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Binnenkort verwacht in Klarendal… Café Caspar
Tekst: Jos Peters Foto: Zefanja Hoogers
We moeten nog even geduld hebben, maar binnenkort is Klarendal een gloednieuw café rijker.
Zo nieuw zelfs dat de bouw nog niet voltooid
is. Café Caspar komt in hetzelfde gebouw als
hotel Modez; wel als zelfstandig bedrijf.
Wolter de Bes wordt de uitbater van Café
Caspar, nadat hij een aantal jaren Café Meijer
in de binnenstad van Arnhem onder zijn hoede
heeft gehad. Wolter is zijn carrière begonnen in
Café Metropole op de Steenstraat, als student.
Begonnen op de kunstacademie, de Pabo en op
de vrije hogeschool in Zeist (“Je leert jezelf daar
kennen in een jaar…” volgens Wolter), bleef de
horeca hem trekken. Wolter: “Alles wat ik weet,
weet ik uit de praktijk. Werken in een café geeft
me plezier, ik heb wel een passie voor het vak."

“Op een gedeelte van het Putplein
komt het terras met, naast ’s avonds
spotjes op de bomen, ook bankjes
voor de buurtbewoners”
"Ik probeer in Caspar een mooie sfeer te creëren.
Het interieur ontwerp is van Tejo Remy en René
Veenhuizen, voor de inrichting zijn er meubels
van Sjoerd Vroonland en Arjan Vaandrager (ontwerpkoppel opgeleid bij ArteZ in Arnhem). Ik hou
zelf van een ‘Grand Café’ sfeer, maar met een
nieuw gebouw is dat wat moeilijker te bereiken.
Naast drankjes zal men ook terecht kunnen voor

kleine hapjes en een ‘maaltijd van de dag’. Op
een gedeelte van het Putplein komt het terras
met, naast ’s avonds spotjes op de bomen, ook
bankjes voor de buurtbewoners.”
De opening van Caspar is voorzien op 17 augustus a.s., na de oplevering op 16 juni tijdens ‘De
nacht van de Mode’. Van 14 t/m 16 september
a.s. komt er op initiatief van woningbouwvereniging Volkhuisvesting een groot feest voor
Klarendal en de rest van Arnhem. Het betreft dan
de grootse opening van Het huis van Puck, het
Kunstbedrijf in de Coehoornkazerne, hotel Modez
met daaronder Café Caspar, en galerie Plaatsmaken bij de molen. De deelnemers en ondernemersvereniging Docks zijn al druk bezig met de
voorbereiding, waarbij Wolter de coördinator is.
Een leuk detail is dat Wolter weer vlak bij zijn
werk woont. “Ik heb in de binnenstad gewoond,
maar woon sinds een maand of twee boven een
van de winkels van het modekwartier. En ik ga
binnenkort trouwen met mijn vriendin die in
Klarendal is opgegroeid.”

“Als je niet mee praat, mag je achteraf ook niet klagen”
Wolter heeft zich ook al aangesloten bij de bewonersgroep. “Ik ben gewend om de omgeving
me zo snel mogelijk eigen te maken en vind dat
vanzelfsprekend. Bij de bewonersgroep kan ik
meepraten over ontwikkelingen. Als je niet mee
praat, mag je achteraf ook niet klagen.”
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en nog veel meer

Wolter aan het Putplein, op de achtergrond het hotel in aanbouw waaronder Café Caspar zijn deuren zal openen.

Van de redactie & Nieuws & Mededelingen
~ Redactioneel ~
De Elfstedentocht ging in februari net niet
door, en bij het schrijven van deze redactioneel is de eerste Rokjesdag (wijlen auteur
Martin Bril bedacht deze term voor de eerste mooie lentedag van het jaar waarbij de
benen bloot gaan) al weer achter de rug.
Maar in maart en zelfs nog in april, kan het
nog alle kanten op met het weer. Dus de
maillots en panty’s zullen nog wel even in
gebruik blijven bij de dames. Toch hebben we
gevist naar lente verhalen; de middenpagina
heeft er een stuk of vier door twee van onze
nieuwe redactieleden bij elkaar gesprokkeld
op één van die eerste mooie dagen van het
jaar.
Verder hebben we wéér nieuwe ondernemers gevonden in deze bruisende wijk die
hun verhaaltje wilden doen; niet alleen in
het Modekwartier starten nieuwe ondernemers, ook in huiskamers en op zolders jagen
bewoners hun dromen na. Het blijft maar
doorgaan…. Nieuwe kroeg, Kunstbedrijf,
Plaatsmaken voor grafische kunstenaars,
Huis van Puck, vergeten we wat?
In september komt daar een groot feest voor!
Klarendal bruist….

~ Inleveren van kopy ~
Uiterlijk woensdag kopij 24 april.
Kopij ontvangen we het liefst per e-mail,
anders op Cd-rom afleveren in de Wijkwinkel.
Ingeleverde teksten moeten in Word worden
aangeleverd, digitale foto’s in een zo hoog
mogelijke resolutie.
Verspreiding van de wijkkrant vanaf 3 april.
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Op zondag 22 april a.s. in de zalen van wijkcentrum Klarendal, Rappardstraat 30.
Voor bezoekers van 10.00 tot 15.30 uur.
Er zijn 60 tafels te huur voor mensen die iets
willen verkopen. De prijs per tafel is € 3,00
U kunt maximaal drie tafels p.p. huren.
Op 22 april kunt u vanaf 9.00 uur uw tafel inrichten.

Film Inloophuis Sint Marten
Klarendallers en Sint Martenaren:
welkom!

U kunt zich aanmelden via:
g.rozema@eusebiusparochie.nl
Of via 06 - 115 155 90 / 026 - 442 60 66
Deelname is gratis.

Inloophuis Sint Marten vertoont dinsdag 10
april 2012:

Locatie: Inloophuis Sint Marten Van
Slichtenhorststraat 34.



Welke plek zie je op de tekening?

