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WIJK GROEN AGENDA
Natuur, groen en klimaat zijn belangrijke thema’s voor Arnhemmers. De
gemeente Arnhem hoort graag jouw
tips om Klarendal groener te maken.
Denk mee door online op de kaart van
Klarendal aan te geven waar jij vindt
dat er iets gedaan kan worden aan een
groenere wijk. In de digitale enquête
kun je ons meer vertellen over jouw
ideeën en hoe je op de hoogte gehouden wilt worden van de resultaten.
We hebben jouw ideeën nodig om
Klarendal tot een groenere en leefbaar
dere wijk te maken.
Denk nu mee via:
WWW.MEEDENKEN.ARNHEM.NL/
GROENINKLARENDAL, dat kan tot en
met 16 mei.

Heel Klarendal groen
Vergroening in de wijk word al jaren
gestimuleerd door de overheid. Nu klimaatverandering hoog op de agenda
staat omdat het weer steeds extremer
wordt, bestaan er nieuwe subsidies om
bewoners van stad en wijk mee te laten
werken aan de zogenaamde klimaatadaptie opdracht: oplossingen om hitte te
verminderen en regenwater op te vangen.
In de vorige wijkkrant schreven we daar
al over. Dit voorjaar valt er in Klarendal
een aantal mooie ideeën, initiatieven en
mogelijkheden samen.
WOONOMGEVINGSPLOEG
De zogenaamde WOP verzorgt in
opdracht van Volkshuisvesting vanuit De
Wasplaats de achterpaden van woningen.
Zij vroegen zich samen met coördinator
Rik van Houten af hoe ze nog zichtbaarder
zouden kunnen worden voor bewoners
van Klarendal en begonnen te fantaseren
over geveltuintjes: een simpele manier
voor wijkbewoners om versteende gebieden te vergroenen, waarbij de WOP dan
graag zou ondersteunen.
MODEKWARTIER
Ondernemers hebben altijd plannen om
het gezamenlijk het winkelgebied op te
leuken met moois en zowel gebied als
Klarendallers met elkaar te verbinden.
Ondernemer en bewoner Annet Veerbeek
was vooral geprikkeld door de gewipte
tegels bij het maatpakken label AARDEN
aan de Sonsbeeksingel en aanpalende
woningen: ‘Veel ondernemers produceren
duurzaam, dus dit past bij ons; dat willen
wij ook!’ bedacht ze. Al snel ving ze bij De
Wasplaats op over geveltuintjes ambities.

Annet en Rik kregen voor het project tips en advies van Viviënne van Santen
(afdeling wijkonderhoud) en Anne Luijten (afdeling klimaatadaptatie)

GEVELTUINTJES
Ondertussen zijn er óók nog eens groene
plannen voor het Elly Lamakerplantsoen
(Putplein) door CASPAR, bestond de subsidie Klimaatadaptie sinds 2020 en verenigden zich de krachten van al deze bewoners
en ondernemers: heel Klarendal groen!
Bewoners en ondernemers worden gemotiveerd aan dit plan mee te werken en de
eerste data staan al gepland. Op 27, 28 en
29 mei gaan er aan de Sonsbeeksingel en
de Klarendalseweg door bewoners enorm
veel tegels gewipt worden om daar plantjes in te poten en te zaaien. De subsidie is
aangevraagd en de WOP zal helpen met
bijvoorbeeld transport van compost en
plantjes.

NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP TEGELWIPPEN
En dit is pas een start, ofwel fase 1: het
liefst zien we de hele wijk vergroend.
Het platform Arnhem Klimaatbestendig
is daarnaast de strijd aangegaan met
Nijmegen om het kampioenschap ‘tegelwippen’ te winnen. ‘Heel Holland Wipt’
met een ‘Wipper van de Maand’ – het is
echt waar. En daar draagt Klarendal graag
een steentje (of tegel) aan bij!
Bewoners kunnen voor deelname of
andere vragen contact maken met
wopklarendal@gmail.com en ondernemers
met info@net-a.nl

De wijk strijdt mee in het NK Tegelwippen
In maart is het jaarlijkse NK TEGELWIPPEN van start gegaan. Arnhem gaat
de strijd aan met Nijmegen en met
tenminste veertig andere Nederlandse
gemeenten. Wie verruilt de meeste (tuin)
tegels voor groen?
Met een gezonde portie rivaliteit biedt
deze competitie een ludiek alternatief
voor de (door corona) nog onzekere sportcompetities. Maar er is ook een belangrijker, gemeenschappelijk doel. Overal
worden tegels vervangen voor groen om
zo wateroverlast te voorkomen, koelte te
bieden in tijden van hitte, water vast te
houden bij droogte en de leefruimte voor
planten en dieren te vergroten. Daarnaast
is groen goed voor je psychische en
fysieke gezondheid én wordt de stad er
mooier van.
WINT ARNHEM DIT JAAR DE GOUDEN
TEGEL?
In Klarendal wordt deze maand al een
actie gehouden om met behulp van de
beschibare subsidie véél tegels te wippen
en als eerste de Klarendalseweg zoveel
mogelijk te vergroenen: Klarendal doet
dus mee aan dit kampioenschap. Maar
bewoners die al een geveltuintje hebben,
kunnen hun gewipte tegels óók aanmelden via www.nk-tegelwippen.nl. Deze
worden automatisch opgeteld bij de Tegelstand van de gemeente. De gemeente die
vóór 30 september 2021 de meeste tegels
per inwoner wipt wint de prestigieuze

Petra is in de Paulstraat één van de actieve
bewoners die groene vingers laat zien in
ook boomspiegels; het geveltuintje is net
voorzien van biologische kruiden

Gouden Tegel. Ook actieve bewoners die
hun (gevel)tuin transformeren maken kans
op een prijs: elke maand wordt door een
vakjury de Wipper van de Maand uitgekozen. Al deze Tegelwippers zijn genomineerd
voor de grote publieksprijs die begin oktober wordt uitgereikt.

ding te vervangen door groen. Ook zij zullen dus letterlijk hun steentje bijdragen
aan de competitie. Maar de gemeente kan
het niet alleen... Een groot deel van de
stad is particulier terrein. Ook inwoners,
woningcorporaties, scholen en bedrijven
kunnen dus een bijdrage leveren!

