plek waar je
vind dat BOP’s maatjes te vaak hun ontlasting achter laten? Of een sticker met BOP?
Ze zijn gratis.
Mail met klarendalsepoepgroep@gmail.com

Aan de AGNIETENSTRAAT 88B, (in de
volksmond ‘School 88’), is JEUGDCENTRUM VOGELWIJK nieuw leven in
geblazen.
Zo is er eens per twee weken op de woensdag, voor kinderen van 4 tot 7 jaar van
18.00u tot 18.45u en voor de leeftijd 8 tot
12 jaar van 19.00u tot 20.00u een KINDERDISCO.
Op de donderdagen van 13.00u tot 16.00u
is er een KAARTMIDDAG VOOR VOLWASSENEN, bijdrage €2,50 inclusief koffie en
thee.
De initiatiefnemers willen met nog meer
activiteiten open gaan als ontmoetingsplek
voor de wijk.



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

Vorderingen Velperpoortstation
Afgelopen februari is ProRail gestart
met langverwachte werkzaamheden om
het station op te knappen. De gemeente
Arnhem heeft al geïnvesteerd in het
gebied rond het station, nu was het de
beurt aan de eigenaar van het station.
Alle omwonenden ontvingen brieven
van ProRail over de werkzaamheden.
De meest ingrijpende werkzaamheden
vonden plaats in maart. Toen brak de
coronacrisis uit. ProRail is voortdurend
in gesprek met spooraannemers om te
kijken hoe de werkzaamheden zoveel
mogelijk en zo veilig mogelijk door kunnen gaan
De aannemer is eerst gestart met de
bouw van een grond kerende constructie
aan beide kanten van het station: een
nieuwe spoordijk. Na deze vernieuwing
ontstaat ook ruimte voor meer plek om
je fiets te stallen. In augustus is er tien
dagen lang non-stop gewerkt aan de
nieuwe perrons, een technische ruimte en
de wachtruimtes op het station.
De Stationswinkel is ondertussen na een
grondige verbouwing ook weer open, met
binnenkort twee ingangen. Er wordt nog
gewerkt aan de verdere afbouw van het
station, de nieuwe trap en liften.
Station Velperpoort behoort tot ‘de collectie’: dit zijn stations met een bijzonder
historisch of architectonisch karakter. Deze
stations hebben een beschermde status,
vergelijkbaar met een monumentstatus,
waarbij het oorspronkelijke karakter behouden moet blijven. Bij de stationsverbouwing wordt rekening gehouden met de
architectuur van het oude stationsgebouw.

REBAS, leuk voor jong én oud! De oplossing vind je in op de achterpagina.
Bron: prorail.nl
VEEL PLEZIER!
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Wijksieraad gaat weer verlichten
Twee jaar geleden is na veel zwoegen en
ambachtelijk knopen door mensen met
hart voor Klarendal, het Modekwartier en
de rest van de stad, het Wijksieraad opgehangen boven de Klarendalseweg en de
Hommelstraat.
Het wijksieraad is een initiatief van ondernemersvereniging DOCKS, bedacht door
wijkbewoner en kunstenaar Marcel Smink
en mogelijk gemaakt door de winst van
de Gouden Piramide die Volkshuisvesting
Arnhem in 2013 voor haar verdiensten
in Klarendal binnen haalde. Het was een
duurzame investering om altijd de winkelstraten met elkaar te verbinden en met
kerst en andere feestelijke aangelegenheden verlichting te hebben.

Het werk heeft echter toch een beetje te
verduren gehad, waardoor de led verlichting niet overal brandt. Aangezien ondernemersvereniging DOCKS niet genoeg in kas
heeft en bovendien nog maar nauwelijks
bekomen is van de onvoorziene post van
de firma Homan (de firma die al 80 jaar
gespecialiseerd is in het ophangen van
ornamenten en ook het Wijksieraad op
hing - de rekening was hoog), heeft het
Bewonersoverleg besloten om bij te springen vanuit het wijkbudget.
Deze maand wordt met een hoogwerker aan
de touwtjes getrokken om het op bepaalde
punten te herstellen, waardoor Klarendal
tijdens de donkere dagen zeker weer verlichting boven de winkelstraten heeft!

Als alles goed gaat, staat de verlichting van het wijksieraad in de donkere dagen weer aan

Blessen in Park Klarenbeek
Tekst Liesbeth Zonneveld
Foto Zefanja Hoogers
‘Uitdunnen’, het zingt door m’n hoofd.
Daarom ben ik afgegaan op een rondleiding door mijn geliefde park. Enerzijds
ruimte en licht, anderzijds een boom die
omgaat, donker. Wat is er te vinden tussen
donker en licht?
Ruim twintig jaar ben ik verliefd op
Klarenbeek, een eigenzinnig landschapspark. Wanneer ik langs de achterzijde van
het openluchtzwembad loop en eenmaal
boven ben, wachten glooiende heuvels
met weilanden mij op. Eiken en beuken
omarmen mij.
Dankzij de boeiende verhalen JAN FLOOR
en KEES HIN, beiden parkbeheerders
van de gemeente Arnhem, weet ik nu dat
een eik een licht minnende boomsoort
is en een beuk van schaduw houdt. Er
wordt gesproken van ‘verbeuking’ en ik
dagdroom: boomstammen als zuilen,
toverachtige mooi gevormde wortels, en
wezens die tevoorschijn komen uit hun
stammen. Ondertussen vang ik de woorden biodiversiteit en klimaatbestendigheid
op. Denk bijvoorbeeld aan de toenemende