Naam:
Adres:
Telefoon:
Lever deze bon bij de Wijkwinkel uiterlijk woensdag 24 april

Gerard Mulder maakt voor elke wijkkrant een tekening van
een (on)opvallende plek in de wijk. Als u die plek herkent, maakt
u kans op een waardebon van €10,- te besteden bij Jochem’s
Vishandel, donderdag en zaterdag te vinden bij het winkelcentrum van Klarendal.
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Karniel, Zefanja Hoogers, Jan
Brugman, Helga van Ree, Paula
Hubbers, Christel Olijslager, Sabine
Roelofs.

redactie-adres

Wijkkrant Klarendal, p/a Wijkwinkel
Klarendalseweg 442 6822 GV Arnhem

telefoon

026 445 22 57

e-mail

wijkkrant@klarendal.nl

internet

Op www.wijkwinkelklarendal.nl is de

doe mee en
win een prijs!
Daarvoor moet u de
bon invullen en afgeven bij de Wijkwinkel,
Klarendalseweg 442.

Jos Peters, Gerard Mulder, Shay

Suse Swensen, Bennie Strik, Bert Pas

Vanaf 19:00 is de zaal open met koffie en thee.

Een ccgje op Klarendal

wijkkrant klarendal is een uitgave van het Wijkplatform

bezorgers

Met een vriend heeft hij een jong stel vermoord.
De titel verwijst naar het executieritueel in de
Verenigde Staten, het is de aankondiging dat de
ter dood veroordeelde de executiecel gaat betreden: “Dead man walking”.
De film begint om 19:30 precies en duurt tot
21:30. Met daarna ruimte voor gesprek.

KLARENDAL
redactieleden

De film Dead Man Walking. Het verhaal van
zuster Helen Prejean (Susan Sarandon), die de
wegens verkrachting en moord ter dood veroordeelde Matthew Poncelet (Sean Penn) geestelijk
begeleidt tijdens zijn laatste dagen op Death
Row.

Inschrijven en betalen kan vanaf 14 februari
in wijkcentrum Klarendal bij de beheerder
Leendert tel; 026 - 351 34 28 en bij participatiemedewerkster Anja tel; 06- 55187554
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~ Colofon ~

Rommelmarkt 2012 wijkcentrum
Klarendal

wijkkrant te downloaden.
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De oplossing van de
krant 1 was de achterkant van het winkelcentrum, gezien vanaf
de parkeerplaatskant.
De winnaar is AnneJoëlle Vergeer.
GEFELICITEERD!

Wijkvisie Klarendal 2021 krijgt vorm!
Van de werkgroep Klarendal 2021
De werkgroep Klarendal 2021 is een inspirerend
palet van teksten en dromen rijker. Een kleine
honderd bewoners en beroepskrachten hebben de afgelopen weken de kans genomen om
iets over de toekomst van onze wijk te zeggen.
Tijdens ronde tafel-gesprekken en de open
werkplaats in de wijkwinkel (in de week van 13
februari jl.).
Diverse oogst
De oogst tot nu toe is zeer divers. Het varieert
van aanbevelingen om de tot nu toe bereikte
resultaten vooral vast te houden tot tips voor verbeteringen. Genoemd wordt veiligheid, schone
straten, bruisende wijkpleinen en aantrekkelijkheid van de wijk voor gezinnen met kinderen.
Bewoners onderstreepten meerdere malen het
behoud van een levendige, schone en veilige
wijk met meer begrip door bewoners onderling.

Vooral het belang van een krachtige wijkschool
wordt genoemd. En ook het Multifunctionele
Centrum van Klarendal. Wat verwacht de wijk
daarvan? Hoe kan dat MFC een verbindende
factor in de wijk worden? Zeker nu de overheid
zich meer en meer terugtrekt. Alle suggesties,
dromen en tips worden betrokken bij het verder
uitwerken van de wijkvisie.

Genoemd wordt veiligheid, schone straten, bruisende wijkpleinen en aantrekkelijkheid van de wijk voor gezinnen
met kinderen
Pamflet
Binnenkort is het pamflet Klarendal 2021 klaar.
Daarop staat een eerste doorkijk naar Klarendal
2021 op basis van alle suggesties, dromen en
tips. In april en mei bespreekt de werkgroep Kla-

rendal het pamflet met bewoners. Dus ook met
u, als u dat wilt. Dit doen we in buurtgesprekken.
We kijken dan of het beeld dat in het pamflet
staat beschreven ook klopt met wat bewoners
denken. De werkgroep denkt daarna voldoende
materiaal en reacties in handen te hebben om de
uiteindelijk definitieve wijkvisie Klarendal 2021
te maken. Tijdens het feestelijke weekend 14-16
september wordt de wijkvisie op een bijzondere
manier gepresenteerd.
We ontmoeten u graag tijdens de buurtgesprekken in april en mei.
Data en locaties zijn te vinden in de wijkwinkel
en op www.wijkwinkelklarendal.nl.

Oproep
‘Denkend aan Klarendal in het jaar 2021 zie ik…’
Heeft u ideeën, opvattingen of dromen ‘denkend aan Klarendal in 2021’? Wij horen ze
graag!
Laat een tekstje achter in de wijkwinkel of op
www.wijkwinkelklarendal.nl (bij DROMEN).
Ook de facebook groep ‘Klarendal 2021’ is een
plek om te dromen over Klarendal. Zeker tot
medio mei verzamelen we nog ideeën.
Werkgroep Klarendal 2021
Selectie van de topdromen
• goed georganiseerde burenhulp
• park Klarendal
• bruisend wijkplein
• een buitenpodium voor culturele en muzikale presentaties
• een wijkwerkplaats voor herintreders en
startende ondernemers
• de 70-er jaren woningen uit de stadsvernieuwing van een aantrekkelijk nieuw jasje
voorzien
• een krachtig en goed gevuld wijkwinkelcentrum
• een hamam badhuis -en wellnessvoorziening
• netwerkje van vuilnisbakken voor hondenpoepzakjes