10% VAN DE STAD ONTHARDEN
‘Ik roep Arnhemmers, sportclubs, verenigingen en bedrijven op om aan de slag
te gaan, samen met ons’, aldus Cathelijne
Bouwkamp, wethouder gemeente Arnhem.
Het is de ambitie van gemeente Arnhem
om de komende jaren 10% van de verhar-

Platform Arnhem Klimaatbestendig informeert en inspireert al vijf jaar Arnhemmers
over hoe we de stad samen meer klimaatbestendig kunnen maken. Er zijn ook andere manieren om daar aan bij te dragen.
Zie op www.arnhemklimaatbestendig.nl
voor tips en groen nieuws.
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~ Redactioneel ~

Van de redactie & Nieuws & Mededelingen
Welkom in de Kazernetuin Wijkatelier maakt
Bloemen voor de Buurt

Dit is een groene krant. Nog steeds een
beetje corona nieuws, maar meer groen
nieuws. Hoe geblokkeerd wij als mensen ook zijn door de corona maatregelen, de natuur gaat gewoon zijn gang.
En in Klarendal doen we daar binnenkort nog een schepje zand bovenop!

In april werden er honderd zelfgemaakte
papieren bloemen uitgedeeld aan wijkbewoners die wel een vrolijke boodschap aan
de voordeur kunnen gebruiken.
Het Wijkatelier (atelier voor iedereen waar
wijkbewoners onder professionele begeleiding gratis beeldende kunst maken), gevestigd in Inloophuis Sint Marten, maakte
samen met participatiewerk van Rijnstad,
Villa Klarendal, opleidingen Rijn-IJssel en
de HAN, de prachtige bloemen: ‘Zo’n contactmoment is ongelofelijk belangrijk. Je
kan dan belangrijke signalen oppikken. En
nu is het extra bijzonder, omdat een zelfgemaakte bloem meer uitdrukt dan een paar
gesproken woorden.
Zo weten mensen dat er aan hen gedacht
wordt, dat ze deel uitmaken van de wijk',
aldus Anja van Hal, participatiewerker van
Rijnstad. De veelkleurige boeketten, stonden voor solidariteit en de culturele rijkdom in de wijk.

De gemeente heeft namelijk een subsidie voor initiatieven die het klimaat
ten goede komen, waaronder geveltuintjes. Daar stond in de vorige wijkkrant een artikeltje over en hoppa:
bewoners en ondernemers pakken dit
gelijk groots aan! Eind mei zullen de
eerste geveltuintjes verrijzen aan de
Klarendalseweg en als het goed gaat,
volgt de hele rest van de wijk. Als dát
geen lente is!
Geniet van deze lente. De redactie is er
na deze wijkkrant eventjes tussenuit. In
juli komen we bij je terug. Tot dan!

Inleveren van kopy
Uiterlijk kopij woensdag 30 juni
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.

Heb je groene vingers of vind je het
gewoon leuk om in de tuin te werken?
Je kunt ook meedoen met de tuingroep.
Er is nog ruimte voor meer deelnemers.
We spreken meestal 1x per week af . Dan
gaan we in de tuin werken. Zoals zaaien,
snoeien, planten en water geven, en af en
toe eten we samen van de oogst. Ben je
geïnteresseerd om mee te doen?

~ Colofon ~

Neem dan contact op: 06 - 509 00 602.
Samen maken we er een mooie plek van.



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!

is een uitgave
van het Bewonersoverleg

wijkkrant klarendal

redactie-

Zefanja Hoogers, Shay Karniel, Bas

leden

Bugter, Josje Hers, Gert Jan Schouten

SWOA MAAKT DE MATCH!
Met wandelmaatjes brengt SWOA mensen
met elkaar in contact die graag wandelen.
Wij kijken of iemand in jouw buurt zich
ook heeft aangemeld. Ook kijken we of
jullie wandelwens overeenkomt: een klein
ommetje of een lange afstandswandeling?
Op basis daarvan maken wij een koppeling.
Let op: Bij de wandelmaatjes hebben wij
geen vrijwilligers of deelnemers. We leggen hier puur het contact tussen Arnhemse
inwoners die gezellig met elkaar op pad
willen.

Paastasactie verschoven
naar Pinksteren
De Paastas-actie in de wijken Klarendal,
Sint Marten en Spoorhoek is bedoeld om
wijkbewoners met een zeer kleine portemonnee te voorzien van een Paastas,
gevuld met door bewoners en sponsoracties verzamelde luxe artikelen.
Ook in 2020 werd dit vanwege de coronacrisis al een Pinksterbon actie, en zelfs
nu 2021 startte met een Paasbon actie,
blijkt ook dat vanwege maatregelen niet
mogelijk. Om die reden heeft de organisatie besloten om de actie wederom uit te
stellen en er een Pinksterbon-actie van te
maken. De bonnen worden op de donderdag voor Pinksteren, 20 mei, uitgedeeld
aan betrokkenen.

