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EN NOG VEEL MEER...

Nieuw leven in de Sint Janskerk
Door Bas Bugter
Er hebben nieuwe ontwikkelingen
plaatsgevonden in de voormalige
Johannes de Doperkerk aan de
Verlengde Hoflaan.
Nadat de kerk in 2012 aan de eredienst
werd onttrokken en verkocht werd voor
het symbolische bedrag van 1 euro,
bood het pand eerst onderdak aan een
Memorarium. Maar dat bleek toch niet
rendabel te zijn en dus werd de kerk
opnieuw verkocht. SBA-ingenieurs werd
in januari 2019 de nieuwe eigenaar en
startte een onderzoek naar de mogelijkheden om er publieke functies als zorg,
sport en wonen te combineren.
De Maria van Klarendal verdween en
Ritmiek Dans en Muziek vond er, voor
de duur van 18 maanden, een tijdelijk
onderkomen. Inmiddels is de Heilige
Maagd teruggevonden: een bezorgde
geloofsgemeenschap van zo 'n twintig
mensen bleek zich over haar te hebben
ontfermd.
Maria van Klarendal heeft een nieuwe
bestemming gekregen in de Onze lieve
Vrouwe Visitatiekerk in Velp en Ritmiek
Dans en Muziek is verhuisd naar de
Amsterdamseweg 115.

De Sint Janskerk, buiten en binnen

Een deel van de kerk is nu voor de
komende 10 jaar verhuurd aan CROSS
NOGRAVITY NORTH. "Militair sporten in
een nieuw jasje", zoals eigenaar en oudmilitair Ramazan Bilici het verwoordt. Het
accent ligt daarbij op gewichtheffen, turnen
en atletiek. "Een beetje alsof je met volle
bepakking of je maatje over je schouder
door de bossen moet, maar dan in een
andere omgeving".
Cross Nogravity North richt zich dus op
mensen die eigenlijk al fit zijn en dat graagzo willen houden en heeft dus een ander

programma dan Formupgrade aan Onder
de Linden. Daar kan iedereen terecht die,
op aangepast niveau, wat aan z'n conditie
wil werken.
Ondertussen gaat het onderzoek met
betrekking tot de herbestemming van de
Johannes de Doperkerk gestaag door, al
zijn er nog steeds geen definitieve plannen. Tijmen Stallen, van SBA-ingenieurs,
onderhoudt daarover dan als eerste
contact met de redactie van Wijkkrant
Klarendal en vanzelfsprekend houden wij
u daarvan op de hoogte.

Tegeltje eruit, plantje er in
In de vorige wijkkrant kondigden we al
aan, ‘HEEL KLARENDAL GROEN’, waar
ondernemers in het MODEKWARTIER,
de WOONOMGEVINGSPLOEG vanuit
DE WASPLAATS, ARNHEM KLIMAATBESTENDIG en heel veel vrijwilligers hun
krachten gingen bundelen om bewoners
te ondersteunen geveltuintjes aan te leggen met gratis vaste planten.
Winnaar worden van het NK Tegelwippen
of niet: iedereen heeft er baat bij dat versteende gebieden vergroenen. Eind mei
was de eerste ronde, in juni al de tweede
en de derde komt er aan: in september
gaan samenwerkende partners wéér een
ronde tegels helpen wippen. Dus meld je
bij De Wasplaats aan Klarendalseweg 439!
We zijn nú al héél nieuwsgierig hoe al
die vaste planten er volgend voorjaar bij
staan! In totaal zijn er in mei en in juni
125 AANMELDINGEN geweest voor de
tegelwip actie, zijn er zo’n 1500 TEGELS
GEWIPT, meer dat 1000 VASTE PLANTEN
de grond in gegaan en naar schatting
meer dan 200 METER GEVELTUINTJES

Bewoner heeft eind mei gelijk een Klarendalse BOP bordje in haar geveltuintje geprikt:
‘Dank u wel voor het opruimen’ geadresseerd aan hondeneigenaren © Zefanja Hoogers

gerealiseerd. Chapeau voor al die gebundelde krachten en (vrijwillige) inzet, om
Klarendal mooier te maken!

Op de Klare Taal (pagina 5) treffen we
niet alleen tegelwippers, maar nóg meer
groenliefhebbers.

Samen eten
Sinds de coronatijd is de LANDENKOOKGROEP – een laagdrempelige wijkmaaltijd waar er vanuit alle werelddelen heerlijk wordt gekookt – verplaatst van het
MFC naar het Inloophuis.
Het WIJKATELIER, waar gratis onder
professionele begeleiding beeldend werk
wordt gemaakt, bedacht een prachtig
project: de deelnemers maakten tien (10!)
meter tafelkleed onder de noemer ‘Vier

de maaltijd’ en deed dit cadeau aan het
Inloophuis. Zowel de Landenkookgroep
als ook andere initiatieven kunnen
gebruik maken van dit creatieve kleed om
samen aan te eten. Want we mogen weer,
samen eten, ontmoeten en delen. Steeds
meer mensen zijn gevaccineerd en angsten worden langzaam op zij gezet. We zijn
aan het bekomen van een ingewikkelde
tijd en gaan hopelijk volop van een coronavrije zomer genieten. SMAKELIJK!

Vier de maaltijd!
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~ Redactioneel ~
Zullen we het over het weer hebben?
Vorig jaar zaten we tijdens de eerste
lockdown in het vroege voorjaar binnen
te ontploffen van de hitte. Deze zomer
laat maar op zich wachten: soms een
hittegolfje, maar merendeel voelt het
niet als zomer en in het voorjaar zaten
we óók niet echt buiten. Dat laat maar
weer zien dat klimaatverandering geen
fabeltje is en we niet weten waar we
op kunnen rekenen: ieder seizoen lijkt
onvoorspelbaar. We kunnen er een klein
beetje op anticiperen en gelukkig staat
deze krant wederom vol met GROEN:
al twee tegelwip acties achter de rug,
een enquête over een Wijkgroenagenda
waar goed op is gereageerd en een
Klare Taal pagina vol met groene verhalen! Niet alleen goed om klimaatveranderingen op te vangen, maar gewoon
ook heerlijk – al die planten. Daar wordt
een mens blij van.
Dus verzorg ze goed! In augustus
komen we kijken hoe het er allemaal bij
staat. Fijne zomer!

Inleveren van kopy
Uiterlijk kopij woensdag 8 september
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 23 sep.

~ Colofon ~

Van de redactie & Nieuws & Mededelingen
De Wasplaats zoekt een
kracht

Knijpmaatje gezocht
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Anja verliet Klarendal

Stichting De Wasplaats zoekt ter versterking
van het team een initiatiefnemer. We zoeken een zzp-er voor 8 tot 12 uur per week,
die samen met onze huidige coördinator
verantwoordelijk is voor de leiding bij De
Wasplaats en de Woonomgevingsploeg.
Profiel: Je bent ondernemend, hebt strategisch inzicht en bij voorkeur ervaring met
een veelzijdige wijk als Klarendal.
Meer informatie vind je op:
www.dewasplaats.nl.