De Klarenmarkten van 2012
Dit jaar worden er twee Klarenmarkten in onze
buurt georganiseerd. Wij hebben besloten het
budget te verdelen over 2012 en 2013 zodat
wij twee markten per jaar kunnen organiseren.
Daarna maken we nieuwe plannen en berekeningen. Dit jaar valt de Klarenmarkt op Koninginnedag op 30 april en tijdens Wijken Voor Kunst op
16 september.
De Klarenmarkt veranderd van plek. Door de
verbouwing van de Akkerstraat is er te weinig
ruimte voor de Klarenmarkt. Mensen klaren over
de hondenpoep en de stoep is te smal, met name
voor een rollator of invalidewagen.

blijft de gezelligste markt die we kennen met
tweede hands spullen, lekker eten en drinken
op een gezellig terras met muziek. Je kunt
meedoen en je inschrijven bij café Atlanta of
café de Amstelhoek. Met een volledig ingevuld
inschrijfformulier en na betaling van 15 euro is je
inschrijving geldig.
Als u nog vragen of opmerkingen heeft, schroom
dan niet om contact op te nemen.
Vriendelijke groet, namens het marktbureau van
de Klarenmarkt,
Wendo Kroon, wendok@gmail.com
www.klarenmarkt.nl

Wij proberen de Koninginnen-Klarenmarkt deze
keer op de Hommelstraat neer te zetten. Wij zijn
nog in gesprek met gemeente en brandweer en
we houden jullie op de hoogte. Als dat door kan
gaan, komt er voor de kinderen een draaimolen
te staan. Ook mogen kinderen gratis hun spulletjes verkopen en leuke dingen verzinnen om
centjes te verdienen tijdens de Klarenmarkt.
Voor de Klarenmarkt zelf verandert er niets. Het
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Afvalwijzer digitaal
In 2011 kreeg iedere inwoner van Arnhem
nog een afvalwijzer op de mat, maar vanaf
nu moet iedereen daar zelf voor zorgen. De
afvalwijzer met alle ophaaldagen van vuil op
het juiste adres, is op internet te vinden.
Ga naar www.afvalwijzerarnhem.nl,
type de juiste gegevens in, downloaden en
printen maar. Voor het gemak is er ook al een
afvalwijzer neergezet op de homepage van
www.wijkwinkelklarendal.nl, toegepast op
een willekeurig adres in Klarendal.
Voor vragen of klachten over afvalinzameling
kunt u, zoals u gewend bent, ook terecht bij
SITA servicelijn, tel. (026) 4 460 490.

Wijkwinkel gaat ook naar MFC Menno van Coehoorn
Tekst: Jan Brugman Foto: Zefanja Hoogers
De Wijkwinkel Klarendal gaat vanaf de huidige
winkelplek aan de Klarendalseweg 442 verhuizen
naar het Multifunctioneel Centrum dat straks
staat op het terrein van de voormalige Menno
van Coehoornkazerne.
Wethouder Luuk van Geffen heeft dat in een brief
aan leden van het Wijkplatform laten weten.

De wijkplatformleden Carla Dieperink en Monita
Polman hadden namens het platform aan burgemeester en wethouders gevraagd hoe het kwam
dat het Wijkplatform geen bericht had gekregen
over een mogelijke verhuizing.
In de brief wordt nu – met verontschuldigingen
– die verhuizing alsnog bevestigd. Er had gebeld
moeten worden, maar dat was niet gebeurd.
Wethouder Van Geffen schrijft in zijn brief te we-

ten dat het wijkplatform de wijkwinkel liever op
zijn huidige winkelplek had gehouden.
“Integratie past echter in het beleid van het
College dat zich richt op het concentreren en
clusteren van wijkvoorzieningen.” Het bij elkaar
brengen van alle voorzieningen in de wijk kan
er volgens de wethouder toe bijdragen dat MFC
Klarendal “hét bruisende centrum van de wijk
kan worden. Het leidt tot kostenbesparing, betere
samenwerking (synergie) en een groter bereik
van bezoekers” meent de wethouder.
Publieksfunctie
In de brief wordt aangekondigd dat wijkmanager en wijkmedewerker straks dus ook een plek
krijgen in het MFC. Ook de vergaderingen zullen
dan in het MFC worden gehouden.
“De wijkwinkel heeft geen publieksfunctie voor
informatie en andere dienstverlening van de gemeente. In het MFC zal deze functie wel aanwezig
zijn, maar dan voor een breed publiek” meldt de
brief.

Een van de vele vergaderingen om de ronde tafel in Wijkwinkel Klarendal nu

Vertrouwenspersonen huiselijk geweld Klarendal
In april 2010 is het project vertrouwenspersonen huiselijk geweld in Klarendal gestart.
Dit is een project van Rijnstad Arnhem.
Wijkbewoners die te maken hebben met huiselijk geweld, kunnen vrijblijvend een gesprek
aangaan met een vertrouwenspersoon. Eventueel kan er doorverwezen worden naar hulpverlening, maar alleen als mensen dat zelf willen.
Er zijn nu twee vertrouwenspersonen huiselijk
geweld en in de wijk actief op vrijwillige basis.
Christine is sinds anderhalf jaar actief als
vertrouwenspersoon en Petra vanaf februari
dit jaar.
Zij volgen een training van ongeveer een half
jaar. Christine heeft de training al afgerond en
Petra ook. Behalve het voeren van gesprekken,
is het ook belangrijk dat het project bekendheid
krijgt in de wijk. Dat proberen wij te bereiken
d.m.v. posters en flyers te verspreiden en het
geven van presentaties en voorlichting over
huiselijk geweld bij scholen, vrouwengroepen
en maatschappelijk betrokken organisaties en
wie maar belangstelling heeft.
We zijn geen hulpverleners en verzorgen geen
crisisopvang. We zijn er uitsluitend voor, om
een luisterend oor te bieden. Mensen kunnen
ons bereiken op nr.: 06 - 16 75 92 02.