Amateur journalisten
gezocht

en Ron Roumen
bezorgers

Je wilt meer bewegen omdat je gezonder
wilt leven en actiever bezig wil zijn. Dat is
makkelijker én gezelliger als je dat samen
met iemand doet! Voldoende bewegen
hoeft helemaal niet zo intensief te zijn.
Wandelen is hier een goed voorbeeld van.

Vergeet bij aanmelding niet door te geven:
je naam + achternaam, telefoonnummer,
adres, eventuele bijzonderheden en jouw
voorkeur voor een wandeling: een kort
ommetje of een lange(re) route.

Rick Jansen Villa Klarendal en Anja van Hal
Rijnstad maakten bijvoorbeeld Linda Marks
blij met een bloem

KRANT NIET ONTVANGEN?

Hou jij van de Klarendalse wijkkrant, ben je
nieuwsgierig naar medemens, medewerker
en hou je er van in de pen te klimmen? Of
liever in je toetsenbord?

Bel 06 - 146 89 701 en hij wordt zo
snel mogelijk bezorgd.
Toch écht geen wijkkrant? Mail ons
het adres en we slaan het over tijdens
de bezorging.

Vind je het leuk om actualiteiten in de
gaten te houden, kun je zelfstandig werken en lijkt het je leuk ons redactieteam te
komen versterken?

Facebook.com/klarendal
@klarendal2022
e-mail

wijkkrant@klarendal.nl

internet

www.klarendal.nl

Veel vragen voor een vrijwillig redacteur!
Maar als je er een uitdaging in ziet, mail
dan met wijkkrant@klarendal.nl

KE
HEB JE LICHAMELIJ
?
KLACHTEN
er
Wacht dan niet lang
!
en
el
nd
ha
met be
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Op zoek naar een wandelmaatje?

AANMELDEN OF MEER INFORMATIE?
Kijk op www.maatjesregioarnhem.nl/
wandelmaatje, mail naar maatjes@swoa.nl
of bel met 026 - 327 22 66.

Bij MFC Klarendal ligt een tuin waar je van
harte welkom bent. Je kunt er lekker even
zitten en genieten van de tuin.

Verspreiding van de krant na 15 juli
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Juf Monique zag veel kinderen voorbij komen!
Door Zefanja Hoogers
In april werd op basisschool KUNSTRIJK
gevierd dat MONIQUE VAN DER MEIJDEN
al 25 jaren mee draait in het onderwijs.
Sinds 2012 is zij directeur van de school,
maar eerder was zij ook zeven jaar locatiedirecteur op de grens van Klarendal en
Sint Marten van de ANNASCHOOL. De
jubileum dag was gevuld met verrassingen in de klassen, taart, bloemen én een
bezoekje van de pers!
GEFELICITEERD! WAT IS HET VERSCHIL
TUSSEN DE ANNASCHOOL TOEN EN
KUNSTRIJK NU?
‘Toen ik eind jaren 90 daar kwam, was de
populatie vanaf 1960 tot dan, erg veranderd. Er zaten uiteraard ook veel kinderen uit Sint Marten op school. Kunstrijk
ligt middenin Klarendal. Hoewel een
derde van de leerlingen van buiten de
wijk komt, merendeel komt lopend naar
school. In 2013 hadden we 67 leerlingen
en de opdracht was dat binnen vijf jaar te
verdubbelen. We geven traditioneel les,
goed onderwijs met aandacht voor kunst
en cultuur in de middagen en zijn al twee
keer uitgeroepen tot Beste School van
Arnhem. Dat praat zich voort, dus nu hebben we 175 kinderen op school.’

Hoe staat het met
het wijkbudget?
Het Bewonersoverleg (BO) heeft in april
een extra vergadering gehad om te praten over de voornemens van de gemeente
om het bewonersbudget te korten met
15.000 euro. In de vorige wijkkrant stond
daar een artikel over, online terug te
vinden op klarendal.nl onder ‘nieuwsoverzicht’ of door te zoeken op ‘gaat
Klarendal er financieel op achteruit?’.
Het BO heeft een brief gestuurd naar het
College waarin ze uitleggen dat Klarendal het bewonersbudget gebruikt om
de wijk te verbeteren en kinderen en
volwassenen meer kansen te geven.
Het bewonersbudget levert financiële
bijdragen aan activiteit als de Paastassen, kindercarnaval, Schoon Klarendal,
het Speeldorp, de bloemen (hanging
baskets) op de Klarendalseweg of het
uitdelen van rozen aan mensen die veel
alleen zijn in corona tijd. En dan gaat het
altijd om activiteiten van bewoners voor
andere bewoners, soms georganiseerd in
samenwerking met een wijkorganisatie.
Ook deze mooie wijkkrant wordt betaald
van het bewonersbudget. En om elkaar
te verbinden, te informeren en activiteiten aan te kondigen, is de krant nodig.
Het BO heeft dit meegenomen in de brief
naar de het College en komt met een
eigen voorstel om het stedelijk budget
anders over de wijken te verdelen. Ook
gaat het BO een afspraak maken met de
verantwoordelijke wethouder om het
verhaal toe te lichten.