droogte. Te veel van hetzelfde is ook ongunstig. Dit kan maken dat bomen vatbaarder
worden voor ziektes en ongedierte.
Zichtlijnen voor de wandelaar zijn van belang voor de mooie doorkijkjes: zie de Rijn
stromen door onze stad, Nijmegen lijkt plotseling dichtbij en het mooie Montferland
wacht op ons in de verte. Op ‘grote hoogte’
wordt door de parkbeheerders afgewogen:
leeftijd, hoeveelheid en vitaliteit. Verder, in
hoeverre is de boom karakteristiek, juist
voor deze plek? Is de boom onderdeel van
een zuilenrij en willen zij het pad dat daar
tussenin ligt behouden? Mag het pad misschien opgaan in het bos? Wat een vragen
voordat een boom geblest ofwel, gemerkt
wordt om omgehakt te worden.
Men neemt tegenwoordig de spuitbus ter
hand om de betreffende boom te merken.
Behalve de harde kleur kost het mij ook
moeite om van bepaalde bomen afscheid
te nemen. Gelukkig geven de verhalen van
Jan en Kees mij een positief gevoel. Daaruit
blijkt dat park Klarenbeek met liefde wordt
onderhouden. Blij met deze plek aan de
rand van Arnhem. Het behoud hiervan is
een (politiek) spannend gegeven. Spannend
is ook de vraag hoe genieten mensen van

Ontmoetingsplekken en corona
DE WASPLAATS
Omdat veel vrijwilligers van De Wasplaats
ook mantelzorgers zijn, is er helaas na
de laatste persconferentie van half oktober besloten om voor in ieder geval een
maand dicht te gaan. De eerder aangekondigde activiteiten die op donderdagen
zouden plaats vinden, waren al gecanceld.
Nu is ook het winkeltje met o.a. handgemaakte spullen, vinyl en vintage dicht.
Je wasje laten doen is op kleine schaal
nog wel mogelijk, mits je contact maakt
via wassen@dewasplaats.nl

HET INLOOPHUIS
Het Inloophuis aan de Van Slichtenhorststraat heeft op dinsdag en donderdag tussen 10u en 12u inloop met koffie,
lekkers, een krantje en een praatje. Die is
in principe open, er wordt dan iedere keer
gekeken naar de drukte binnen de ruimte.
Andere activiteiten gaan in principe
gewoon door, te vinden op:
www.inloophuissintmarten.nl. Mocht het
Inloophuis onverhoopt toch moeten sluiten, dan zijn zij toch altijd bereikbaar voor
ondersteuning, een gesprek, of andere
gewenste vorm van hulp. Maak dan contact via maarten@inloophuissintmarten.nl

De organisaties WANDELEN wel samen, buiten en coronaproof. Iedere donderdagmiddag om 13.00u vertrekt de wandelclub naar park of buurt vanaf de Van Slichtenhorststraat 34,

Parkbeheerder Jan Floor en collega markeren betreffende bomen

het park zonder het park te schaden?
‘Spontaan’ ontstane paadjes worden door
Jan geregeld dichtgelegd ten behoeve van
natuurbehoud en veiligheid. Soms wordt er
ook een nieuw pad aangelegd om dan extra
te kunnen genieten van een prachtig zicht
over het park. Bijvoorbeeld het pad aan de
Noordzijde van het zwembad. Dit blijkt één
van de drukstbezochte paden te zijn. “Laten

we elkaar aanspreken wanneer je merkt
dat iemand zich misdraagt in het park”,
aldus Jan. Dit maakt dat we geen afrasteringen en borden hoeven te plaatsen. Nee
dan liever ‘liefdesbankjes’, waar namen in
gekerfd staan van kussende stelletjes. Wie
weet het niet te vinden?
Een park dat zoveel liefde geeft verdient
liefde!

Borden bij hotspots
Afgelopen voorjaar is het geluid over een
afglijdende wijk opgepakt. Er werd een
wandeling georganiseerd met bewoners,
professionals van Klarendal én burgemeester Marcouch in de avonduren,
om drugsgebruikers, hangjongeren en
andere overlastgevers aan te spreken,
overlastplekken in beeld te brengen en
een signaal af te geven aan andere wijkbewoners. De coronacrisis haalde de actie
helaas in, plannen moesten doorgeschoven worden.
Wat wél is gerealiseerd naar aanleiding
van de enorme ergernissen over afval
overlast, de vervuiling rond de ondergrondse containers, zijn informerende
of misschien waarschuwende borden bij
de zogenaamde hotspots – daar waar de
meeste overlast in kaart was gebracht
en als zodanig wordt ervaren. ‘Straffen,
opruimen, waarschuwen’ was het idee:
bewoners zijn op meerdere plekken in
de wijk nu geïnformeerd over de bedoeling van afval. De afdeling afval van de
gemeente Arnhem plaatste vergelijkbare
borden eerder ook al in Malburgen bij
de ergste hotspots. De gemeente wil ook
meer handhaving in zetten, maar de afdeling is erg druk de afgelopen maanden.
Dus dat laat nog op zich wachten.