Burendag 2021
Hoe leuk is het om samen met je buren iets
te doen? Koffie drinken, een springkussen,
geveltuintjes aanleggen of straatspelletjes
doen samen? Van zaklopen tot bingo. Op
Burendag op zaterdag 25 september kan
dat allemaal. Dus aan de slag met elkaar
of gewoon leuke dingen doen samen?
Iets voor jouw/jullie straat?
Het Oranjefonds geeft je een steuntje in de
rug. Als je een plan indient kan je vijfhonderd euro ontvangen voor de organisatie.
Geen eten en drinken, maar wel de huur
van spelletjes, aanschaf van planten of verzin het (vooral zelf) maar.
Vind je het een leuk idee maar weet je
niet precies hoe je het moet aanpakken?
Dan kan je contact opnemen met bewonersondersteuner Karin Veldkamp via
k.veldkamp@rijnstad.nl



Schoon Klarendal wil samen met bewoners
van Klarendal de wijk schoon houden. Doe
lekker mee en dan genieten we van een
fijne schone buurt.
Hoe kun je meedoen?
Je kunt zelf een afvalknijper, ring en hesje
aanvragen via afval@arnhem.nl.
Wil je liever samen met andere buurtgenoten de wijk opruimen?
Een paar keer per jaar organiseert Schoon
Klarendal en de Wasplaats een opruimdag.
Je bent van harte welkom om mee te doen.
De eerstvolgende data zijn za 24 juli,
za 21 aug van 10.00u tot 12.00u start bij
De Wasplaats, Klarendalseweg 439.
Voor materialen wordt dan gezorgd. Wil je
op andere tijden zwerfvuil knijpen en vind
je het leuk om dat met andere buurtgenoten te doen? Meld je dan aan op:
schoonklarendal@outlook.com onder de
vermelding ‘knijpmaatje gezocht’.

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 deze editie op pagina 6.
VEEL PLEZIER!

Participatiewerker van RIjnstad, ofwel
bewonersondersteuner ANJA VAN HAL,
werkt sinds een tijdje niet meer in
Klarendal.
Ooit was zij dagelijks te vinden in het oude
wijkcentrum aan de Rappardstraat, daarna
vertrok ze voor jaren naar Malburgen. Maar
de laatste periode troffen we haar in het
MFC van Klarendal aan het Kazerneplein.
Ze ondersteunde initiatieven van bewoners, regelde rommelmarkten en maakte
met een activiteitenclub meerdere ontmoetingen mogelijk.
In coronatijd pakte ze haar werk anders
aan, ondersteunde de coronahulpdienst
tijdens de eerste lockdown, belde op of
kwam aan de deur van bewoners om het
contact te onderhouden en hielp mee met
muziekjes en bloemen aan de deur.
Anja kreeg de mogelijkheid om in Kronenburg jongerencentrum De Madser te helpen te transformeren naar buurthuis voor
de omliggende wijken. Daar zag ze een
uitdaging in, waardoor ze besloot van werk
te veranderen.
Dank je Anja, voor het werken met mensen
uit de wijk!

Vrolijke geveltuintjes
in Klarendal!
is een uitgave
van het Bewonersoverleg

wijkkrant klarendal

redactie-

Zefanja Hoogers, Shay Karniel,

leden

Bas Bugter, Hilde Wijnen, Gert Jan
Schouten, Ron Roumen

bezorgers

KRANT NIET ONTVANGEN?
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.
Facebook.com/klarendal
@klarendal2022

e-mail

wijkkrant@klarendal.nl

internet

www.klarendal.nl

KE
HEB JE LICHAMELIJ
KLACHTEN?
er
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Onze
Fysiotherapeut
helpt jou.
Maak direct een
afspraak

fysiotherapieformupgrade.nl
026 37 93 253
Onder de Linden 21a
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Werken aan een wijkprogramma
De wijkmanagers, verenigd in TEAM
LEEFOMGEVING (TLO, gemeente
Arnhem), maken jaarlijks een plan waar
ze in de wijk mee aan de slag gaan.
Zo’n plan wordt bepaald aan de hand
van informatie die TLO oppikt bij bewoners individueel, het Bewonersoverleg,
buurthuizen, het sociale wijkteam, de
wijkagenten en op straat. Wijkmanager
MIRJAM DULK klimt in de pen om verslag te doen van de afgelopen acties die
samenwerkende partijen ondernamen om
te weten wat er in de wijk leeft.
WIJKSCHOUWEN
Vorig jaar in het vroege voorjaar, net
voordat corona toesloeg, zijn we in
Klarendal een aantal avonden op pad
geweest met bewoners en professionals
om de veiligheid en leefbaarheid in de
wijk te onderzoeken en zichtbaar te zijn
voor bewoners zodat ze ons makkelijk
kunnen aanspreken. De bedoeling was
dat regelmatig te herhalen. Het heeft door
corona een tijdje geduurd voordat we dat
weer konden organiseren, maar in juni
en juli was het dan weer zo ver. In totaal
zijn we vier keer op pad gegaan, telkens
in een ander deel van de wijk. Daarbij
sluiten dan ook bewoners aan die daar
zelf wonen.
Ook dit keer hebben we weer nuttige
informatie opgehaald waar politie en
handhaving, volkshuisvesting en Team

In Memoriam –
Colin Wilson

Leefomgeving mee aan de slag kunnen. Op
het moment van schrijven hebben we nog
één wijkschouw te gaan. Als ze alle vier
zijn geweest gaan we met de opbrengst
in gesprek met het bewonersoverleg, en
natuurlijk alle partijen die betrokken zijn
geweest, zoals politie, handhaving en de
woningcorporaties. Hier komen zeker ook
weer aandachtspunten op gebied van veiligheid en drugsoverlast op tafel, een zorg
die we veel horen. Alle meldingen die we
tijdens de schouwen krijgen, worden gelijk
gedeeld met de politie zodat ze daar al
actie op kunnen ondernemen.
IDEEËN UIT DE WIJK
Het bewonersoverleg Klarendal heeft in
de vorige wijkkrant een enquête uitgezet
om op te halen wat bewoners belangrijk
vinden voor de wijk. Ook is er nog een
speciale enquête onder kinderen gehouden om ook hun ideeën te horen. Jammer
genoeg was de opbrengst niet heel groot,
maar met iedereen die wel iets heeft ingeleverd zal op korte termijn contact worden
opgenomen om te kijken wat we met de
suggesties en ideeën kunnen gaan doen en
wat we daarvan kunnen opnemen in het
WIJKPROGRAMMA VOOR 2022.
Op 16 juni, tot dan toe zo ongeveer de
warmste dag van de zomer, stonden we
van Team Leefomgeving met het busje ‘lijn
2030’ op de Leuke Linde, om met bewoners
in gesprek te komen om ook op die

Met wijkschouwen én Lijn 2030 komt TLO aan zijn ideeën om mee aan het werk te gaan in de wijk

manier nog input voor het wijkprogramma
te verzamelen. Door het warme weer
waren er wel veel kinderen op de nieuwe
waterglijbaan, maar wat minder ouders.
Maar we hebben toch goede gesprekken
kunnen voeren met bewoners die er wel
waren. Veel bewoners zijn gelukkig ook
heel tevreden met de buurt en wonen met
veel plezier in Klarendal. Ze waarderen de
levendigheid met winkeltjes en horeca, de
diversiteit in bewoners en dat ze dicht bij
het centrum wonen. Ergernissen die veel
genoemd worden zijn (zwerf)afval bij containers, hondenpoep en natuurlijk verkeer
en parkeren. Problemen die we niet alle

maal direct kunnen oplossen maar waar
we wel aan blijven werken. De containers
zijn binnenkort weer allemaal open, en de
nieuwe wijkconciërges helpen mee om
het schoon te houden en spreken bewoners ook aan als dat nodig is.
Parkeren blijft een taai probleem; de
gemeente werkt aan een parkeervisie
voor de stad, maar het lijkt nog even
te duren voordat daar echt duidelijkheid over komt. Pas dan kunnen we in
Klarendal ook weer verder, samen met
bewoners, met een plan om de parkeerdruk te verminderen.