IK HOORDE DAT JE DE NAMEN VAN ALLE
LEERLINGEN KENT?
‘Namen van moeders, e-mail adressen,
namen van vroeger: ja, ik heb een sterk
geheugen.
Op de Annaschool hadden we begin van
deze eeuw Karel Bos. Die luisterde niet zo
goed en was druk. Dan lieten we hem vijf
rondjes op het plein rennen. Of Dirkje uit
de Kapelstraat, die in zijn neus zat te frunniken en het snotje in de haren van de juf
smeerde (lacht). Ik heb dan toevallig een
goed geheugen, maar ik vind het óók heel
belangrijk alle namen te weten.’
IS HET TOEVAL DAT KUNSTRIJK VEEL
MEESTERS VOOR DE KLAS HEEFT?
Nee, ik probeer er op te letten dat wel in
balans te hebben. Er zijn zoveel kinderen
van alleenstaande moeders die een voorbeeldfunctie van een man nodig hebben.
Zo waak ik er ook voor dat de groepen
klein blijven zodat we kwaliteit kunnen blijven garanderen
WAT VIND JE VAN HET GEBOUW?
‘Er is veel kritiek op het MFC als gebouw.
Maar er is hier wel een heel pakket omheen
aanwezig: voorschoolse en naschoolse
opvang, kinderwerk van Rijnstad, SKAR,

Juf Monique krijgt van kids uit groep 8 een kunstwerk
aangeboden: leerlingen maakten selfies – maar dan anders

de huiswerkclub en Kansrijk Opgroeien.
Bovendien, de kinderen weten niet beter
dan dit gebouw en voelen zich er veilig.
En als wij er zijn, dan zijn we er en kunnen
kinderen ook soms naschools naar binnen. Sommige oud-leerlingen die nu op
’t Venster zitten, komen hier hun huiswerk
doen: ze voelen zich thuis.’

Binnenkort heeft Klarendal een buurtconciërge
In de vorige wijkkrant vertelden we al
over de Arnhem Oost aanpak: een langjarig plan wat momenteel in de maak is,
voor vijf Arnhemse wijken waar Klarendal
bij hoort, om intensiever aan de leefbaarheid in de wijk te werken. Daar horen
bijvoorbeeld investeringen in een groene
leefomgeving bij, maar ook verdere investeringen in dingen die al goed gaan.
Hoe dan ook staan Schoon Heel en Veilig
(weer) op de agenda en blijkt Klarendal
te horen tot de wijken waar de cijfers van
werkloosheid, opleidingsniveau, kinderarmoede, radicalisering en een grotere
gevoeligheid voor ondermijnende criminaliteit, er minder goed uit zien: er is sprake
van achteruitgang van leefbaarheid.
SAMEN SCHONER, HELER EN VEILIGER
KRIJGEN
De gemeente start nu met een pilot met
buurtconciërges. De buurtconciërge (m/v)
is dagelijks in de wijk aanwezig, weet wat
er in de buurt speelt, kent de mensen die
er wonen, is voor hen een aanspreekpunt,
maar kan mensen ook zelf aanspreken.
De buurtconciërge zorgt dat de wijk netjes
blijft door waar nodig zelf de handen uit
de mouwen te steken. De buurtconciërge
zoekt samen met bewoners en met het
netwerk in de wijk, naar een manier om
de leefomgeving schoner, heler en veiliger te krijgen en te houden.

EEN PILOT VAN EEN JAAR
De buurtconciërges van de pilot zullen
trouwens voor een deel mensen zijn die
vanuit het traject ‘Tijdelijke Corona banen’
komen, vallen onder het team Openbare
Ruimte en werken nauw samen met de
Teams Leefomgeving.
Het is de bedoeling dat 10 buurtconciërges
vanaf 1 juli 2021 voor een jaar in de wijken Geitenkamp, Presikhaaf-West, St.
Marten/Klarendal-Noord, Malburgen-Oost
en het Arnhemse Broek aan het werk
gaan: de Arnhem Oost wijken. In maart
2022 gaat bekeken worden of de pilot
werkt en of de banen structureel gefinancierd moeten worden.
BURGEMEESTER IN DE BUURT
We hopen de buurtconciërge (m/v) in de
volgende wijkkrant voor te kunnen stellen.
Ondertussen vinden we het fijn dat de
Arnhemse burgemeester Marcouch zich
hard maakt voor de kwetsbare wijken. Hij
spreekt over ‘pedagogische wijken’ en
pleit er voor dat iedereen samen werkt
om kinderen een goede en veilige opvoeding te geven en goede rolmodellen hebben. Met de krantenkop ‘Burgemeester
wil pad naar criminaliteit afsluiten’ startte
eerder een offensief tegen drugscriminaliteit in dezelfde wijken. Klarendal wordt
dan altijd genoemd.

En ik die dit niet alleen hè! De deu
ren staan altijd open, en dat doet je als
school.’

Einde aan betalen per
afvalzak op 1 juni
DE GEMEENTE GEEFT GEHOOR AAN
HET AFVALREFERENDUM
“Steunt u het voorgenomen raadsbesluit
te stoppen met het
betalen per afvalzak
(diftar), de ondergrondse containers van
het slot te halen en te
zorgen dat er weer een normale (60 liter)
afvalzak in past?” was de vraag op 17
maart tijdens de Tweede Kamer verkiezingen bij het referendum.
Meer dan 62% van de stemgerechtigde
Arnhemmers maakte gebruik van het referendum, 0.6% daarvan stemde blanco,
meer dan 53% antwoordde met JA. Op
31 maart heeft de Arnhemse gemeenteraad besloten dat er een voorstel komt
voor een nieuw afvalsysteem, waarbij
de ondergrondse containers weer open
gaan voor 60 liter-zakken en er niet meer
per afvalzak betaald hoeft te worden. De
gemeenteraad doet daarmee recht aan
de uitslag van het referendum.
De gemeente Arnhem stopt dus per 1
juni met diftar, het systeem waarbij inwoners per vuilniszak restafval betalen.
Vanaf dat moment betalen inwoners
weer een vast tarief en niet meer per
afvalzak. Voor eenpersoons-huishoudens
is dat anders dan voor meerpersoonshuishoudens.
Op dit moment werkt het college van
burgemeester en wethouders aan een
voorstel om over te kunnen gaan naar
vaste tarieven. De gemeenteraad kan
daar waarschijnlijk in mei een besluit
over nemen. Als dat gebeurt kan diftar
op 1 juni worden afgeschaft. Dan begint
de gemeente dan ook met aanpassen/
vergroten van de opening van de containers. De inschatting is dat het ongeveer
twee maanden duurt voor alle containers
zijn aangepast.