Overigens konden Klarendallers nu bij de wijkwinkel ook al terecht voor informatie.
Over de plek voor de opbouwwerker wordt in de
brief niet gesproken. Vreemd is dat niet, want de
opbouwwerker is in dienst van Stichting Rijnstad, die dus ook de werkplek in het MFC moet
regelen.

Wist U dat - Nieuws
van Volkshuisvesting
Leerlingen van ’t Venster opruimden
in de wijk. Op 28 februari en 6 maart gingen
twee keer 11 leerlingen door de wijk om
zwerfvuil op te ruimen en kleine klusjes te
doen.
De Leuke Linde coördineerde het werk. De
leerlingen ‘verdienden’ hiermee een sponsorbijdrage van Volkshuisvesting voor hun
werkweek naar Suriname.

Gesprekken vinden plaats op een neutrale plek.
Voor een voorlichting en presentatie kunt u ons
bellen op onderstaand nummer of
Vrijwilligers gezocht!!
We zouden graag meer collega-vrijwilligers
hebben, om ons team te versterken.
Opleiding is niet belangrijk. Goed kunnen luisteren, niet oordelen en open staan voor andere
mensen zijn belangrijker.
Meer weten over de vertrouwenspersonen
huiselijk geweld in de wijk?
Kijk dan op www.rijnstad.nl/huiselijkgeweld of
neem contact op met de coördinator Hanneke
Fiesler. H.fiesler@rijnstad.nl of 06 461 297 95

Het bedrijf Teijin Aramid van de Velperweg
een kerstdonatie deed aan De Leuke Linde.
Zij kregen van deze firma 15 opklapbare tafels
en 30 banken. De Arnhemse Uitdaging
bemiddelde tussen gulle schenker en blijde
ontvanger.
De Arnhemse Uitdaging ook meubels regelde
voor Jongercentrum De Mix. Dit keer
doneerde Volkshuisvesting de spullen.
De woningen op de Mussenberg vanaf dit
voorjaar weer strak in de verf worden gezet.
In het bijgebouw van Molen de Kroon
Plaatsmaken komt, de Arnhemse werkplaats en galerie voor grafische kunstenaars?
Deze organisatie zit al jaren in de Emmastraat
in het Spijkerkwartier en verhuist dit voorjaar
naar Klarendal.
Klarendal op 14 tot en met 16 september
in het teken staat van ‘openingen’ (Kunstbedrijf, Hotel ModeZ, Café Caspar en
Plaatsmaken).
Noteert u dit feestweekend alvast in uw
agenda!
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Knuffels uit Klarendal - Wybke de Mes, ondernemer in de wijk
Door Paula Hubbers
Sinds mensenheugenis bestaan er knuffels. Al is
het maar een zacht doekje dat je warm tegen je
aan kunt houden bij het slapengaan. Ieder mens
heeft, zeker in zijn jeugdjaren, behoefte aan dat
ene zachte knuffelige vriendje. Maar waar vindt
je nou zo’n speciale eigen knuffel?
“In de winkels trof ik steeds
dezelfde soort knuffels aan,
zonder enige persoonlijkheid of creativiteit”, zegt
Wybke de Mes uit de
Agnietenstraat. Om de wereld te verrijken met nieuwe
experimentele en vooral unieke knuffels, nam
jonge moeder Wybke het heft in eigen handen.
In 2011 startte zij daarom met het Knuffellab.
Een initiatief waarin zij uiterst creatieve handgemaakte knuffels op de markt zet.

Ik wil juist dat kinderen zelf een emotie en karakter bedenken bij hun knuffel. Daardoor wordt
hun knuffelige vriendje nóg
persoonlijker!”, stelt Wybke,
terwijl ze zich tussen haar
knuffels op de bank nestelt.
Op de vraag of het afscheid
nemen van de unieke knuffels
niet stiekem toch een beetje zeer doet, is Wybke
duidelijk. “Het geeft me zo’n grote voldoening
als ik zie dat de nieuwe eigenaar er blij mee
is! Ik heb zelfs al kinderen gezien die eigenlijk
nooit met knuffels spelen en dan toch helemaal
gelukkig zijn een knuffel uit het Knuffellab in
hun armen te krijgen! Daar doe ik het voor”, zegt
Wybke. De klantenkring van Knuffellab bestaat
overigens niet alléén uit de kleinsten onder ons.
“Ik heb onlangs toevallig nog een verzoek voor

een knuffel van een collega van me gekregen.
Puur voor haarzelf!”, lacht Wybke vrolijk.
De verzoeken om knuffels
kunnen van velerlei aard zijn.
Als men zelf een idee heeft
voor de vorm van een knuffel, of toevallig nog ergens
een leuk stofje heeft liggen,
dan kan dit aangegeven worden bij het Knuffellab. Dan wordt er samen gekeken of er iets moois van gemaakt kan worden. Zo
biedt het Knuffellab de mogelijkheid knuffels nog
unieker en persoonlijker te maken. En wie wil er
nou niet (stiekem toch weer) een heel speciaal
eigen persoonlijk knuffelig vriendje?!
www.knuffellab.nl

Wybke experimenteert met oude en nieuwe
materialen waaruit zij zelf vele mooie, originele
knuffels maakt. Alles wordt met de hand gemaakt, waardoor er geen knuffels precies hetzelfde zijn. “Elke knuffel is uniek”, bevestigt Wybke.
“Ik zoek steeds weer nieuwe stofjes en vormen,
zodat geen enkele eigenaar van een knuffel uit
het Knuffellab dezelfde knuffel als iemand anders
heeft!”.
Deze veelzijdigheid in knuffels is terug te zien in
‘het lab’ zelf. Overal liggen verschillende, vrolijk
kleurende knuffels. Elk met een andere stof en
verschillende vormen.
Een opvallend detail is dat de meeste knuffels
uit het Knuffellab geen gezichtje hebben. Wybke
heeft hier bewust voor gekozen. “Een knuffel met
een voorbedrukt gezicht heeft één vaste emotie.