Kersverse buurtconciërges stellen zich voor!
Door Hilde Wijnen

Zaterdag 29 mei is op begraafplaats
Moscowa in besloten kring de afscheid
genomen van buurtbewoner en fotograaf Colin Wilson. We staan graag even
bij hem stil. Colin woonde al decennia
op een bovenwoning in de Peterbuurt
samen met zijn levenspartner Gerda.
Ze waren 40 jaar samen. Colin is in
Engeland geboren en was autodidact
fotograaf. Hij is 65 geworden.
Als buurtbewoner ontfermde hij zich
over een informatiekastje in de buurt,
leverde waar nodig eens een foto voor
de wijkkrant en was van 2005 t/m 2017
trouwe deelnemer aan de jaarlijkse
kunst- en cultuurmanifestatie Wijken
voor Kunst. Sterker nog: hij is de bedenker geweest van de naam voor dit
jaarlijkse culturele wijkevenement.
Colin was al langer ziek. Volgens zijn
Gerda heeft hij veel pech gehad op het
laatst. In de rouwadvertentie zegt hij
(o.a.) ‘Mijn fotografische kunstuitingen
laat ik na als voetafdruk van mijn leven’
en ‘Home is where the heart is’.
We wensen Gerda en andere nabestaanden nog eens veel sterkte.

Sinds twee maanden zijn er in vijf
Arnhemse wijken buurtconciërges aan de
slag. Hoe hun werk eruit ziet? Dat vertellen ERIC VAN ROEST en ABDULSAMD
HASSOUN, twee van de vier kersverse
conciërges van team Klarendal.
Op straat, daar zijn ze het meest te vinden, de Klarendalse buurtconciërges.
Goede tweede is Molen De Kroon, waar
ze kantoor en inloopspreekuur houden.
Vandaag is die bezet, dus praten we in
De Wasplaats, de huiskamer van Klarendal. Ook daar zijn buurtconciërges Eric
van Roest en Abdulsamd Hassoun inmiddels kind aan huis.
NETWERK
"We zijn vanaf punt nul aan het opbouwen", vertelt Eric. "We begonnen in een
winterslapend Klarendal. Alles was dicht
vanwege corona. Er was helemaal niks,
geen netwerk of plan, alleen een paar
uitgangspunten: schoon, heel en veilig.
Dus zijn we begonnen met routes lopen
langs alle afvalcontainers. Zo leerden we
de buurt kennen en kwamen we mensen
tegen."
Die wandelingen, maar vooral de praatjes
onderweg, vormden het begin van de
bouw van een netwerk. De buurtconciërges moeten het aanspreekpunt van de
wijk worden. Dat betekent dat ze die goed
moeten leren kennen. Team Klarendal
bestaat, naast Eric en Abdulsamd, uit
PERRY WINKEL en KEVIN KOK. De mannen kookten al voor Inloophuis Sint
Marten, brachten maaltijden rond, wipten
tegels en begonnen een schoonmaakactie
in de straten rondom hun uitvalsbasis,
Molen De Kroon. "Als buurtconciërge
moet je van alle markten thuis zijn", grapt
Eric.

Foto Art@Transformatie

PILOT
Het project is een proef. Burgemeester
Marcouch is de bedenker ervan. Abdul-

Perry Winkel en Eric van Roest verlenen al hand en spandiensten in de wijk © Zefanja Hoogers

samd is de buurman van de burgemeester
en liep samen met hem een rondje door de
wijk om te kijken waar de problemen zich
voornamelijk bevinden.
"We luisteren niet alleen naar klachten",
legt Abdulsamsd uit, "maar ook naar oplossingen. Iedereen is anders en heeft een
eigen rugzak. Misschien heeft iemand wel
een probleem, maar ook een prachtidee."
Eric vult aan: " We zitten tussen gemeente
en bewoners in, maar we kijken door de
bril van de bewoners. We zijn hier voor
hen."
Samen vormen de buurtconciërges een
bekwaam team. Iedereen is ergens anders
goed in. Abdulsamd heeft een extra taak.
Hij houdt zich bezig met een groep die vaak
vergeten wordt: Nederlandse nieuwkomers. "Ik kom zelf uit Syrië en ben vijf jaar
geleden in Arnhem komen wonen. Contact
krijgen met de buurt is moeilijk als je de
taal niet spreekt." Hij helpt mensen met het
begrijpelijk maken van brieven, maar ook
van mededelingen zoals die op afvalcontainers, en maakt ze wegwijs in wijk en stad:
waar kun je de taal leren, hoe vraag je een
Gelrepas aan en waar kun je leren sporten?

ENTHOUSIAST
Langzaam begint het project te lopen en
komt er steeds meer input van bewoners.
En dat is precies de bedoeling. "Ons
netwerk wordt steeds groter. Het is aan
ons om te leren hoe we daar het beste
gebruik van kunnen maken, zodat we
bewoners kunnen helpen. Door ze door te
sturen naar het juiste loket of door zelf met
een creatieve oplossing te komen. We kunnen alleen maar beter worden!' aldus Eric.
De pilot loopt tot eind december 2021,
maar wat Eric en Abdulsamd betreft
houdt het dan niet op. Het opbouwen
van een stevige positie in de wijk kost
tenslotte tijd, ook al zijn de nieuwbakken
conciërges nog zo enthousiast. Eric: "De
betrokkenheid in Klarendal is zo groot, dat
is echt geweldig. Abdulsamd: "Elke dag
is anders. Soms is het lastig, maar het is
altijd mooi."
De buurtconciërges zijn te bereiken op
06-31114949 of bcklarendal@gmail.com.
Op maandag tot en met woensdag tussen 12 en 13 uur is er een inloopspreekuur in Molen De Kroon en op maandag
tussen 13 en 14 uur in De Wasplaats.