Wordt vervolgd…

Onze
Fysiotherapeut
helpt jou.
Maak direct een
afspraak

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

Juf Monique is de hele dag bedolven met
bloemen, mooie woorden, cadeaus en
een afsluitende online pub quiz met het
team.

De buurtconciërge zal samen met bewoners zoeken naar
manieren om Klarendal schoner, heler en veiliger te krijgen

Uiteraard worden de inwoners tijdig
geïnformeerd over de veranderingen die
op stapel staan.
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MFC Klarendal

W
W

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

Kindergezondheidscoach Noortje
Verhoeven is één van de aanspreekpunten voor GO!
in Arnhem en
werkt in de wijk
Klarendal als
kindergezondheidscoach. Zij
helpt ouders en
kinderen bij het
aanleren van een
gezonde leefstijl.
Waarvoor kunnen mensen bij jou terecht?
'In de eerste plaats natuurlijk voor begeleiding bij een gezonde leefstijl. Maar ik
ben ook chef-kok geweest, dus ik kan heel
goed meedenken in het lekker en gezonder

JJ

Het BO is in 2020 aanmerkelijk minder bij elkaar gekomen vanwege de Corona-tijd, maar leden weten elkaar
onder begeleiding ondertussen online te vinden via
video meetings: de maatregelen laten het nog steeds
niet toe bij elkaar te komen.
Dat neemt niet weg dat de leden niet actief zijn. Ze
zijn de afgelopen periode extra bij elkaar gekomen om
een standpunt in te nemen betreffende het reguliere
BEWONERSBUDGET wat vanwege de herijkingen van
gemeentelijke spelregels op de tocht staat.
Daarnaast zijn een aantal leden in de weer geweest
om de BIJLAGE IN DEZE WIJKKRANT te maken, zodat
bewoners ideeën aan kunnen dragen om een rol te
laten spelen in het wijkprogramma – of wijkplan – van
Team Leefomgeving gemeente Arnhem.
Het BO komt 7x per jaar bijeen. Voor informatie,
maak contact met bewonersondersteuner KARIN
VELDKAMP via K.VELDKAMP@RIJNSTAD.NL

GO! helpt kinderen met een gezonde leefstijl
Overgewicht is een groot probleem, ook bij
kinderen. Hoe pak je dit aan? In Arnhem is
er de GO!-aanpak. GO staat voor GEZOND
ONDERWEG en hierbij worden kinderen
en jongeren met overgewicht opgespoord
binnen hun eigen omgeving. In het 2-jarige
GO!-traject worden deze kinderen begeleid
naar een gezondere leefstijl.

II

Bewonersoverleg

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

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

K
K

koken van je maaltijd thuis. We kunnen
samen kijken naar gezonde varianten of
producten die kinderen ook lekker vinden.
Dit kan binnen alle culturen. Ik houd van
de verschillende gerechten van de internationale keuken en ben ervaren met diverse
internationale smaken, kruiden en producten' vertelt Noortje. 'Behalve voor GO!,
werk ik ook bij Vitanos/Vitakids. Daar koken
we gezonde maaltijden en snacks met kinderen. Vaak nodig ik de GO!-kinderen hiervoor uit. Het is een mooie aanvulling op de
begeleiding van GO!'
Noortje houdt er van om op een positieve
manier kinderen te begeleiden: 'Door naar
hun te luisteren, mee te denken en hun de
ruimte te bieden zelf gezondere keuzes te
maken. Je ziet dat hun zelfvertrouwen hierdoor groeit, wat net zo belangrijk is.
GO! is een gratis traject voor kinderen tot
en met achttien jaar, waar wel een verwijzing nodig is van de huis- of schoolarts. Wil
je meer weten? Neem dan contact op met
Noortje noortjeverhoeven@go-nl.nl |
06 - 194 23 007
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Nuttige nummers in de wijk

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
Joyce Veenvliet joyce.veenvliet@politie.nl
Richard Buyl richard.buyl@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)
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Huis van Puck
We hebben jullie tot nu toe het grootste
deel van seizoen 2020-2021 moeten
missen. Sommigen van jullie hebben we per mail gesproken,
anderen hebben we via
zoom kunnen zien
tijdens een online
activiteit, maar er gaat
natuurlijk niks boven de
beweeglijke, creatieve,
soms ietwat rommelige of rumoerige, maar
altijd warme en gezellige
dagen in ons kazernegebouw.
Nu lijkt er een lichtpuntje te schijnen.
Als alles volgens het geplande openingsplan zal lopen, kunnen we ergens
eind mei of juni weer langzaam terug
naar ons oude normaal van samen
zingen, dansen, schrijven, spelen, een
biertje drinken in het café, ideeën uitwisselen en elkaar inspireren. Houd onze
website in de gaten om op de hoogte
te blijven. We hopen jullie snel weer
gezond terug te zien!