Koolstraat
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Projectleider sociale ontwikkeling van
Volkshuisvesting, verandert van baan

Molen De Kroon

Archieffoto 2010, nog in de wijkwinkel

Christel Krebber: ‘Ga door met het goede
werk in de wijk. Het doet er toe’
In 2010 vertelt Christel aan de wijkkrant dat ze vast de bewonersoverleggen bezoekt als vakkracht: ‘Ik doe dit in
Klarendal nu een jaar. De sfeer is hier erg
ontspannen, het mag van mij wel eens
wat scherper. In andere wijkplatforms
komt het stoom soms uit de oren van
bewoners.’
In 2020 neemt ze afscheid: ‘O ja zeker,
ik ga de wijk, en vooral het contact met
wijkbewoners enorm missen. Maar al
die ervaring uit de wijk van de afgelopen
jaren neem ik mee naar mijn nieuwe
baan. Het wijkplatform, of bewonersgroep, was voor mij altijd een soort uitje;
een goede ongedwongen sfeer, fijne mensen aan tafel, de juiste onderwerpen op

de agenda, echt van belang voor de wijk.’
Zij vertelt over de inzet van het Bewonersoverleg: ‘Mij blijft altijd bij dat het de
bewoners toentertijd is gelukt om de
woningen van de DrieGasthuizenGroep
niet over te laten gaan naar een commerciële verhuurder maar naar Volkshuisvesting. Daar is echt hard voor
gestreden door het platform. Maar er was
zoveel meer: adoptie van prullenbakken,
de bus weer door Klarendal, bezorgdheid
over de locatie Sporthal … enzovoort.’ En
ze spreekt de leden nog even toe: ‘Kortom
ga door met het goede werk voor de wijk!
Het doet er toe.
Klarendal is en blijft een heerlijk veelzijdige wijk, mede door jullie inzet!’
Dank voor je inzet voor Klarendal en
bewoners!

Foto: Gelders Archief_1500_328

De Klarendalse molen was eerst Molen de
Hoop en stond aan de Amsterdamseweg.
Omdat daar stadvernieuwingsplannen
waren, werd de molen 150 jaar geleden
naar Klarendal verhuisd, waar destijds
ook de sociale bebouwing op gang kwam.
In plaats van in 2020 daar een feestelijk
jaar voor in te richten, zijn vanwege het
coronavirus de openingstijden van de
molenwinkel sumierder, dragen personeel
als wel bezoekers momenteel mondkapjes, verhuren we die prachtige nieuwe
ruimtes niet en geven de molenaars geen
rondleidingen.

Toch wordt er momenteel gewerkt aan
een speciale 150 jarig jubileum tentoonstelling: in december presenteert
de molen ‘De geschiedenis van de
Klarendalse pannenkoek’ waarmee een
knipoog wordt gegeven aan de middenstand van ooit en nu. Verder wil de molen
op 19 december ondanks de coronacrisis
tóch proberen een Midwinterfeest te
organiseren, met pannenkoeken, koekjes,
brood, oliebollen en dergelijke om buiten
af te halen, een koortje buiten en als de
RIVM regels het toelaten, wel weer rondleidingen in de molen.

Klarendalse taferelen
Door Gert Jan Schouten
Het is herfst en we weten het niet meer.
Wij virologen zijn de helemaal de kluts
kwijt. Wordt het een algehele lockdown
met een mondkapjes plicht, gaan we
Lange Frans achterna en verzuipen we
in de Lubachiaanse fabeltjesfuik, bestaat
er een waarheid in het midden? Kunnen
we het niet gewoon als een stelletje
meteorologen over het weer hebben?
Daar waren we tenminste goed in, daarin
vonden we elkaar. Het is herfst maar het
virus staat in bloei en we weten het niet
meer…
Alweer jaren geleden werd de glimlach van Klarendal in de steigers gezet.
Het stukje Sonsbeeksingel tussen de
Hommelsepoort en de Klarendalseweg als
een ietwat uitdagend opgetrokken lipje,
diezelfde Klarendalseweg als stralend
opgeknapt gebit, afgemaakt door een
levendige kazerne. Klarendal bloosde er
een beetje ongemakkelijk bij.

KE
HEB JE LICHAMELIJ
?
KLACHTEN
er
Wacht dan niet lang
met behandelen!

Onze
Fysiotherapeut
helpt jou.
Maak direct een
afspraak
fysiotherapieformupgrade.nl
026 37 93 253
Onder de Linden 21a

we beteuterd om ons heen naar het oprukkende straatvuil. We weten het niet meer.

Het gebit begint gaten te vertonen. De
Arnhemse meisjes en hun buurvrouw zijn
vertrokken. De Generator hield de eer aan
zichzelf, uit voorzorg, er was teveel rot in
zijn buurt. Café Simpel en de wereldkeuken? Zomaar uitgevallen. De kroegen en
de restaurants moeten nodig weer eens
gevuld worden. Het is herfst in Klarendal.
Het is herfst en mijn straatje is teruggeworpen op zichzelf. De dealertjes hosselen er
lustig op los, een verdwaalde bedelaarster
houdt me staande en vertelt haar tenenkrommende verhaal. Als ik om me heen
kijk, zie ik dat de reuring het hazenpad
heeft genomen. We zijn geen sluiproute
meer, geen parkeerplaats meer voor wandelende winkelaars en blatende bourgondiërs. We zijn weer een straatje met weinig
draagkracht in wankel evenwicht en zien
dat het aantal verwarde mensen in de
straat is toegenomen. Het is herfst in de
Hoveniersstraat
We weten het niet meer. Nog steeds trekken we ons op aan de vergane glorie van

'Het gebit begint gaten te vertonen', aldus auteur

de glimlach van Klarendal. Verzuring ligt
verlekkerd op de loer. Zeuren, zeiken en
nuilen zullen vechten om voorrang, omdat
we niet meer durven te lachen vanwege
ons slechte gebit. Straks kunnen we verdomme weer gewoon parkeren en kijken

Neerlandstuinstraat
in de steigers

En dan is het ook nog herfst.
Langzaam maar zeker verliezen de bomen
weer hun kleed om in al hun naaktheid
een takkenwereld te tonen.
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TEKST BAS BUGTER - FOTOGRAFIE ZEFANJA HOOGERS & BAS BUGTER

Het ziet er naar uit dat we voorlopig nog wel even te kampen hebben met de coronapandemie en de maatregelen die daarbij horen. Het is iets waar we gezamenlijk nu eenmaal mee te maken hebben zoals ook met alle onzekerheden die daarbij gepaard gaat.
Ieder van ons beleeft dat op zijn of haar eigen manier en de wijkkrant vroeg daarom
enkele bewoners naar hoe zij er mee omgaan.