Wijkkrant Klarendal - juli 2021
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Langjarige impuls met de Arnhem Oost aanpak

KLARENDALSE TAFERELEN

Hoewel Klarendal officieel niet in het
Oosten van Arnhem ligt: onze wijk valt
samen met de Geitenkamp, Presikhaaf,
het Arnhemse Broek en Malburgen onder
de Arnhem Oost aanpak. De wijkkrant
schreef er in maart ook al over. Afgelopen
mei is het college met een persbericht,
een bidbook en een mooi document met
gebiedsgerichte aanpak naar de raad
gegaan en zijn de eerste aanvragen voor
financiering bij het Rijk gedaan.
WAAROM?
‘Er is een kloof gegroeid tussen mensen
en gebieden in ons land. De omstandigheden waarin mensen moeten leven, zijn
ongelijk verdeeld. Te veel mensen staan
op achterstand’, zo zegt het plan in zijn
voorwoord. Met het persbericht presenteert de gemeente haar haar langjarige
impuls voor de vijf kwetsbare wijken.
‘Achter de voordeuren daar reikt de stip
op de horizon vaak niet verder dan het
einde van de week. Zij zijn niet bezig
om te leven, maar om te overleven.
Arnhemse gezinnen worstelen daar met
financiële stress. Met laaggeletterdheid.
Ze worden verlamd door de brievenbus
die uitpuilt van ongeopende enveloppen
met onbegrijpelijke brieven. En er groeien
kinderen op die soms in hun leven nooit
iemand hebben gekend die een baan
heeft.’
Burgemeester Marcouch verwoordt het
zo: ‘In Arnhem-Oost staat het water bij
onze bewoners tot aan de lippen, onze
mensen hier leven zo veel armer, zieker
en korter dan in vrijwel alle andere buurten in ons land. Terwijl wij gezinnen kunnen optillen met gerenoveerde woningen,
het beste onderwijs, actieve sportclubs,
oplettende zorg en beschermende veiligheidsdienaren: van overleven naar léven.
In de pedagogische wijk waar iedereen de
ouders helpt’.
EEN OPGROEIENDE GENERATIE
Om een omslag te maken in 18 jaar redeneert de gemeente vanuit een opgroeiende generatie - waarbij niet alleen de focus
ligt op individuele kinderen maar ook op

Door Gert Jan Schouten
Een van de beelden die de gemeente gebruikt in het ‘Uitgangspunten en
doelen voor de gebiedsgerichte aanpak Arnhem-Oost’ document

de omgeving en de mensen rondom hem
of haar: het sociale weefsel in de wijk. Er
worden daarbij vijf ontwikkellijnen gevolgd:
‘Niet alleen een doel om naartoe te werken,
maar iets waar we elke dag in de buurt
mee bezig willen zijn.’
1. Bewoners voelen zich vrij, veilig en verbonden met elkaar in hun wijk, waar zij
trots op zijn.
2. Alle jongeren kunnen zich ontwikkelen in
een cultuur waarin de persoonlijke ontwikkeling centraal staat en alle bewoners
die dat kunnen zijn aan het werk of doen
op een andere manier mee.
3. Iedere bewoner kan rondkomen, en leeft
gezond - zowel fysiek als mentaal.
4. In Arnhem-Oost is het opgroeien en
leven in kwalitatief goede woningen in
een prettige en veilige openbare ruimte.
‘We gaan zorgen voor een doorbraak in
plaats van dat we (alleen) doorgaan met
waar we mee bezig zijn. Dat wil niet zeggen dat er geen goede dingen gebeuren in
Arnhem-Oost. […] Dat wat goed gaat, gaan
we versnellen en intensiveren - met een
slagvaardige drang naar effect. Maar vanuit
de Arnhem-Oost Aanpak zullen we altijd

Resultaten Enquête Wijkgroenagenda
Door gemeente Arnhem
In de vorige editie van deze wijkkrant
vroegen we naar jullie ideeën en wensen voor een groenere wijk met minder
wateroverlast en minder hitte. Meer dan
80 Klarendallers hebben gereageerd op
deze oproep en hun inbreng gegeven via
MEEDENKEN.ARNHEM.NL. Veel dank
daarvoor!
Wij zijn druk bezig alle resultaten te analyseren en hier acties aan te verbinden.
In de tussentijd volgen hier alvast enkele
opvallende resultaten van de enquête (77
respondenten):
• 63% van de respondenten heeft last
van een te warme woning op hete
dagen. Er wordt dan verkoeling gezocht
in de eigen tuin (18%) of bij een koele
plek in de buurt (28%), zoals Park
Klarenbeek of Park Sonsbeek. Maar
liefst 30% geeft aan wel naar een koele
plek in de buurt te willen gaan, maar
dat die er niet is.
• Gelukkig helpen veel Klarendallers zelf
mee de buurt groener en klimaatbestendiger te maken: bijvoorbeeld via
een groen dak (7 respondenten), een
groene gevel of geveltuintje (20), het
afkoppelen van het regenwater en/of
het plaatsen van een regenton (18) en
het vergroenen van tuin of balkon (20).

• Maar 35% van de respondenten wist
dat er een subsidieregeling beschikbaar is voor dit soort maatregelen. Veel
Klarendallers willen hier dan ook meer
informatie over ontvangen. En ze vragen
zich af of de subsidieregeling ook geldt
voor huurders. Dat is zeker het geval!
Alle informatie hierover is te vinden via:
arnhem.nl/klimaatadaptatie -> klimaatverandering.
• Klarendallers willen meer groen, maar
ook meer divers en kleurrijk groen. Dit
kan o.a. bereikt worden door minder
te maaien. Met name het gebied rond
het talud tussen de Klarenbeekstraat/
Vijverlaan is veel genoemd.
In september gaan we een rondje lopen
met de stadsdeelmanager wijkonderhoud om een gebied uit te kiezen om
minder te maaien.
MEEWANDELEN?
Datum en tijdstip worden gecommuniceerd
via www.klarendal.nl en de mensen die
hun contactgegevens hebben achtergelaten
bij het invullen van de digitale enquête zullen hierover gemaild worden.
Voor meer resultaten en contact, zie:
www.klarendal.nl/wijkgroenagenda

denken: wat is er nodig? Hoe kan het
óók? Wat is de onorthodoxe oplossing
waar een wijk naar snakt?’
SPECIFIEK KLARENDAL
Vooral in Klarendal-Zuid en Noord komt
veel armoedeproblematiek voor en deze
buurten scoren hoog op het risico van
verslechtering in de komende jaren. De
gemeente werkt met de partners in de
wijk aan opvoedingsondersteuning en
kansrijk opgroeien voor kinderen. Verder
loopt er een Aanpak drugscriminaliteit en
overlast.
837 particuliere woningeigenaren worden
benaderd om hun huizen te verduurzamen, daar vallen ook woningcorporaties
onder. Verder wil de gemeente gaan inzetten op een forse herwaardering van De
Leuke Linde, daar kwalitatief en kwantitatief groen toe voegen en daarmee een
bijdrage leveren aan de biodiversiteit,
klimaatadaptatie, de behoefte aan ontspanning en ontmoeten, leefbaarheid en
veiligheid.
Vind alle documentatie op:
www.klarendal.nl/arnhemoostaanpak