¿Qué? Van taalles tot filmavond
Door Christel Olijslager
In een knus huis in de Mussenwijk - in de
Kazernestraat – geeft Marga Veldkamp
Spaanse les. Marga, ooit werkzaam als kleuterleidster, heeft van een leuke hobby uiteindelijk
haar beroep gemaakt.

Hoe kwam je op Spaans uit?
Marga; “Ik was altijd al gek op talen en in eerste
instantie leerde ik Frans. Ik vond dat zo’n mooie

taal. Ik reisde veel. Toen ik in Spanje was, viel ik
niet alleen voor het land, maar vond ik die taal
ook prachtig en eigenlijk nog mooier dan Frans.
En niet alleen mooi, ook heel handig want in zo’n
22 landen spreken ze Spaans! Ik begon met taalcursussen en werd steeds fanatieker. Ik denk dat
je van iets gaat houden naarmate je er meer mee
in aanraking komt. Ik ging HAVO Spaans doen en
Atheneum Spaans en belandde uiteindelijk op
de lerarenopleiding. Die heb ik met tussenpozen
afgemaakt omdat ik destijds als reisleidster kon
beginnen. Al met al heb ik dat werk zeven jaar
gedaan. Twee jaar full time, in Midden – en Zuid
Amerika en later fifty fifty. Op het eind werkte ik
alleen nog in vakanties als reisleidster. Zodoende
kon ik mijn studie op de lerarenopleiding weer
oppakken. Toen ik die had afgerond, ben ik voor
mij zelf begonnen in september 2010. Ik heb
inmiddels al zo’n tien jaar ervaring als docente
Spaans.”
Marga geeft de lessen onder andere vanuit haar
eigen woning in Klarendal. De lesruimte ziet er
professioneel en aantrekkelijk uit, met bijzondere
souvenirs die Marga van reizen heeft meegenomen. Marga zegt; “Op koken na ben ik eigenlijk
in alles is geïnteresseerd dat met Spanje te
maken heeft. Zodoende ben ik ook activiteiten
met een Spaans tintje gaan organiseren, zoals
filmavonden met tapas of wijnproef-avonden. De
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taal gaat zo nog meer leven voor de cursisten.”
Marga organiseert mede taalreizen. Eind April
gaat er bijvoorbeeld een groep naar Cádiz.
Voor wie de smaak te pakken heeft en zelf zin
krijgt in het leren van Spaans; er gaan deze
week nieuwe cursussen van start. Niet alleen in
groepen maar ook privé, voor 55 + ers, conversatielessen, bijles of examentraining.

Check de website www.hablamos-spaans.nl
Spaans is Hot! Ser Rápido.

KlaretaalKlaretaalKlaretaal
Door Paula Hubbers en Sabine Roelofs
Het zonnetje breekt voorzichtig door de dunne bewolking door. Ramen
worden weer open gezet. Het huis moet gelucht worden! Emmertje met
sop erbij en poetsen maar! De grote schoonmaak kan beginnen. Daarna
het liefst nog even de tuin of het balkon op orde maken. Nieuwe plantjes
poten, moestuintje seizoensklaar maken of gewoon genieten van de in
het najaar gepote bollen die langzaam op komen. Ondertussen zingen
de vogels vrolijk hun lied. De temperatuur stijgt voorzichtig en komt

dichterbij de 10 graden. Winterkleding wordt beetje voor beetje opgeborgen. De winterjas kan weer wat opener. Sjaal en handschoenen opbergen. Eindelijk het is voorjaar!
Nadat de ramen zijn gelapt, zowel binnen als buiten, en de paastak weer
is opgetuigd trokken redactrices Paula Hubbers en Sabine Roelofs op
zondag 4 maart de wijk in met de vraag ‘Heeft u de voorjaarskriebels al?’.

Op Bouwspeelplaats De Leuke Linde zijn de
eerste vrolijke gezichten al te zien.
Tussen vele spelende kinderen zitten moeder
Janine en haar dochter Nina aan een
picknicktafel, te genieten van de vrije zondag.
“Voor mij betekent het voorjaar vooral ‘licht’”,
zegt Janine. “Het is zo fijn niet meer in het donker te moeten vertrekken naar werk en ook niet
meer in het donker thuis te komen ’s avonds!”.
Janine merkt ook dat mensen fitter en vrolijker
worden en weer meer naar buiten willen. De
wens om meer naar buiten te gaan, heeft ze zelf
ook al qua voorbereiding in daden gezet: haar
balkon, aan de Spoorwegstraat, is al een beetje
opgeruimd!
Het lekkere weer komt echter wel een beetje als
een verrassing. “Zo vreemd, 2 weken geleden
waren we nog aan het schaatsen. Maar ik ben
toch erg blij dat de periode van kou en regen
nu aan zijn einde komt!”, stelt de opgewekte
moeder.

“Voor mij betekent het voorjaar vooral ‘licht’”

ergens”, wijzend naar de schommels. Die vermaken zich wel.
“Pff, eindelijk de winter is weer voorbij. Weg
met die grijze grauwe dagen. Gelukkig wordt
het nu langzamerhand weer een beetje groener
overal.”

Voorjaar betekent voor Bart dan
ook “lekker naar buiten gaan”
Bart woont in de Sloetstraat. Samen met zijn
twee kinderen, een tweeling, geniet hij van
deze mooie beginnende lentedag op Bouw-

speelplaats De Leuke Linde. Hij zit op een bankje
rustig om zich heen te kijken. Op de vraag ‘Waar
zijn je kinderen dan?’, antwoordt Bart “daar
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Bart zorgt één dag in de week voor zijn twee
kinderen. De andere dagen zijn ze bij hun
moeder. “Ik heb de afspraak met mijn kinderen
dat als ze bij mij zijn, dat we dan lekker gaan
spelen. Met goed weer gaan we bijvoorbeeld
naar De Leuke Linde. Vandaag is het zo’n lekkere dag. Met slecht weer gaan we naar een
overdekt speelparadijs.” Maar als het aan Bart
ligt gaat ie toch liever naar buiten. De vrachtwagenchauffeur zit al hele dagen binnen.
Voorjaar betekent voor Bart dan ook “lekker
naar buiten gaan”. “Je merkt trouwens ook aan
de mensen dat het voorjaar wordt. Iedereen is
weer wat vriendelijker en komt langzaam uit de
winterdip.”