CYRILL

MARIJN

“Wat me vooral verdrietig maakt is
het gebrek aan perspectief dat er nu is”

“Nu ligt alles stil”
stil”
Cyrill doet de was voor bedrijven, in de Wasplaats aan de Klarendalseweg.
"Ik werkte veel voor de horeca maar door de coronacrisis heb ik van daaruit momenteel
vrijwel geen klanten. Gelukkig doe ik ook de was voor de afdeling tandheelkunde van de
HAN. Dus door de tandartsen in opleiding kan ik nu gelukkig nog rondkomen.

Marijn is een frequent bezoeker van de Playground, aan de Agnietenstraat, waar regelmatig een balletje wordt getrapt of wordt geskateboard. Hij werkt in de horeca. "Tijdens
de eerste lockdown ben ik mijn baan kwijt geraakt en kwam in de uitkering met sollicitatieplicht. Gelukkig vond ik best snel weer een nieuwe baan, maar ik ben wel bang
voor de komende persconferentie, dat dan wéér de horeca dicht moet en ik wéér mijn
werk verlies.” Die persconferentie van half oktober sloot inderdaad wéér de horeca. “Je
ziet dat veel restaurants en cafés het niet gaan redden". We hopen dat Marijn bij deze
gedeeltelijke lockdown niet is ontslagen.

Wat me vooral verdrietig maakt is het gebrek aan perspectief dat er nu is. Het is alsof we
onze adem in moeten houden tot we weer naar lucht kunnen happen. Als je weet dat je
je adem een minuut moet inhouden is het wel vol te houden. Dan weet je dat je na 60
seconde weer lucht hebt. Maar nu is het zo dat je niet zeker weet wanneer het ophoudt.
Dat maakt mensen bang en onzeker."

LIES

DANNY & MANON

“Ik woon al 83 jaar in Klarendal”

“Het voelt veilig om nu hier op vakantie te zijn”
Lies leest altijd de Wijkkrant en kijkt nieuwsgierig uit naar het moment dat 'ie op de
deurmat valt.
"Ik woon al 83 jaar in Klarendal" zegt ze met trots. "Op de televisie ging het over jongelui die bij elkaar komen om feest te vieren. Daar maak ik me wel zorgen om. Misschien
worden ze zelf niet ziek maar ze beseffen te weinig dat ze ook anderen zouden kunnen
aansteken".

Danny en Manon zijn vanuit Zwolle op vakantie in eigen land en verblijven 5 dagen in
een Bed & Breakfast in Klarendal van waaruit ze fietstochten maken in de omgeving.
"We zijn begin maart op wintersportvakantie geweest en ziek teruggekomen. Het bleek
toen dat we Corona hadden, dus helemaal aan het begin, toen het pas net bekend was".
Manon is zwanger. Afgelopen zomervakantie hebben ze uit voorzorg hun geboekte
vakantie gecanceld, en nu halen ze nog een beetje vakantie in. "Onze 'corona-baby' is
tijdens de eerst periode in quarantaine verwekt", grapt ze. "Het voelt veilig om nu hier
op vakantie te zijn want we zijn van hieruit relatief snel thuis".

CORONA
Zoals we in deze wijkkrant kunnen lezen, heeft de coronacrisis invloed op de Klarendalse
samenleving. Ondernemers hebben het moeilijk en overleven niet altijd. Het signaal van
een afglijdende wijk, kan door de overheden maar moeizaam opgepakt worden omdat
er bijvoorbeeld op het stadhuis andere prioriteiten kwamen. Maar: tijdens de eerste
lockdown was er een dagelijkse corona hulplijn telefonisch bereikbaar. Die is overbodig
gebleken: Klarendal redt zich tegelijkertijd ook wel weer! Toch hopen we op een coronavrije laatste wijkkrant in 2020. In december zal dat blijken.
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MFC Klarendal

Multi Functioneel Centrum Klarendal, Kazerneplein 2,
Telefoon 026 – 377 20 50.
Alle informatie treft u op: www.klarendal.nl/mfc.
Het bewonersoverleg 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
Bewonersondersteuner Karin Veldkamp werkt in het
MFC:
k.Veldkamp@rijnstad.nl
telefoonnummer 06 468 014 59
Sociale wijkteams
www.wijkteamsarnhem.nl 088 - 226 00 00
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Bewonersoverleg

Nuttige nummers in de wijk

Op het bewonersoverleg van oktober gaf MIRJAM
DULK van TEAM LEEFOMGEVING (TLO) van de
gemeente, een toelichting op de plannen voor
KLARENDAL IN 2021. TLO blijft investeren in ARMOEDE
en GEZONDHEID door programma’s aan te bieden aan
OUDERS en KINDEREN, zowel apart als gezamenlijk.
Ook LEEFBAARHEID en VEILIGHEID zijn belangrijke
onderwerpen.

Wijksteunpunt: Hommelseweg 56, IN VERBAND MET
CORONA WISSELEND! maandag t/m vrijdag van 10.00
uur tot 12.00 uur. Bel de politie op 0900-8844

Klarendal is een van de wijken die speciaal aandacht
krijgen in het kader van de 'ARNHEM OOST' aanpak
waar LEEFBAARHEID centraal staat. Wat dat precies
betekent voor de bewoners en hoe we iedereen gaan
betrekken, wordt in 2021 duidelijk.
Verder kwamen de NIEUWE WIJKAGENTEN zich voorstellen, werd er gesproken over het WIJKSIERAAD en
de toekomst van de IBNISINA SCHOOL en koppelden
ook andere werkgroepen zoals de GROENGROEP en
SCHOON KLARENDAL hun stand van zaken terug in
het overleg.