Klarendallers willen meer groen,
maar ook meer divers en kleurrijk
groen

Oranjekoorts, je kan het zomaar oplopen, het schijnt besmettelijk te zijn.
Het is gekte en een ziekte ineen. Ik prijs
de Here en de Hare dat ik genoeg antistoffen blijk te hebben.
Het zal je maar gebeuren, oranjekoorts
krijgen. De symptomen zijn voor de
hand liggend. Het begint met een
onweerstaanbare drang om oranje
vlaggetje en andere prullaria in te
slaan. B-artiesten en bijna bekende
Nederlanders zijn extra gevoelig voor
deze toch wel gevaarlijke koorts. Als
eersten ijlen en kwijlen ze de meest
wanstaltelijke gedrochten van liedjes
door hun fuvuzela's. Het woord roeptoeter vindt hier zijn oorsprong, maar
dat terzijde. Al snel liggen er groepsbesmettingen op de loer, hele straten
kleuren oranje, meedogenloos oranje
gelardeerd met hier en daar een driekleur. Het laatste stadium van deze
aandoening heeft dezelfde kenmerken
als een onbehandelde geslachtsziekte,
pure gekte. Schrijvers schrijven oranje,
denkers denken oranje, politici politiseren oranje, en samen hallucineren we
in oranje. Pruiken, klompen, molens,
kazen worden aangezien voor hoofddeksels en voor even zien we vaderlandsliefde als een lollige bijkomstigheid die uiterst serieus te nemen valt.
Ook mijn straat ontkwam niet aan deze
epidemie, ook hier een overspanning
van oranje vlaggen. Deze keer geen
gevaar voor een pandemie, de koorts
beperkt zich tot de Nederlanden of correcter tot Holland, Holland!
Als voetballiefhebber is het best lastig
om immuun te zijn voor oranjekoorts.
Neem alleen al het begin van de wedstrijd, het volkslied, het Wilhelmus in
ons geval. En dan altijd wel weer een
close-up van een volwassen oranje
geschminkte indiaan of een oranje
Zeeuws meisje met baard die met
volle borst Uber-gepassioneerd staan
mee te blèren alsof het Wilhelmus
de Marseillaise is of erger nog, het
Italiaanse volkslied. Begin nou maar
scheids. Ik kan genieten van de
Engelsen, de Schotten, de Welshmen
met hun gezangen vol humor. Ik geloof
de huilend meelevende zuid-Europeanen, maar heb moeite met de aan
oranjekoorts lijdende opportunisten
die pas zingen bij een zeker lijkende
voorsprong en die vol venijn bij uitschakeling de vlaggetjes van de muren
rukken.
Zelf zou ik voorstander zijn om alleen
te vlaggen, als de nood echt aan de
man is, als troost gevraagd wordt.
Laten we na verlies de straten oranje
laten treuren. Ik heb al een klein beginnetje gemaakt. Nadat de koorts geweken was heb ik een oranje Holland
vlaggetje opgehangen. En die leeuw,
die kan er best tegen om in zijn hempie
te staan.
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DOOR BAS BUGTER EN ZEFANJA HOOGERS

Tot en met september is het Nederlands Kampioenschap Tegelwippen is gaande,
Arnhem kreeg daar notie van, de organisatie Arnhem Klimaatbestendig (informeert,
inspireert en activeert Arnhemmers om de stad klimaatbestendig te maken) wilde de
strijd aan gaan met Nijmegen, ondernemers in de wijk willen bewoners aan elkaar
verbinden, de WoonOmgevingsPloeg wilde zich vanuit De Wasplaats óók meer onder
bewoners begeven – en zo ontstond het: DE GROTE TEGELWIP ACTIE fase 1, afgelopen
mei aan voornamelijk de Klarendalseweg. Maar daar werden al afslagen gemaakt naar
andere straten. Nog geen maand later hadden zich nóg eens veertig adressen verspreid
over de hele wijk gemeld, dus ontstond fase 2. Wij van de wijkkrant gingen voor al dat
groen de straat eens op en kwamen nog veel méér mensen tegen die op eigen initiatief
hun buurt vergroenen of daar wensen in hebben.

TANJA TROMPETTER - AGNIETENSTRAAT

KIM VAN SAVOOYEN – KLARENDALSEWEG

“Hier achter heb ik van alles geplant
waar bijtjes en vlinders op af komen”

“Iedereen wordt blij van planten!”
planten!”

‘Ja ik was een beetje boos op de WoonOmgevingsPloeg en De Wasplaats in mei:
waarom nou weer eerst het Modekwartier? Maar toen wist ik niet dat de tweede fase al
een maand later zou zijn. Ik wilde al langer een geveltuintje, maar heb slechte dagen,
dus was in mei wel heel blij met de hulp.’
Tanja neemt ons mee naar haar tuintje achter, hondje loopt mee. ‘Ik ben wel een plantenmeisje hoor, ik regel ook altijd stekjes voor het Inloophuis. Hier achter heb ik van alles
geplant waar bijtjes en vlinders op af komen. Ik ben gek op vlinders. Als die witte vlinder
er weer is, dat denk ik altijd dat mijn broer er weer is die tien jaar geleden overleed.’

‘Ik zag die eerste fase voorbij komen op Facebook en vond het een erg leuk initiatief. Ik
ben kleurspecialist en heb ooit voor Sint Marten een ontwerp gemaakt om 600 woningen van kleur te voorzien. Daar nam ik ook groen in mee; iedereen wordt blij van
planten! En nu mag het én je krijgt een plantje. Ik ga nu zelf een klimplant regelen, een
Blauwe Regen of een Clematis. Dus ik wil wel wat méér biologische potgrond, of ik ga er
zelf wat bij halen. Want het moet wél aanslaan.’

MONIQUE DEKKER - BORGARDIJNSTRAAT

NEJLA BAHRAN – DE KAPEL

“Er groeit van alles in onze tuin dat
soms gewoon is komen aanwaaien”

“Een jaar of tien geleden ben ik hier zelf aan de gang gegaan”

Op De Kapel treffen we Nejla naast een tuintje op het plein met een omhoog klimmende
druif, een geveltuintje en bloembakken. Geen actie, deze dag: ze weet niets van de
tegelwipactie. ‘Ik woon al dertig jaar op de 3e verdieping met een balkon. Een jaar of
tien geleden ben ik hier zelf aan de gang gegaan. Voor de druif die tot mijn balkon reikt
heb ik een beetje beukenhaag weg gehaald. Van de bladeren maak ik sarma, dat is een
gerecht van gevulde druivenbladeren. Al het andere groen is gewoon voor de leuk en
voor de gezelligheid.’

‘We hebben ons wel aangemeld voor een geveltuintje, maar omdat we niet aan een trottoir wonen kwamen we er niet voor in aanmerking. Gelukkig ontbreekt het hier niet aan
groen: er groeit van alles in onze tuin dat soms gewoon is komen aanwaaien.
Ik zie veel plekken in de buurt waarvan ik denk dat daar meer mee zou moeten kunnen.
Bijvoorbeeld het stukje bovenaan de trap van de parkeerplaats bij de Albert Heijn, aan
de Klarendalseweg. Dat is nu eigenlijk een ongezellig stukje niemandsland. Je zou daar
in de doorloop naar de Agnietenstraat, langs de gevels prima tuintjes kunnen aanleggen. De vraag is alleen of de bewoners dan bereid zullen zijn die ook te verzorgen.’

Heel Klarendal groen dus: genoeg animo! Kijk ook op pagina 4 voor ook de resultaten
van de enquête voor een Wijkgroenagenda.

In mei waren bewoners, ondernemers, vrijwilligers, de Woonomgevingsploeg en velen anderen al druk met tegels wippen
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Bewonersoverleg

Nuttige nummers in de wijk

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
www.klarendal.nl/bewonersoverleg.