Gezonde Plek in de Wijk
In de vorige wijkkrant maakten we al melding van wekelijkse freerunninglessen in
onze wijk van DE GEZONDE PLEK IN DE
WIJK. Nu worden op nog meer plekken
in de wijk opstellingen gebouwd, waar
buurtbewoners gratis gebruik van kunnen
maken om in beweging te komen.
Naast de oude SPORTHAL KLARENDAL,
aan de Rappardstraat, staat een toestel
waarmee je kunt krachttrainen. Bij de
LEUKE LINDE komt een toestel speciaal
ontworpen voor kinderen. Verder komt er
op een derde plek in de wijk een grotere
opstelling. Jong en oud kan zich hier
uitleven op FREERUNNING, TURNEN en
CALISTHENICS.
Deze toestellen worden gesponsord door
stichting “DE GEZONDE PLEK IN DE
WIJK”. Deze nieuwe stichting wil
een gezonde leefstijl van stadsgenoten

stimuleren en (indoor) Urban sportactiviteiten mogelijk maken in de hal aan de
Neerlandstuinstraat.
Op 21 april presenteerde de nieuwe
stichting haar plannen aan de Arnhemse
wethouders Roeland van der Zee en Jan
van Dellen. Die reageerden zeer positief:
“Wij geloven in dit concept. Dit gaat ons
helpen om het plan ‘Arnhem Gezond en
Fit’ verder te helpen. Deze wijk heeft dit
soort initiatieven hard nodig”. Zodra de
coronamaatregelen het toelaten, wil “de
Gezonde Plek in de Wijk” ook binnen in
de hal weer van start met freerunnen, circus en lifestyle-coaching.
Totdat het zover is, kunnen we alvast
buiten aan de nieuwe toestellen uitproberen hoe lenig en sterk we zijn en hoe het
met onze conditie is. Maar vooral lekker
spelen!

keuken op ZATERDAG 29 MEI, 5 JUNI, 12
JUNI en 19 JUNI tussen 11 en 15 uur.

Wij, de vrijwilligers van MOLEN DE
KROON, missen onze buurtbewoners.
Daarom hebben we besloten om lekkere
TO GO PANNENKOEKEN of crêpes te
gaan verkopen.

U bent op Hemelvaartsdag 13 mei van
harte welkom tussen 11 en 15 uur.

Op HEMELVAARTDAG 13 MEI gaan we
van start met heerlijke spinaziepannenkoeken volgens het recept van chefkok
ESTÉE STROOKER van EETWINKEL
STROOM. Zij heeft dit recept speciaal
ontwikkeld voor onze pannenkoekmix als
onderdeel van de nieuwe tentoonstelling
in de molen die – hopelijk – binnenkort
voor iedereen te bezichtigen zal zijn.
We kijken er erg naar uit om nieuwe evenementen in en om de molen te organiseren, maar tot die tijd hopen wij jullie met
de to go acties weer met de molen te verbinden. De komende weken willen we jullie vaker verrassen met lekkers uit eigen

WWW.HUISVANPUCK.NL
KAZERNEPLEIN 6-2

Sinds kort zitten wij, Rick, Sandra,
Henry, Carla en Loek, bewoners van
Klarendal en Sint Marten, samen met
Karin en Ellie van Rijnstad en het
Inloophuis om tafel. We zijn we op zoek
naar een manier om meer in contact te
komen met mensen die veel alleen zijn.

Loek, Rick en Henry zoeken makkelijke
vormen om te verbinden © Zefanja Hoogers

Want alleen zijn is voor sommigen
helemaal geen probleem, maar anderen
vinden het niet fijn. Gelukkig zijn er best
veel initiatieven in de wijk waar je naar
toe kan voor een kop koffie, kaarten of
om te wandelen, maar niet iedereen
kent de initiatieven of durft de stap te
zetten in zijn eentje.
Als buurtgenoten zijn we nu op zoek
naar een makkelijke vorm om met
mensen in contact te komen; gewoon
op straat of in de winkel? Het is een
mooie uitdaging voor ons om dat te
ontwikkelen in samenwerking met het
Inloophuis en Rijnstad. En we hebben
een 'meedenker' van het Landelijke
Samenwerkingsverband Actieve
Bewoners. Dus support voor ons idee is
er van alle kanten. We kunnen ook nog
wel wat meedenkers gebruiken in ons
groepje.

Veel gezondheid gewenst namens het
hele team van Huis van Puck

Molen de Kroon
PANNENKOEK TO GO BIJ
MOLEN DE KROON

Buurtverbinders

De rekken staan o.a. in de Rappardstraat klaar om in te klimmen

Wil je er wat meer over weten neem
dan contact op met Karin Veldkamp
via k.veldkamp@rijnstad.nl
of via 06 - 468 01 459

Vrijwilligersteam Molen de Kroon

Klarendalse Taferelen
Door Gert Jan Schouten
Mijn overburen herinneren mij eraan
hoe de jaren er lang geleden uitzagen.
Ze hechten aan tradities. Kerst kondigt
zich steevast aan op de ruiten van hun
appartement, kunstsneeuw voorspelt de
geboorte van een bijzonder kind, ieder
jaar opnieuw. Op het juiste moment worden de ramen weer gelapt en de ballen
ingepakt. Carnaval verduistert de ramen
met een bont gordijn van gekleurde serpentines. Niet veel later gaan diezelfde
ramen open voor de voorjaarsschoonmaak om er met Pasen weer opperbest
op te staan. Gekleurde eieren aan linten
en wat hazen vieren de wederopstanding
van het in de beginregels eerder geboren
kind.

buren zijn voorbeeldige supporters. Hun
overgave is jaloersmakend en als het voorbij is, wordt alles snel opgeborgen om ons
de aanblik van vergane glorie te onthouden. Heel voorkomend allemaal.
Boven het Nederlands elftal staat Vitesse,
boven oranje, geelzwart. Hier benadert supportersbeleving pure religie. De bekerfinale
stond voor de deur. Een poster op de ramen
en vlag aan het kozijn, motten ze dan.
Ik ben geboren als Ajacied. In de aanloop
naar de bekerfinale heb ik mij schuldig
gemaakt aan gevoelens van superioriteit,
niet eens uit boosaardigheid. Als een
ware Ajacied was ik ook niet zo bezig met
de finale, ware het niet dat Arnhem er zo
hartstochtelijk naar toeleefde.