Frits raakt me

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)

Vijfenzeventig jaar vrijheid
Door Gert Jan Schouten

Door Marije Ringersma
Twee jaar geleden liep ik door mijn eigen
wijk, ooit een Vogelaarwijk. Op weg naar
FRITS. Het is voor mij een onbekende
man, maar hij is beroemd (berucht?) in
zijn eigen buurt rond de Oogststraat. Dat
ligt iets dieper in Klarendal dan waar ik
woon. Het was winter, rond 20.00 uur,
lantaarnpalen aan, mensen met dikke jassen en sjawls eroverheen.
Ik drukte op de bel. Een slecht verzorgde
vijftiger, type teddybeer, deed open.
Zonder tanden en met vlekken op zijn
kleren, leidde hij mij naar zijn woonkamer. Hij verontschuldigde zich dat er geen
lampje aan kon, hij had zijn Nuon rekening al maanden niet betaald.
Ik schreef sinds een paar jaar voor de
wijkkrant, had vele soorten mensen geïnterviewd. Maar soms zit er eentje tussen.
Eentje die je raakt. En ja, dat was Frits.
Zijn levensverhaal ontroerde mij. Waar
het op neer kwam: hij raakte als puber
verliefd, zijn meisje gebruikte drugs, en ja
dan wil je dat ook proberen.
Ik zat op de zwarte leren bank en luisterde
naar zijn verhaal. Stelde af en toe een
vraag. Soms lachte hij, dan zag je zijn
onzichtbare gebit waar hij zo nu en dan
een slokje bier langs goot. ‘Gelukkig was
hij al jaren af van de drugs’ vertelde hij
mij trots. Nu dronk hij bier. Hij roemde

zijn lieve buren en een aantal stichtingen
die voor hem zorgden. Tijdens het interview deed ik mijn best om zo min mogelijk aan te raken. Ik ontweek meubels,
deurknoppen, zijn hand. Nu ik eraan
terugdenk, vraag ik me af waarom. Wilde
ik niet vies worden?
Frits leeft niet meer. Ik kwam er afgelopen maandag (31 augustus, red.) achter.
De NRC beschreef hoe hij zijn laatste
maanden doorbracht. Dat drugsdealers
in zijn huis waren getrokken, in ruil voor
bier en coke. De buren die gek werden
van de nieuwe functie van Frits zijn huis:
bordeel en drugsverkooppunt. Hoe Frits
steeds verder weg raakte van de mensen
met wie hij voorheen nog contact had:
van hulpverleners die niet konden komen
door Corona, van buren die steeds kwader werden door de drugsoverlast. Hij
stierf en zijn verhaal staat in een nationale
krant. Dat kan niet iedereen zeggen.
Even terug naar dat moment, in de winter, twee jaar geleden. Dat ik daar zat. Ik
wilde hem niet aanraken, maar zijn verhaal raakte me wel. Hoe zijn leven door
een hitsig tienerbrein een totaal ander
pad nam. Had hij nog geleefd als hij
toen dat ene meisje gewoon voorbij was
gereden op zijn zwarte Puch? En zal ik in
het vervolg ‘een Frits’ gewoon een hand
geven? Door Corona hoef ik er even niet
over te peinzen. Ik hoop heel graag dat
het ooit weer kan.

De NRC beschreef hoe hij zijn laatste maanden doorbracht

We zouden in dit rare jaar 2020 door het
coronavirus bijna vergeten dat Nederland
75 jaar geleden werd bevrijd. Gelukkig wist
redacteur Gert Jan Schouten nog iemand
te vinden met een prachtig familiearchief
om terug te kijken op een andere bijzondere tijd: JOHN ROBBEN.
75 jaar geleden werd ook Klarendal bevrijd.
Op de hoek van de Verlengde Hoflaan en
de pastoor Bosstraat braken de naoorlogse
jaren aan. Jan Robben en Mien Smit woonden er bij de ouders van Mientje in, die
een elftal kinderen hadden. De oorlog had
de directe omgeving van het huis op het
nippertje nog aardig te grazen genomen.
Bominslagen in de Sint Janskerkstraat,
Pastoor Bosstraat en Verlengde Hoflaan
voorzagen de omgeving van een desperate
aanblik. De buurt lag in puin.
Het was in die dagen dat de voorloper van
de film 'Een brug te ver' werd opgenomen.
‘Theirs is the glory’ werd gespeeld door
veteranen die vers uit de oorlog kwamen.
Militairen, artsen en verpleegkundigen van
de 1ste Airborne divisie acteerden hun
eigen oorlogservaringen. Een jaar later
vond op 17 september de première plaats.
De acteurs waren tijdens de opnames gelegerd in de Menno van Coehoornkazerne
pal tegenover het huis van de familie Smit.
Ondertussen ging het leven door. Op de
Verlengde Hoflaan werden trouwplannen
door Jan en Mientje gesmeed. Een goede
vriendin van Mientje, de latere mevrouw
te Boekhorst-Zeebe, naaide van parachutestof een juweel van een trouwjurk.
Haar zoon Hans te Boekhorst zou later de
website ‘Historisch Klarendal’ beheren.
Op 10 augustus 1945 was het zover. Het
huwelijksfeest trok al snel de aandacht van
de veteranen. Die konden wel een verzetje
gebruiken. Ze verzamelden wat flessen
sterke drank, trokken de stoute schoenen
aan en vroegen of ze mee mochten feesten.
Een dikke zwangerschap later werd John
geboren. De eerste jaren herinneren zich
als gelukkig. John speelde veel bij de lighallen of Baumann’s gat, waar nu VMBO ’t
Venster staat. Vissen deed hij met de grote