Het bewonersoverleg heeft er aan bijgedragen om op
meerdere manieren ideeën op te halen uit de wijk (zie
elders in deze krant), die Team Leefomgeving mee kan
namen in het maken van een wijkplan, zoals ook de
wijkschouwen.

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

Vakkrachten van Rijnstad werken in het MFC
Bewonersondersteuner Karin Veldkamp
k.Veldkamp@rijnstad.nl
telefoonnummer 06 468 014 59
Kinderwerk Klarendal Joyce Verhoef
j.verhoef@rijnstad.nl tel. 026 - 377 20 63
Ambulant jongerenwerker: Clarence Schipper
c.schipper@rijnstad.nl
Sociaal Raadman: Mark van Kooten
m.vkooten@rijnstad.nl

De wijkagenten waren hier ook bij en die vertelden dat
de levendigheid toeneemt en er weer grotere groepen
zijn op straat.
Er zijn veel drugsmeldingen en dat heeft deels te
maken met het ‘hangen’ op straat.

Basisschool Kunstrijk 026 443 14 38
Sociale wijkteams www.wijkteamsarnhem.nl
088 - 226 00 00

De politie volgt de situatie goed.
Er wordt ook geklaagd over drugs gerelateerde problemen bij de abri’s van de voormalige buslijn 13.
Wijkagent Nico ziet daar zelf niet direct een probleem
maar bewoners vangen signalen op. Waarom blijven
de abri’s staan nu de buslijn is opgeheven? Tijdens de
lockdown is die stil gelegd maar het definitieve besluit
over opheffing moet nog genomen worden.

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)

Je
ziet ze
groeien.

Samen Sterk zonder Stigma komt naar Klarendal
Door Hilde Wijnen
Een buurman die zijn gordijnen altijd
dicht heeft, een buurvrouw die regelmatig schreeuwt op straat, het kan beangstigend zijn of overlast geven als je niet
weet wat er met iemand aan de hand is.
Door het verdwijnen van instellingen
wonen er steeds meer mensen met een
psychische aandoening in de wijk. Hoe ga
je om met iemand die anders is dan jij of
niet lekker in zijn vel zit? Met een bewustwordingsworkshop wil de gemeente meer
begrip kweken tussen buurtbewoners,
zodat samenleven gemakkelijker en fijner
wordt.
ZIJN WIE JE BENT
"Dat je mag zijn wie je bent is soms best
wel lastig. Iedereen heeft het weleens
moeilijk. Om dat toe te geven moet je een
drempel over. Psychische klachten zijn
vaak niet meetbaar of zichtbaar, zoals een
gebroken been. Mensen die kwetsbaar
zijn, of dat nu tijdelijk is of niet, worden
niet altijd door iedereen even goed begrepen. Er rust een stigma op. De gemeente

wil graag dat iedereen zich welkom voelt
in de wijk. Dan helpt het als buren elkaar
leren kennen," vertelt Mariëlle Hasselaar,
projectleider bij de gemeente Arnhem.
AMBASSADEUR
De bijeenkomst die daarvoor wordt georganiseerd, wordt begeleid door Samen Sterk
zonder Stigma, een landelijke organisatie
die zich ten doel stelt psychische problematiek bespreekbaar te maken. De stichting
werkt met ambassadeurs: ervaringsdeskundigen die aan de hand van hun eigen
verhalen vertellen wat werkt en wat niet. Ze
geven informatie, tips en praktische handvatten voor het omgaan met mensen die
anders of kwetsbaar zijn. De bijeenkomst
duurt twee en een half uur, is interactief en
gratis.
Mariëlle deed zelf ook aan een bewustwordingsworkshop mee. Ze is er erg enthousiast over. "Het is heel leerzaam. Onze
ambassadeur vertelde dat ze soms mompelt op straat. Wanneer buren dan over
haar fluisteren of haar juist negeren, heeft
ze de neiging achterdochtig te worden.
Maar als haar buren in plaats daarvan een

Op 8 september is er een bewustwordings workshop voor inwoners van Klarendal

“Psychische klachten zijn
vaak niet meetbaar of zichtbaar”
praatje met haar maken, dan halen ze
haar weer terug naar het hier en nu.
Je hoeft niet bij elkaar over de vloer te
komen, maar je kunt als buur door het
doen van hele kleine dingen al invloed op
elkaar hebben."
PILOT
De workshop zal na de zomer op 8 september tussen 19.00u en 21.15u plaatsvinden en is in principe toegankelijk
voor iedereen in Klarendal. Het project
is een pilot. Na de workshop volgt nog
een onderzoek van het Trimbos Instituut,
Movisie en de HAN. Dan zal er gekeken
worden naar de effecten van de bijeenkomst: was die prettig, werkte het, zijn
er nog gesprekken gewenst en wat heeft
de wijk nog meer nodig om gemoedelijk samenleven te bevorderen? Als de
resultaten positief zijn, kan het project
ook uitgerold worden in andere wijken in
Arnhem.

Nieuwsgierig?
Leer ons kennen via www.skar.nl

Naast het bevorderen van de sfeer en
saamhorigheid in de wijk is het ook de
bedoeling dat er mensen in de wijk opgeleid gaan worden door Samen Sterk zonder Stigma om toekomstige bewustwordingsbijeenkomsten te begeleiden.
Mariëlle heeft er zin in: "Het zou mooi zijn
als mensen elkaar wat beter kunnen vinden. Dat je niet meteen de woningbouw
of de politie hoeft te bellen als er wat
gebeurt. Als je weet hoe je iemand kunt
helpen, kan je veel ellende voorkomen.
Voor jezelf, maar ook voor de ander."
WWW.SAMENSTERKZONDERSTIGMA.NL
Opgeven/aanmelden/vragen voor de
workshop kan via:
froukje.sietsma@arnhem.nl.

Foto: Hans Kanders

Dagopvang (0-4 jaar)
Peuterwerk (2-4 jaar)
Bso (4-13 jaar)

Er is plek voor 20 personen.

De oplossing van
Bas’ rebus:

versoepelingen

MFC Klarendal

K
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Huis van Puck
WE GAAN EEN MOOIE NAZOMER TEGEMOET!
Ook deze zomer sluit Puck voor
vijf weken de deuren van
zijn kazernegebouw
voor een zomerstop.
Van 19 juli tot 23 augustus zal het gebouw er
even stilletjes bij liggen.
Daarna kun je er weer terecht

voor je lessen, repetities, cursussen,
work-shops, Pucks Open Podium en
andere evenementen.
Eindelijk, het kan weer! We gaan er
samen een mooie nazomer van maken.
Een hele fijne zomer gewenst namens het
hele team van Huis van Puck!
WWW.HUISVANPUCK.NL

Molen de Kroon en brouwerij Durs brouwen samen bier
In de WINKEL VAN MOLEN DE KROON
worden al enige tijd de lekkere bieren van
de Arnhemse, maar vooral Klarendalse,
BROUWERIJ DURS verkocht. Maar vanaf
begin september wordt er een speciaal
5 granenbier aan het assortiment toegevoegd. Naast de Dikke Prins, Jetser,
Flierefluiter en Dakhaas is er straks ook
een bier te koop wat in samenwerking
gebrouwen is.
Het 150 jarige bestaan van de Klarendalse
molen was vorig jaar aanleiding voor de
eerste contacten tussen de molen en de
bierbrouwerij. Eind 2020 deed Brouwerij
Durs het aanbod om samen met de
molen een speciaal bier te brouwen dat
goed aansluit bij de uitstraling van de
molen: een 5 granenbier was het uitgangspunt.
Enkele maanden geleden is het proces
gestart met een zorgvuldig voorbereide
proefsessie om het gewenste smaakpallet
te bepalen. Niet te bitter, niet te zoet,

WE GAAN EEN MOOIE NAZOMER TEGEMOET!