KlaretaalKlaretaalKlaretaal
In de Borgadijnstraat valt het oog van ondergetekenden op een nogal merkwaardige bezigheid voor deze tijd van het jaar: Manuël en
Sander zijn in een voortuin hout aan het
hakken!
Na de vraag waarom er hout wordt gehakt terwijl de temperatuur aanzienlijk stijgt, antwoorden de twee mannen: “Het houthakken hebben
we vroeger al van onze ouders meegekregen”.
Er stond een open haard in huis en daar werd,
zodra het kouder begon te worden, hout voor
gehakt. “Die methode vonden we niet zo handig. Als het koud was, moest er eerst nog hout
gehakt worden, waardoor we toch een zekere
tijd in de kou zaten! Daarom leggen wij nu
alvast een voorraadje aan!”, aldus Manuël.
Manuël en Sander blijken hun tijd sowieso
liever buiten dan binnen door te brengen, als
we vragen wat het voorjaar voor hen betekent.
“Er is weinig op tv om voor binnen te blijven.
Daarnaast zijn de kinderen ook meteen leuk
bezig buiten. Het is vooral fijn dat je gewoon
aan iedereen merkt dat het voorjaar is!”, stellen
de twee, terwijl ze doorgaan met het aanvullen
van hun voorraad brandhout.

“Het is vooral fijn dat je gewoon aan
iedereen merkt dat het voorjaar is!”

“Hij is al maanden niet meer gewassen. Het
was echt nodig.” Martin neemt vandaag zijn
auto onder handen.

“Vandaag was het dé dag ervoor.
Ik voel me goed en het weer zit mee”

Voor zijn huis aan de Agnietenstraat sopt hij
zijn auto volledig in. En stoppen hó maar.
Enthousiast poetst hij door. Zijn het de voorjaarskriebels? “Vandaag was het dé dag ervoor.
Ik voel me goed en het weer zit mee. Maar
het heeft helemaal niets met het voorjaar te
maken. Het is pure noodzaak.” Nut heeft het
wel. De auto glimt aan alle kanten. “Een auto
die blinkt, dat doet ook de buurt goed toch.”
Eigenlijk maakt het voor Martin helemaal niets
uit welk jaargetijde het is. “Ik heb er geen
boodschap aan. Winter, herfst of het voorjaar,
het maakt mij niets uit.”

Zoals u leest maken de bewoners van Klarendal allen op hun eigen
manier gebruik van het voorjaar.
De één gaat vrolijk de buitenlucht in, de ander ziet het als een mogelijkheid de noodzakelijke klusjes te kunnen doen. Ook ondergetekenden

kunnen de nieuwbakken zonnestraaltjes niet ontlopen en zijn al druk in
de weer met de opbloeiende lente. Zo heeft Sabine haar tuin al klaargemaakt voor lange gezellige lenteavonden en plaatste Paula een opgetogen Paastak op de eettafel.

7

“‘Poupées’, want ‘poppen’ klinkt ook zo gewoon…”
Door Helga van Ree
Een museum of een winkeltje? Je weet het niet
tijdens een bezoekje aan Poupées (het Franse
woord voor poppen) aan de Klarendalseweg
150. Je kijkt je ogen in ieder geval uit. Zeker als
je weet dat de kleding die de poppen dragen
allemaal met de hand gemaakt zijn. Willy Degen (67) vindt dat heerlijk om te doen. Nu haar
creaties niet meer op zolder staan, maar sinds
januari in de winkel, is haar wens uitgekomen.

Willy: ‘Ik hou heel erg van handwerken. Vroeger
– ik woonde toen nog in Klarendal- naaide ik met
de hand pakjes voor mijn kinderen en hun poppen. Op een bepaalde leeftijd wilden de kinderen
die zelfgemaakte kleding niet meer aan. Maar
hun poppen, die bleef ik aankleden. Ik begon ze
ook zelf te kopen. En lapjes stof, kantjes, knopen,
wol, veertjes, noem maar op. Mijn hele zolder
kwam vol met dozen te staan. Daar komen nu
nog verrassingen uit, haha.’ Inmiddels telt de
winkel tientallen poppen, barbies, teddyberen,
poppenwagentjes, serviesjes, poppenhuizen en
speelgoed van vroeger.
Deze spullen komen meestal van rommelmarkten of Marktplaats. Ze krijgen een sopje en de
poppen worden helemaal gestript. De kleertjes
belanden in de prullenbak. Een simpel opgeplakt
reepje stof als onderbroek kan in Willy’s ogen
echt niet. Een pop ‘verdient’een mooi gehaakt
broekje en sokjes. Met haaknaald nummer 0,6
tovert ze deze minuscule kledingstukjes voor de
dag. ‘Ik heb het handwerken van mijn moeder,’
verklapt ze. ‘Maar weet je dat ik op de huishoud-

Z ij d u r v e n !

school een vier had voor dit vak? Ik verzorgde
mijn ernstig zieke moeder en zij haakte dan af en
toe voor mij als ik geen tijd had voor dit huiswerk. De juffrouw op school zag de verschillende
stijlen in het haakwerk en gaf me voor straf een
onvoldoende.’
Door Helga van Ree
Tante Roos
Willy heeft veel bijgeleerd in al die jaren. De
tientallen poppen in de winkel dragen de mooiste creaties. Kanten jurkjes, katoenen schortjes,
bontjasjes, een corsetje… Voor poppen van
zestig centimeter, maar ook zo groot als een pink.
Haar favoriete pop staat thuis en zal ze nooit
verkopen. ‘Die lijkt op mijn tante Roos, bij wie
ik als kind veel kwam. Zij had café Langevelt in
de binnenstad. Ik was gek op haar en die pop
–echt waar- heeft dezelfde donkerbruine ogen en
zwarte krullen als mijn tante.’