jongens in de Vijverwijk. Best spannend
want als je geen vergunning had kwam
Bennie de lilliputter achter je aan. Dat
maakte grote indruk op de kleine John.
Na enig doorvragen blijkt de idylle ook een
armoedige kant te hebben. John herinnert
zich een omgevallen kolen vrachtwagen
waar vader, in overall met dichtgebonden
pijpen, als de kippen bij was. In een mum
van tijd had Klarendal de kolen herverdeeld. Op zijn 5de verhuist het gezin naar
Zuid. John bleef tot het begin van zijn
pubertijd iedere dag naar oma komen.
Ook oom Wim Smit woonde bij opa en
oma. Oom Wim was een globetrotter
maar bovenal een fanatiek hobbyfilmer.
Al in het begin van de dertiger jaren kocht
hij in London foto en filmapparatuur. Hij
legde het vooroorlogse leven in Klarendal
vast op de gevoelige plaat. Hij filmde alledaagse zaken maar ook de gevolgen van
de bombardementen. Zijn beelden bleken van onschatbare waarde. John heeft
gezorgd dat de nalatenschap van oom Wim
bewaard is gebleven. Een deel is overgedragen aan het Gelders Archief waar het
een plekje heeft gekregen dat recht doet
aan het belang van het materiaal.
Verlengde
Hoflaan 135 heeft
ons een kijkje
achter haar voordeur in vervlogen
tijden gegeven,
dankzij John en
oom Wim.
John tuurt nog
vaak naar het
archief van zijn
oom.
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Nieuwe bestemming voor prachtig pand
Het bijzondere pand op de hoek van de
HOMMELSEWEG en de J.P. HEIJESTRAAT
dat we kennen als CAFÉ PETERSBERG,
krijgt een nieuwe bestemming. Vanaf
1928 was het café, maar helaas heeft
dit niet langer dan negentig jaar mogen
duren.

april 2019 aangepast: wonen. ‘Een plek
waar de drank rijkelijk gevloeid heeft en
lief en leed over de toog ging, waar
geschiedenis geschreven werd. Maak jij
onderdeel uit van het volgende hoofdstuk?’ aldus depetersberg.nl
Bronnen: amsterdamse-school.nl,

In die jaren kreeg architect N.P.A.M. VAN
HASSEL opdracht een café met woning,
winkel en drie bovenwoningen te bouwen, in opdracht van meneer Wennekes
die op die plek een klein koffiehuis
exploiteerde. Het café is gebouwd in de
Amsterdamse Schoolstijl, een stijl die
zich kenmerkt door expressieve en bijzondere vormen, en heeft twee ronde torens
die worden bekroond met smeedijzeren
ornamenten. De ronde onderkanten van
de torens fungeerden bij oplevering als
heren- en dames-wc voor de bezoekers
van het café.
De afgelopen decennia hebben THEO
AALDERING en sinds 2009 zijn zoon
ROBERT met partner SAMIRA er met
o.a. biljart verenigingen en Sinterklaas
evenementen, de scepter gezwaaid. In
2013 heeft de wijkkrant vader en zoon
nog geportretteerd én plaatsten we als
wijkkrant wel eens een aankondiging
voor een rommelmarkt waarvan de
opbrengsten voor het vieren van kindercarnaval waren. Eind 2018 werd het
laatste biertje getapt en carnavalsvereniging de Molshopen wat er zijn thuishonk
had, is verhuisd naar De Tapperij op de
Geitenkamp.
Het pand is ondertussen aangekocht door
een ontwikkelaar. De bestemming is sinds

Bij hoge uitzondering interviewde ik
iemand die niet in Klarendal woont. Ik wil
dit graag uitleggen: we kregen het verzoek om iemand, die 35 jaar in het hart
van Klarendal heeft gewerkt, in het zonnetje te zetten.
PETER (65) zit namelijk al 50 jaar in het
kappersvak. Waarvan dus meer dan de
helft in KAPSALON TONNIE onder aan de
Klarendalseweg op nummer 7.
Waarom ben je weggegaan bij de kapperszaak in Klarendal?
Nou mijn bazin werd 65 jaar en ging met
pensioen. Ik kon de zaak overnemen,
maar het kostte best veel geld om me in
te kopen.

WEEKENDCURSUS STORYTELLING
Zaterdag 21 en zondag 22
november, 11:00 uur – 15:30
uur, €125,Inschrijven via
www.huisvanpuck.nl

wijkkrant Klarendal editie 1/2013.

Ieder mens is als een
vat vol verhalen. Wil jij
leren hoe je jouw verhalen deelt om presentaties
krachtiger te maken, of zou je
in je persoonlijk leven graag meer
vertellen? Tijdens de tweedaagse cursus
Storytelling leert expressie-expert SANNA
LANGEREIS je hoe!

Tijdens deze cursus ga je aan de slag met
Storytelling, lichaamstaal en presentatietechnieken. Je leert hoe je een krachtige
vertelstructuur opbouwt en krijgt theorie
en handvatten om te leren hoe je jouw
verhalen ophaalt. Aan het einde van de
cursus ben je in staat krachtig, authentiek
en vanuit je hart te vertellen!