Door Nico van Putten
AFVALKLUCHT…
“Vol overtuiging worden we wereldkampioen totdat we worden
uitgeschakeld”
De eerste helft beleefde ik in de auto, vanuit Nijmegen notabene. Zo ongeveer in
de rust stond ik voor mijn deur. Een voorgevoel zei me de vlag van mijn buren te
fotograferen als voorschot op mijn stukje.
De afloop is bekend, mijn Ajax won de
beker. De enorme kater overviel me, ik
voelde geen blijdschap en zag nog net
mijn buren de vlag binnenhalen. Toen wist
ik het: ik had een andere uitkomst gewild.
Die kerstballen beker kwam Arnhem toe,
of beter gezegd mijn overburen; die hadden ze dik verdiend.

Bij de eerste echte zonnestralen wordt het
terras zomerklaar gemaakt, vol verwachting is de lente. De hogedruk spuit spoelt
de winter uit de tegels en de eenjarigen
sieren alweer de bakken. Het is wachten
op de eerste klanken van nog te verstane
muziek. Het seizoen van geschroeid vlees
is in aantocht en daarmee de belofte van
alweer een langgerekte zomer.
In de herfst verplaatst het leven zich weer
naar binnen in afwachting van de sneeuw.
Zo kabbelt het leven overzichtelijk voort.
Eens in de paar jaar kleurt hun huisje
oranje. Vol overtuiging worden we
wereldkampioen totdat we worden uitgeschakeld. Twijfel is slechts een voorschot
op de teleurstelling die er toch wel komt
dus leven ze in het moment. Mijn over-

Geel zwart: in aanloop naar de bekerfinale oók in de straat van de auteur

Het afgelopen jaar kreeg ik in de media
bijna alleen maar negatieve berichten en
foto’s te zien van de afvaloverlast bij sommige containerlocaties n.a.v. de invoering
van het pasje. Het verbaasde mij, dat ik
nauwelijks iets kon vinden over het percentage locaties waar het wel goed ging! Daar
kwam nog bij, dat de overlast foto’s waren
genomen kort voor het legen van de containers. Op de foto’s was ook nog eens duidelijk te zien dat de meeste rotzooi bestond
uit grofvuil en dat heeft niets te maken met
de ‘afsluiting’. Ook in onze wijk kan ik zo de
containerlocaties aanwijzen, waar het kort
voor het legen om welke reden dan ook
altijd al een zooitje was en dat gaat ook na
de uitslag van het referendum waarschijnlijk niet veranderen.
In het begin baalde ik ook van het ‘afsluiten’ en was ik heel sceptisch of het voor
mij financieel voordeliger zou zijn, zoals er
beloofd werd. En verdomd, op de eerste
afrekening zag ik dat ik veel voordeliger uit
was! En toen was ik verbaasd, dat juist de
partijen die opkomen voor burgers met een
‘kleine beurs’, dat nauwelijks benoemden
in de noodzaak tot het afschaffen van het
pasje. Ik vermoed dat de uitslag weleens
heel anders had kunnen zijn, als de mensen de tijd hadden gekregen om op hun
afrekeningen te zien, dat ze voordeliger uit
waren geweest. Daar komt nog eens bij,
dat de enorme kosten van deze ‘afvalklucht’ ook nog eens ten koste gaan van
het besteedbaar gemeentebudget. En we
weten al, dat als er weer bezuinigd moet
worden, dat vaak ten koste gaat van de
zorg en cultuur voorzieningen in de volkswijken. Kortom, we zijn er niets mee opgeschoten!
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KinderwerkKinderwerkKinderwerk
We zijn er voor jullie!
Ondanks dat we nog steeds in een gekke tijd zitten en we
goed moeten blijven letten op de maatregelen, zodat we
gezond blijven…..proberen we er ook steeds wel voor jullie te
zijn met verschillende activiteiten.
Zo kun je ons iedere woensdagmiddag vinden op De Leuke
Linde met activiteiten voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Van
13.30 uur tot 15.00 uur.
Voor ouders is het belangrijk om te weten dat de activiteiten
écht alleen voor de kinderen zijn, dus let als volwassene op de
afstand tot de activiteiten, maar ook op de afstand onderling.
Verder loopt gelukkig de Huiswerkclub alweer een tijdje, omdat dit hele kleine
groepjes zijn en dat mag gelukkig binnen in het MFC.
We vinden het fijn dat we er al die tijd toch voor jullie konden en kunnen zijn!

Helaas weer geen Kinderkamp

Helaas mogen we ook dit jaar niet op Kinderkamp. We snappen dat dit voor jullie erg vervelend is, wij als leiding vinden dit ook echt niet leuk! Maar we moeten
ons erbij neer leggen…..en we gaan gewoon alvast dromen van een mega-gigatof-vet-kamp in 2022!!!
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Wie Ben Jij Nou junior Wie Ben Jij Nou junior
Wie Ben Jij Nou junior Wie Ben Jij Nou junior
Door Josje Hers
Dit keer ben ik op visite in de Warmoestraat bij
Aléjandro(10) en Camila(9), het enthousiasme spat van broer en zus af, ze hebben zin in
het interview! Gabriël, hun kleine broertje van
net geen twee, komt er ook gezellig bij staan
en geeft me direct een vriendelijk handje, wat
een heerlijk welkom.

Nou Aléjandro brand los!