Behalve in de winkel, heeft Willy thuis in Arnhem-Zuid ook poppen staan. Haar partner deelt
de passie niet bepaald. Hij ging zelfs ooit eerder
naar bed, omdat een pop hem ’s avonds zo zat
aan te staren vanaf een kast. En een kleinkind
van tien wil alleen blijven slapen als de poppen
van het logeerbed gaan. ‘Dat komt door films als
Chucky. Nou, ik heb geen last van die starende
ogen hoor. Poppen kunnen je immers toch niks
doen. Tenminste…dat denk ik…‘ zegt ze er zacht
achteraan.
Ook een kijkje nemen bij Poupeés? Kom langs!
Willy heeft poppen in alle soorten en maten.
Voor eenvoudige reparaties of het laten maken
van kleertjes, kun je ook terecht.
Poupées, Klarendalseweg 150, tel. 06 - 145 370 73

Judith (38) en Carla (41) mogen een jaar
lang gratis sporten bij Formupgrade. Werkende moeder Judith probeert haar zwangerschapskilo’s eraf te krijgen. Carla viel ooit
van de trap en gaat met sporten haar gezondheidsklachten te lijf. Per mail houden ze elkaar
-en ons- op de hoogte.
Hoi hoi,
Nou, al dat gesport is even héél erg minder
nu. Ik heb overbelaste pezen in mijn voeten.
Het voelt of ik op gebroken glas loop. Dus
rustig aan. Even niet met Thomas hard proberen te lopen, niet al te veel fysiofit- of obesetrainingen. Ik fiets op de hometrainer en doe
oefeningen voor mijn buik- en rugspieren en
hang wat aan de gewichten.
Ben niet afgevallen maar volgens de trainers
zie ik er wel veel slanker uit (kan mijn spijkerbroek maat 44 weer aan, dat was 48). Maar
ondanks dat ik wat minder kan doen, geniet
ik enorm. Van de sfeer, de gesprekjes en de
kopjes thee aan de bar... Zo fijn, niemand
die gluurt, geen opgeklopte mannen en veel
te strakke meiden in spandex. Nee, gewoon
mensen uit de buurt. Ik kan inmiddels niet
meer naar de winkel zonder mensen tegen te
komen die ik van het sporten ken. Ik ben ongemerkt super snel in Klarendal geïntegreerd!
O en ik doe nu op woensdag yoga. Dat is nog
best lastig. Ik en mijn spieren zijn niet zo heel
erg goed in ontspannen, dus ik moet het echt
leren. Gelukkig is het een leuke instructrice
die alles goed uitlegt en vertelt waarom je
bepaalde oefeningen doet.
En hoe is het met jou?
Liefs, Carla.
Hé Sporty Spice,
Balen van al je blessures, maar geniet van het
resultaat! Met mij gaat het best goed. Ik sport
twee keer per week en sleep mezelf er nog wel
elke keer heen. Maar het begint al bij mijn wekelijkse planning te horen. Ik moet zeggen dat
de gezellige sfeer op de sportschool ook zeker
meewerkt. Zo langzamerhand krijgen we een
vaste club die op dinsdag en donderdag sport.
Lees eigenlijk ‘zich laat afbeulen’, want instructeurs Rowan en Mustapha zijn echte beulen en
niet altijd in de positieve zin. Ik dacht ook dat
de tijd van spierpijn voorbij was, maar er zijn
dagen dat ik pijn heb op plekken waarvan ik
niet wist dat er spieren zaten.
Over het afvallen kan ik kort zijn: dat doe ik
dus niet. Wel merk ik dat ik het gevecht tegen
de zwaartekracht weer aan het winnen ben. Ik
zit strakker in mijn vel. Verder hebben we een
nieuwe hond. Ze heet Puff en is een geredde
hond uit Roemenië. Echt een snoepje en erg
lief voor de kinderen. Dus nu gaan we weer
wandelen!! Sportief hè?
Liefs, Judith
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'Oude Nieuws'
Door Helga van Ree
Oud nieuws. Zo heet de rubriek op de website
van Historisch Klarendal, met daarin stukjes uit
de Arnhemse dagbladen vanaf de 19e eeuw.
Sommige verhaaltjes zijn komisch, anderen weer
tragisch. Maar samen geven een levendig beeld
van vroeger tijden.

30 november 1888 - Grafschennis
Een oud paard van den baron van Pallandt van
Rosendaal, dat moest doodgeschoten worden,
werd, daar de familie veel met het dier had opgehad, in het park achter de oranjerie begraven.
Dit kwam ter oore van een drietal personen uit
Klarendal te Arnhem, die weldra het plan hadden
gevormd - en het ook hebben uitgevoerd - om
het paard in den nacht weder op te graven en in
stukken mede te voeren naar hunne woonplaatsen.
De politie in Klarendal kwam op het spoor van
de daders van den diefstal door de huid van het
paard. Deze toch was door een der bedoelde personen - alle drie zijn 't oude bekenden der politie
- verkocht, terwijl is gebleken, dat het paardevleesch gebruikt is in den middagpot.

8 februari 1888 - Liefdadigheid
Zaterdagavond ontmoette een matroos der
Koninklijke Nederlandse Marine op den Hommelschen weg een schamel gekleed knaapje,
bibberend van koude. Hij hield het kind staande,
bracht het in een winkel, waar gemaakte kleren te
koop zijn, gaf hem een jas en een pet en vervolgens een paar schoenen, waarop hij den jongen
met een hartelijk woord naar zijne moeder zond.

2 juni 1894 - Wijsgerig
Reeds maakten wij melding hoe de bewoners
van de onbewoonbare huizen in Klarendal zich
trachten te behelpen door tenten boven kuilen. Een echtpaar, dat in dien treurige toestand
verkeerde, straatmuzikanten van beroep, vat de
zaak nogal wijsgerig op. Aan een staak naast hun
luchtig verblijf hebben zij een plankje gespijkerd
met 't opschrift: Hôtel "Nooit Gedacht".