Storytelling is letterlijk vertaald: verhalend

WWW.HUISVANPUCK.NL

Wat is het gekste wat je hebt meegemaakt?
Oh ik heb alleen maar gekke dingen meegemaakt. Alles kon in die tijd, op een
leuke manier. Op vrijdag was de ‘mart’ in
Klarendal. Dan kwamen mensen met een
broodje frikandel in de zaak, en de ander
nam weer een pannetje snert voor je mee.
Of dames kwamen ‘s ochtends op hun pantoffels en hun schort binnen. Als ze weggingen dan leek dat schort wel een avondjurk,
zo netjes zat hun haar!!
We hoorden ook dat ‘de dames uit het
Spijkerkwartier’ bij jullie kwamen?
Ja, dat klopt! De prostituees kwamen
iedere ochtend hun haren laten doen. Met
bontjassen kwamen ze binnen, soms nog
met hun peeskleding eronder. Zij werkten
volop met pruiken en haarstukken van

“Oh ik heb alleen maar gekke
dingen meegemaakt. Alles kon in
die tijd”
soms wel 1 meter lang! In die tijd vonden
ze van die losse krullen of pijpekrullen
mooi.
En hoe was het toen de zaak dicht ging?
Het was superjammer dat de deur dicht
ging. Het was altijd gezellig in de zaak.
Mensen dansten. Mensen zongen. Andere
mensen kwamen voor een bakkie koffie.
We hadden altijd Nederlandse muziek op.
Het voelde gewoon als een eenheid.
Heb je nog haartips voor de lezers?
Ja zeker. Je hoeft je haar echt maar maximaal 1 keer per week te wassen. Dat
is genoeg. Daarnaast kan je een beetje
cremespoeling in de puntjes doen en dat
hoef je niet uit te spoelen. Op deze manier
blijft je haar in goede conditie en raakt het
niet gewend aan te veel producten.

Ik bedacht dat ik net zo goed ZZP-er kon
worden. Nu knip ik bij mensen thuis. En
op deze manier kon ik mijn vaste klanten
houden.
Kom je nog weleens in Klarendal?
Ja zeker! Iedere vrijdag en zaterdag ben
ik nog in Klarendal bij een aantal van
mijn vaste klanten. Dat zijn mensen van
de oude generatie die dan iedere week
geföhnd en gekruld willen worden zodat
hun haar de hele week heel netjes zit. Na
die week wassen ze hun haar en dan kom
ik weer om het te krullen.
Wat vind je de leukste klanten?
Ik vind iedereen leuk! Vroeger waren de
bruidjes natuurlijk de toppers. Maar dat is
nu veel minder. Er wordt gewoon minder
getrouwd. Vroeger had ik bijna altijd wel
twee bruidjes per week!

vertellen. Ofwel: zo rijk mogelijk vertellen en hiermee alle zintuigen van de
luisteraar prikkelen. Met een verhalende
presentatie houd je de aandacht van
de luisteraar beter vast, waardoor jouw
boodschap sterker overkomt. Door je
publiek te inspireren en daarmee in actie
te brengen, raak je meer verbonden met
je publiek én jezelf.

Café Petersberg:
Amsterdamse School stijl

Wie ben jij nou? Wie ben jij nou?
Wie ben jij nou? Peter Speldenbrink
Tekst Marije Ringersma – Foto Zefanja
Hoogers

Huis van Puck

De fotograaf legde Peter al eerder vast, toen hij nog bij kapsalon Tonnie kapte

Door Nico van Putten
Ik zag laatst op TV dat bewoners van een
wijk als de onze, de Woningstichting/
Gemeente aldaar enthousiast hadden
gekregen om een vaste betaalde ‘klusser’ in de wijk te krijgen voor kleine klusjes. De achterliggende gedachte was,
dat veel bewoners voor een klein gebrek
niet meer de zoveelste vreemde binnen
hoefden te laten. Nadat ze alles hadden
doorberekend, kwamen ze erachter dat
zo’n persoon zichzelf terugverdiende. Er
hoefde geen bedrijf meer opgeroepen te
worden die voorrijkosten berekende en
minimaal een uur declareerde voor b.v.
een leertje vervangen van een lekkende
kraan enz. Hij was telefonisch direct
bereikbaar en had op een vaste tijd een
inloop uur voor allerlei vragen. Omdat
hij voortdurend in dezelfde wijk werkte,
leerde iedereen hem kennen en liet je
hem graag binnen.
Het deed me terugdenken aan de jaren
’70 toen er nog een werkplaats en opslag
van materialen op de Klarendalseweg
was. Op een gedeelte van de plek, waar
nu het Winkelcentrum is. Het was de
thuishaven van enkele ambachtslieden
in dienst van de toenmalige Centrale
Woningstichting voor reparaties en klein
onderhoud aan de oude huurhuizen.
Iedere bewoner kende ze, want iedereen maakte wel eens gebruik van hun
diensten. ’s Morgens rond 8 uur zaten de
werklui in een kleine rokerige ‘kantine’
aan de koffie en werd het werk verdeeld
voor die dag. Ze waren bereikbaar op
een eigen telefoonnummer en je kon er
ook even naar toelopen voor een klacht
of gewoon voor een praatje. Directer en
persoonlijker kon niet!
Mooi dat 50 jaar later het in afgeslankte
vorm, op initiatief van die bewoners
samen met de Woningstichting/
Gemeente weer levensvatbaar was
gemaakt.
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KinderwerkKinderwerk
KinderwerkKinderwerk
Kinderclubs in Coronatijd
We bevinden ons in een vreemde en soms moeilijke tijd
door het Coronavirus. We moeten ons allemaal steeds
weer aanpassen en goed voor elkaar zorgen en op elkaar
letten. Door afstand van elkaar te houden, maar er toch
voor elkaar te zijn.
Ook bij de Kinderclubs vinden we dit een lastige tijd.
We mogen gelukkig nog van alles doen voor de kinderen,
maar daarvoor hebben we wel leiding nodig. En die leiding
bestaat uit allemaal (jong)volwassenen die zich heel goed
aan alle regels moeten houden. We blijven met elkaar puzzelen om alles zo goed mogelijk, veilig en verantwoord voor
de kinderen te organiseren. Soms betekent dat dat een
club niet door kan gaan of op een andere manier. Maar…
beter iets, dan niets.
Hou daarom Facebook en de posters/ flyers goed in de gaten. Dan ben je altijd
op de hoogte van de laatste veranderingen!
Lieve groetjes van alle leiding van de Kinderclubs.
En….Stay Safe!!!
Het duurt nog eventjes, maar zet de volgende middagen alvast in je agenda:

Sinterklaas-middag
Op woensdag 2 december staat de Kidsclub helemaal in het teken van het
thema Sinterklaas. Er zijn allerlei leuke activiteiten, zoals pepernoten sjoelen,
knutselen, pakjes stapelen en nog veel meer! Kom je ook?
Van 13.30 – 15.30 uur
Voor alle kinderen van 4-12 jaar
Gratis toegang!
Let op; alléén voor kinderen!

Kinderkerstmiddag
Op woensdag 16 december sluiten we het jaar 2020 af met een echte
Kinderkerstmiddag. Een gezellige middag, met lekkers en veel leuke kerstactiviteiten! Kom je ook kinderkerst bij ons vieren?
Van 13.30 – 15.30 uur
Voor alle kinderen van 4-12 jaar
Gratis toegang!
Let op; alléén voor kinderen!
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Sef Boerman Sef Boerman Sef Boerman
Door Marije Ringersma - Foto Bas Boerman
Hoe was je dag?
Ja leuk!
Wat vond je leuk?
School ging goed. Lekker buiten gespeeld.
En ik heb de nieuwe donald duck gekregen.
Elke woensdag krijg ik die. Met 42 bladzijden en een achterkant. Die ging ik lekker lezen. Dat vind ik altijd leuk.
Ah wat leuk de Donald Duck!
Ja ze hebben altijd nieuwe verhaaltjes. Het
gaat steeds ergens anders over. Echt heel
knap dat ze steeds een nieuw verhaal kunnen
verzinnen. Ik vind de avonturen altijd heel erg leuk.
Dat wil ik dan ook beleven. Het is gewoon mijn lievelingsstrip.
Welk avontuur zou je willen beleven?
Er was een verhaal dat Donald Duck en zijn neefjes naar de maan gingen. Dat wil ik ook
graag. Het lijkt me cool om heel hoog te kunnen springen, dat je niet meer in de zwaartekracht zit.
Ook heb je op de maan een heel mooi uitzicht. Dan zie je tornado’s, dat vind ik heel cool om te zien.
En je ziet de aarde van een afstand. En plekken waar astronauten uitrusten en leven. Heel cool.

JONGERENCENTRUM DE MIX JONGERENCENTRUM DE MIX
Hallo jeugdige Klarendallers,
Inmiddels zijn Clarence en Ilse van start gegaan in de MIX en staat er
al een programma dat samen
met de doelgroep is gemaakt. Wij zouden het leuk vinden als jullie met
ons komen kennismaken.

Dinsdag

14.00 tot 17.00 uur Inloop 10-16 jaar
14.00 tot 17.00 uur Huiswerkbegeleiding 12+ (vanaf de brugklas)
17.00 tot 18.00 uur Voetbal 10-15 jaar
18.00 tot 20.00 uur Voetbal 16+ jaar
18.00 tot 20.00 uur Chillout 12+

Woensdag

12.30 tot 16.30 uur Snack en doemiddag 10-15 jaar
18.00 tot 20.00 uur Jongensavond 12-16 jaar

Donderdag

Eens per twee weken op de
woensdag, voor kinderen van
4 tot 7 jaar van 18.00u tot
18.45u en voor de leeftijd 8
tot 12 jaar van 19.00u tot
20.00u, een kinderdisco.
De entree is gratis, je mag wel geld mee nemen om snoepjes en limonade te
kopen. Voor vragen, bel Heidi 06 111 956 64

Vrijdag

17.00 tot 18.00 uur Sporten 10-15 jaar
Met de nieuwe maatregelen vanuit de regering is het wel belangrijk om
je in te schrijven bij de deur en
er mogen niet meer dan 30 personen naar binnen. Verder volgen wij de
richtlijnen van het RIVM. Koffie
en thee staat klaar op de middagen, dus kom samen met je ouders of
alleen een bezoekje brengen.
Vanaf november bieden wij ook huiswerkbegeleiding op de dinsdag en
donderdag middag.
Hiervoor kun je je inschrijven bij Clarence of Ilse of je stuurt een mailtje
naar i.lensen@rijnstad.nl of je
belt of appt naar 06 118 307 28.

JONGERENCENTRUM DE MIX, Kazerneplein 10
Contactpersonen: Ilse Lensen 06 118 30 728 en Clarence Schipper 06

De oplossing van
Bas’ rebus: rebas
De oplossing van
Bas’ rebus: rebas

Aan de Agnietenstraat 88b,
(in de volksmond ‘School 88’),
is Jeugdcentrum Vogelwijk
nieuw leven in geblazen.

maatregelen

Kinderdisco bij Jeugdcentrum Vogelwijk

14.00 tot 17.00 uur Inloop 10-16 jaar
14.00 tot 17.00 uur Huiswerkbegeleiding 12+ (vanaf de brugklas)
18.30 tot 20.00 uur Meidenavond 12-15 jaar
20.00 tot 21.30 uur Meidenavond 16+

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

461 36 69