Wie ben jij nou? Wie ben jij nou?
Wie ben jij nou? Selma en mevrouw Broks
Door Josje Hers
Selma Dirven (47) tipte de redactie dat
haar buurvrouw, de 84-jarige mevrouw
Broks, misschien wel geïnterviewd wilde
worden voor de rubriek “Wie ben jij
nou?”. Waarop de redactie vroeg of ze
misschien iets voelden voor een dubbelinterview, de dames stemden daarmee
in. Dit keer dus de vraag: “Wie zijn jullie
nou?”.
SELMA
“Toen ik kwam te wonen in de Hovenierstraat op nummer 5 kreeg ik van de vorige bewoonster de opdracht om goed op
de buurvrouw te passen, wat ik uiteraard
ter harte heb genomen. We lopen zeker
niet de deur plat bij elkaar, maar als er
ergens mee geholpen moet worden dan
doen we dat en zo nu en dan doen we
even een bakkie samen.
Zelf ben ik opgegroeid aan de Klingelbeekseweg. In 1994 ben ik komen wonen
in de Hovenierstraat op nummer 37, in
2017 ben ik opgeschoven naar nummer
5 omdat dit huisje een grotere tuin heeft,
iets waar ik naar opzoek was. Het is een
fijn straatje om te wonen, iedereen kent
elkaar. Zodra het weer het toelaat verschijnen de stoeltjes op de stoep, een
typisch Klarendals verschijnsel. Ik verheug
me nu al op de zomerse dagen, op het
moment dat die bankjes en stoeltjes weer
naar buiten gaan, dat is altijd zo'n heerlijk
sfeertje. In een tijd waarin iedereen wat
meer op zichzelf is, is het prettig je te kun-

“Men kende elkaar, had tijd
voor een praatje”

Op zaterdag 11 september zijn de eerste
bieren van deze heerlijke Klarendalse
samenwerking te koop in Molen de Kroon
tijdens de Open Monumentendag. Daarna
blijven ze natuurlijk verkrijgbaar.

Door Nico van Putten
GROEI EN BLOEI IN KLARENDAL
Ieder voorjaar wordt ik weer getroffen
door alles wat tot groei en bloei komt
in onze wijk. Enkele jaren geleden was
dat vanuit vogelvlucht zo mooi te zien
op het intro-filmpje gemaakt met een
drone, waarmee iedere keer het tv-programma 'Typisch Klarendal' begon. Dat
was ook opgenomen in Juni en liet van
bovenaf zien hoeveel groen er in onze
wijk is, als alles tot bloei gekomen is.

Selma Dirven

Daarna heb ik op nog heel wat adresjes gewoond, in de Warmoestraat, de
Paulstraat en in de Hovenierstraat op nummer 11, nummer 4 en nu op nummer 3.
Toen ik in de Warmoestraat woonde was
ik een jaar of tien, er bestaat zelfs nog een
foto van mij uit die periode met op de
achtergrond de molen De Kroon. Ooit heb
ik die foto aan de Molen geschonken, ben
benieuwd of dat kiekje nog bestaat.
Soms verlang ik terug naar die oude tijd,
vooral aan de Klarendalseweg is er zoveel
veranderd. Vroeger had je daar de slager,
de groenteboer, de bakker, men kende
elkaar, had tijd voor een praatje. Nu is het
vaak zo onpersoonlijk en gehaast, men
heeft minder tijd voor elkaar.”

Het bier wordt gebrouwen met verschillende bekende granen, zoals gerst, haver
en rogge. Bijzonder is het gebruik van
boekweitzaden. Deze geven het bier een
‘notige’ smaak. Maar het belangrijkste
bestanddeel van ons bier is het historische emmertarwe. Deze tarwesoort
werd ruim 2000 jaar lang, tot de Tweede
Wereldoorlog, verbouwd in Nederland.
Sinds enkele jaren is de teelt van emmertarwe op kleine schaal weer terug. En
straks zit deze bijzondere tarwe in een
echt Klarendals bier

De Klarendalse molen bereidt zich voor op het brouwen van een eigen 5 granenbier

nen omringen met fijne buurtjes. Wat trouwens wel heel toevallig is, aan de ene kant
woont Mevrouw Broks, aan de andere kant
van mij woont haar zoon, ik woon nu dus
tussen twee Brokjes in.”
MEVROUW BROKS
“Mijn hele leven woon ik al in Arnhem,
het langst in Klarendal. Op mijn zesde jaar
woonde ik in de Maetsuykerstraat totdat
het huis gebombardeerd werd. Ons gezin
was een van de 464 gezinnen die werden
getroffen door het vergisbombardement op
22 februari 1944. We vonden tijdelijk onderdak bij familie, zo kwam ik in de Akkerstraat
terecht. Toen volgde de gedwongen evacuatie en gingen we naar een opvangadres in
Friesland, acht maanden later zijn we teruggekeerd naar ons huis aan de Akkerstraat.

niet licht, niet te zwaar, een mooie kleur,
goed schuim en een goede geur. Onder
leiding van brouwermeester Sophia Franx
konden de proevers van de molen en de
brouwerij snel keuzes maken.

mevrouw Broks

En als ik nu door de wijk loop zie ik ook
steeds meer boomspiegels beplant en
onderhouden worden door bewoners.
En dit jaar werd en wordt er nog meer
groei en bloei aan toegevoegd door
het prachtige initiatief van het project
'Tegelwippen'!
Ik wil ook nog even een groene hulde
brengen en aandacht vragen voor de
parkeerplaats achter ons kleine winkelcentrum. Zoals alle parkeerplekken bij
supermarkten en bouwcentra zijn het
altijd grijze, lege en troosteloze plekken,
maar bij ons wordt dat meer dan goed
gemaakt door die prachtige wandbegroeiing. Ieder voorjaar ben ik weer
benieuwd of de planten van de klimplantenwal rond de parkeerplek weer
tot groei en bloei zullen gaan komen. En
ook dit jaar werd ik weer getroffen door
de kleurrijke bloemtrossen tegen het
donkere bladgroen.
Nu ga ik even de plantenbakken op
mijn voorbalkon water geven en op het
achterbalkon de keukenkruiden en mijn
twee cherrie tomatenplanten.
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In de laatste 2 weken van de zomervakantie is het weer tijd voor SPEELDORP
KLARENDAL! Het 48ste jaar alweer! Vooralsnog gaan wij er van uit dat we een
‘gewoon’ Speeldorp mogen organiseren. Maar we hebben geen glazen bol, dus
we kunnen niet voorspellen hoe de omstandigheden eind augustus zijn. Houd dus
vooral ook de site en Facebook van De Leuke Linde in de gaten voor het laatste
nieuws!