“Ik ben nu nog 10 jaar maar over twee maanden alweer 11. Ik zit op De Klaproos, daar ga ik
altijd met de bus naartoe. Rekenen is mijn leukste vak, daar ben ik goed in, ben net weer aan een
nieuw boekje begonnen. Soms gaan we met de klas
op stap, we zijn bijvoorbeeld een keer met z'n allen naar
de dierentuin geweest. En wat ook leuk is van onze school, op
vrijdag eten we altijd tosti's en om beurten mogen we dan helpen bij het maken van die tosti's.”

Heb je ook nog hobby's?

Idee?
Naast wat we al voor jullie organiseren, zijn we altijd op zoek naar nieuwe ideeën.
Jullie hulp is daarbij welkom! Heb jij een leuk idee voor een toffe activiteit in de
wijk, op de speeltuin of bij jou in de straat? Laat het ons weten! Je mag het ons
vertellen als je ons tegenkomt bij een activiteit, je mag het op facebook laten
weten, je mag ook een mail sturen naar j.verhoef@rijnstad.nl

KinderWijkTeam KinderWijkTeam
Zwerfafval opruimen: een wekelijks feestje

“Sporten doe ik graag, voetballen met vriendjes op school of hier in De Leuke Linde.
Ik ben fan van Ajax of eigenlijk ben ik fan van Theo Janssen, hij heeft bij Ajax én bij Vitesse gespeeld,
hij is echt goed. En na schooltijd speel ik vaak games met vriendjes of mijn neef.
O ja, wat ik ook nog wil vertellen, de kinderdisco's hier in de wijk zijn altijd zo leuk, vooral de Halloween
disco want dan kan je lekker eng verkleed gaan. Vorig jaar was ik half Jason en half Freddy, dat zijn de
twee hoofdpersonen uit de horrorfilm Freddy vs. Jason.”

En dan is Camila aan de beurt.
Waarom wil je geïnterviewd worden voor de wijkkrant?

“Omdat ik zoveel te vertellen heb! Mijn school is hier in de wijk, ik zit op Kunstrijk. Daar heb ik vriendinnetjes waarmee ik veel buiten speel, nou ja spelen, we kletsen meer over leuke feestjes of over
make-up. En we doen vaak tikkertje op het schoolplein.”

“Wat is het leuk om hier al mijn vriendjes weer te zien en normaal met ze
te kunnen spelen!” Deze uitspraak horen we vaak van kinderen die met Het
KinderWijkTeam meelopen. Naast het opruimen van afval vinden wij de gezelligheid namelijk ook erg belangrijk. Zeker nu de wereld op z’n kop staat, wordt een
middag de buurt schoon maken echt een uitje. De kinderen en ook zeker wij, kijken
enorm uit naar het moment dat we weer de straat op mogen om afval te rapen.

En wat doe je in je vrije tijd?

Als de vuilnisknijpers en vuilniszakken gepakt zijn, trekken de kinderen allemaal
een oranje hesje aan. We tellen de kinderen nog even om er zeker van te zijn dat
er niemand achterblijft bij de verzamelplaats op De Leuke Linde en gaan dan op
pad. Elke week proberen we een ander gedeelte van de wijk op te ruimen, om de
gehele wijk zo schoon mogelijk te krijgen.

We hadden een parkiet, maar die is doodgegaan. Hij is begraven in de tuin, maar we gingen niet in het
zwart gekleed hoor.

“We schrikken er best wel van hoeveel afval we elke dag ophalen. Elke keer meer
dan 3 kilo ophalen is leuk natuurlijk, maar ook schokkend als je doorkrijgt dat
dit allemaal in de natuur gegooid wordt. Het zou blijven liggen als wij het samen
met de kinderen niet zouden opruimen” vertelt Rijk, één van de begeleiders.

Is er nog iets wat je kwijt wilt Camila?

Nou, wat wel grappig is, we zijn een beetje van dit en een beetje van dat. Onze vader is half Chileens en
half Nederlands. Onze moeder is Turks. En wij zijn dus kwart Chileens, kwart Nederlands en half Turks.

De oplossing van
Bas’ rebus: rebas
tegelwippen

Tijdens het lopen zijn we niet alleen maar bezig met het zoeken naar zwerfafval.
We zijn met z’n allen ook heel goed in kletsen. Zo leer je elkaar spelenderwijs
kennen en is het elke week weer een feestje om elkaar te zien.

Hebben jullie ook huisdieren?

Na 10 weken afval ruimen, gaan we met de kinderen die meegeholpen hebben
op een educatief uitje. De uitjes zijn ontzettend leuk, vooral omdat je als groep
10 weken samen doorgebracht hebt en elkaar hebt leren kennen. De uitjes wisselen elke keer, zo zijn we met ons laatste uitje in december naar Playground
Thialf gegaan omdat door corona alles dicht zat. Gelukkig was deze mogelijkheid er nog wel omdat Thialf in de openlucht is. We hebben een zo leuk mogelijk
uitje georganiseerd om toch een superleuke dag met de kinderen te hebben. Zo
bedenken we elke keer weer iets leuks!

© Zefanja Hoogers

Heb jij nou ook zin om mee te lopen. Meld je dan aan
op onze site! www.hetkinderwijkteam.nl/aanmelden

Je
ziet ze
groeien.

Dagopvang (0-4 jaar)
Peuterwerk (2-4 jaar)
Bso (4-13 jaar)
Nieuwsgierig?
Leer ons kennen via www.skar.nl

De oplossing van
Bas’ rebus: rebas

Opruimen, kletsen en schrikken

“Thuis teken ik graag. Of ik speel een computergame, dat heet Roblox, je kunt poppetjes aankleden en
mooi maken. Ik voetbal zelf niet, maar ben wel fan van de meiden van het Nederlands elftal, die doen
het véél beter dan de jongens.