Maandag 23 augustus: OPENINGSDAG
Natuurlijk begint Speeldorp ook dit jaar weer met een geweldig openingsfeest!!
Er zijn er allerlei leuke en spectaculaire spellen en activiteiten, zoals de Spider Swing
Slide, een Stormbaan, springkussens, gave knutselactiviteiten, een mini draaimolen
voor de kleintjes en nog veel meer!! Kortom, een dag die je niet wil missen!

Dinsdag 24 augustus: BOUWDAG

:

We starten met het bouwen in de Bouwhoek! Het thema van dit jaar is: Op de
Boerderij!! Daarnaast kun je knutselen, timmeren, lijmen, zagen, kleien, en nog veel
meer. Na deze dag kun je bijna het gehele Speeldorp nog verder bouwen aan jouw
eigen boerderij in de bouwhoek!

B
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Maandag 30 augustus: SPORTDAG

Wij beginnen de tweede week van Speeldorp met een mega sportieve dag! Er zijn
allemaal vette sporten op De Leuke Linde waar je kennis mee kunt maken, zoals: BMX,
Schermen, Voetballen, Bootcamp, Stoepranden en Klimmen! Ben jij sportief en vind je
het leuk om nieuwe sporten uit te proberen? Kom dan naar de sportdag!

Dinsdag 31 augustus: TROPICALDAG
Vandaag maken we er met z’n allen een hele mooie en tropische dag van!
Doe mee, met super leuke activiteiten zoals; je eigen cocktail maken, limbo dansen en
nog veel meer tropische activiteiten! Ben je uitgespeeld? Dan kun je lekker chillen op
het Speeldorp-strand! Kortom, wij gaan er een zonnige dag van maken met heel veel
gezelligheid!!!

Woensdag 1 september: DOEDAG

$

De naam zegt het al!! Vandaag zijn er mega veel leuke DOE dingen te doen!!!
Workshops zoals muziek maken, rappen, lekkere hapjes maken, sieraden maken, kostuums maken….. noem maar op! In de middag laten we aan elkaar zien en horen wat
we allemaal hebben geleerd, geoefend en gemaakt. DOEN!!!

Let op: Trek wel stevige, dichte schoenen aan, als je in de bouwhoek gaat helpen!!

Donderdag 2 september: TALENTENDAG

Woensdag 25 augustus: WATERDAG !!!

In de ochtend gaan we met een groep kinderen van 6 t/m 12 jaar naar het Filmtheater.
Wil je mee? Schrijf je dan in! Lever je inschrijfbriefje in bij Joyce of Noëlle. Let op; Er
kunnen maximaal 80 kinderen mee! Vertrek 9.30 uur!

Geen Speeldorp zonder de bekende Waterdag. Wat moet je doen?
Pak een tas, stop daar je handdoek, je zonnebrandcrème en droge kleding in.
Trek je zwemkleding aan. Neem goede zin mee. En bestel zoveel mogelijk zonneschijn,
want het wordt weer een kletsnatte dag!!!
Zal de brandweer ook weer komen???

Donderdag 26 augustus:
JUNGLE-SPEUR-DAG

:

In de ochtend is er een speurtocht in en om de speeltuin! Wil je meedoen? Zorg dan
dat je op tijd aanwezig bent! We moeten namelijk op zoek naar het Speeldorp-JungleBoek…..zal het ons lukken om middels alle opdrachten het boek terug te vinden??
In de middag is er een super leuke middag met allerlei activiteiten in het teken van
JUNGLE! Wat dacht je van een bananenparcours door de stormbaan, maskers maken
en een echt krokodillenparcours? Kortom een super gezellige dag, waar je bij MOET
zijn!!

r

Vrijdag 27 augustus:
OP-STAP-DAG EN KLEUTERMIDDAG!
Dit jaar gaan we met 70 Klarendalse kinderen gezellig een dagje op stap in Arnhem….
wie weet waar we uitkomen??? Ben je 7,8,9,10,11 of 12 jaar? Woon je in Klarendal en/
of ben je vaste deelnemer bij de kinderclubs van het MFC? Dan kun je je opgeven voor
dit uitje. Lever het inschrijfbriefje in bij Noëlle of Joyce. Wel even je legitimatiebewijs
meenemen!

In de middag is het weer tijd voor de grote Speeldorp-Talentenshow!!! Wat is jouw
talent? Zingen, dansen, playbacken, goochelen, rappen of iets anders? Wil je meedoen?? Geef je dan op voor de Talentenshow! Zou de leiding dit jaar ook weer willen
optreden?

Vrijdag 3 september: CIRCUS !!!

d

Dit mag je echt niet missen! Circus Harlekino is er weer bij om deze laatste dag van
Speeldorp Klarendal spectaculair af te sluiten. Kaartjes kosten 1 euro. Het circus is
alleen toegankelijk voor kinderen, VANAF 4 JAAR t/m 12 jaar!!! Ouders wees gerust,
de leiding zal goed op de kinderen passen. (Ouders van kleine kinderen: blijf wel op de
speeltuin, mocht er toch iets aan de hand zijn, dan kan uw kind u terugvinden)
De tickets voor het circus zijn alleen op deze dag te koop bij de poort/ingang van de
speeltuin! Let op: we kunnen vragen om je legitimatie te laten zien!

:

BELANGRIJKE INFO:
Speeldorp Klarendal is voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.
Je kunt het Speeldorp vinden op Bouwspeelplaats De Leuke Linde aan de
Agnietenstraat.
Alle activiteiten (behalve het circus) zijn gratis.
Speeldorp Klarendal is geopend van 10.00 uur – 12.00 uur en van 13.30 uur – 16.00
uur.
Van 12.00 uur – 13.30 uur is de speeltuin gesloten voor bezoekers.
Vragen? Bel met tel: 026 – 442 48 11
Of Noëlle Bus: 06 – 28955482 (noelle_leukelinde@hotmail.com)
Of Joyce Verhoef: 06 – 15497339 (j.verhoef@rijnstad.nl)

Voor de kleintjes t/m 6 jaar is er in de middag een speciaal kleuterprogramma op De
Leuke Linde, van 14.00 uur tot 16.00 uur. Met als afsluiter een optreden van het duo
PET&PAT in de tent!! Dat wil je niet missen!!!

Alleen bso’s/ kinderdagverblijven uit de wijk zijn welkom, mits zij zich vooraf hebben
gemeld bij de coördinatie van Speeldorp en toestemming hebben.

Alle kinderen die niet mee gaan met het uitje of niet mee kunnen doen met het kleuterprogramma kunnen natuurlijk gewoon lekker spelen in de Speeltuin.

Speeldorp draait bijna geheel op ongeveer 60 vrijwilligers. Zij begeleiden de activiteiten, werken in de keuken, bouwen de tenten op en bewaken ’s nachts het terrein van
De Leuke Linde. Zonder deze vrijwilligers zou Speeldorp dus nooit kunnen bestaan.
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Speeldorp Klarendal wordt georganiseerd door Bouwspeelplaats De Leuke Linde en Rijnstad Kinderwerk Klarendal