De werkweek maakt deel uit van het project Samen Leven Doe Je Zo, dat al sinds 2005 loopt
op de school. Elk voorjaar is er een projectweek
rond dit thema voor alle leerlingen van het
tweede jaar. Wie daarna graag ambassadeur wil
worden, mag solliciteren. Met als ‘beloning’ de
werkweek naar Suriname. Maar daar moeten
ze wel wat voor doen. In Suriname zelf gaan de
ambassadeurs samenwerken met een mulo in
Paramaribo. Als de jongeren terug zijn op hun
school aan de Vijverlaan, moeten zij de volgende
lichting tweedejaars vertellen wat ze geleerd
hebben.
‘De multiculturele samenleving is - hoe je het
wendt of keert - een gegeven in Nederland. Nu
en in de toekomst. ’t Venster vindt het belangrijk
dat leerlingen leren en ervaren dat diversiteit
kansen biedt in plaats van bedreigingen. Binnen
dit project wordt overigens samengewerkt met
het Kandinsky College uit Nijmegen,’ vertelt een

De man is chauffeur; de auto's waren het paar
gracieuselijk ten gebruike aangeboden. Vele
vrouwen en kinderen bleven in de buurt om den
voor Klarendal al bijzonderen zeldzamen bruidsstoet te zien terugkeeren.
31 januari 1923 - Dertig-jarig jubileum
Dertig jaar heeft mejuffrouw Jansen, wonend
aan de Wagenstraat alhier, het hoofdbureau van
politie schoongehouden. Als herinnering werd
haar een leunstoel met kussen en een couvert
aangeboden.

25 februari 1910 - Trouwpartij
Gistermiddag had op het Noordpad een trouw-

Leerlingen adviseren woningbouwcorporatie
Op werkweek in Suriname. Welke leerling zou
dat nou niet willen? Volgens VMBO-school ’t
Venster aan de Vijverlaan een manier om
leerlingen met eigen ogen te laten zien hoe mensen met verschillende culturele achtergronden,
op een prettige manier samenleven. Want dat
doen ze in dit land.

partij plaats, waarbij honderden kijklustigen zich
voor de de deur van de ouders van de bruid en
den bruidegom hadden verzameld. Dezen gingen
namelijk met hun gevolg in een tweetal auto's,
waarvan de eerste rijkelijk versierd met bloemen,
naar het stadhuis om daar in het huwelijk te
worden verbonden.

medewerker van de school.
Woningbouwcorporatie Vivare steunt het
project Samen Leven Doe je Zo van harte. Om de
leefbaarheid in de wijken waarin deze corporatie
verhuurt te verbeteren, is ze erg benieuwd naar
de bevindingen van de leerlingen. Zij zijn immers
de huurders van de toekomst.
Tijdens de projectweek in 2011 kwamen medewerkers van Vivare voor het eerst naar ’t Venster.
Zij gaven de leerlingen de opdracht om in de
wijken te kijken en te praten met bewoners en
wijkprofessionals. En zo te komen tot een advies
over leefbaarheid. Daarnaast hielpen de jongeren met hand- en spandiensten in de wijken. De
woningbouwcorporatie lever sinds vorige jaar
als tegenprestatie een financiële bijdrage aan het
project.
Ook Volkshuisvesting steunt het project
financieel. De woningbouwcorporatie verhuurt
veel woningen in Klarendal. Omdat ’t Venster aan
de rand van de wijk staat, kwamen de ambassadeurs als tegenprestatie klussen bij de Leuke
Linde.
Kijk voor een reisverslag op:
www.sldjz2012.waarbenjij.nu
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Kunstateliers op de
Jan Ligthartschool
In maart zijn we op de Jan Ligthartschool gestart met kunstateliers. De kinderen mochten
een workshop volgen bij een enthousiaste ouder of leerkracht. De kinderen konden kiezen
uit o.a. dans, drama, tekenen, gips maskers
maken, kleding pimpen en vele andere creatieve activiteiten. De kinderen van groep 1
tot en met 4 en de kinderen van groep 5 tot
en met 8 zaten in gemixte samenstelling bij
elkaar.
De kinderen waren vol energie en enthousiasme. Er hielpen veel ouders, die een activiteit
hadden voorbereid mee. De kinderen hebben
het als zeer positief ervaren.

☞

wijk

Wijkwinkel Klarendal

wijzer

Wijkplatform Klarendal

☞

Nuttige nummers in de wijk

Wijkplatform Klarendal

Klarendalseweg 442, Tel. 445 22 57.
E-mail: wijkwinkel.klarendal@rijnstad.nl
Openingstijden: maandag t/m donderdag
9.00 uur - 17.00 uur.
In de Wijkwinkel kunt u terecht met vragen en
klachten over de wijk. De volgende personen
kunt u bereiken in de wijkwinkel:
Buurtopbouwwerker: Rob Klingen
wijkmanager: Saskia Moester
Klarendal is ook te vinden op de gemeentelijke website:
www.arnhem.nl > Wonen & Leven > uw wijk
Ook de Rechtswinkel is gevestigd in de
Wijkwinkel.
Inloopspreekuur: dinsdag 19.00 - 20.00 uur.

Bezuiniging op schoonmaken Klarendal
Er wordt bezuinigd op het schoonmaken ,
vanaf 1 april wordt het allemaal wat minder.
Gerekend over de hele stad, wordt zo 620.000
euro bespaard. De gevolgen van de bezuiniging werden besproken in de laatste vergadering van het Wijkplatform.
Straten, pleinen en parken schoonmaken
gebeurt sinds een aantal jaren al op basis van
“hoe ziet het er uit”. Dat blijft wel zo. Het verschil is dat de het er iets minder schoon hoeft
uit te zien. Voorbeeld: waar vroeger helemaal
geen groen tussen de tegels mocht groeien
mag dat straks wel, en er mag om een prullenbak nog wat zwerfvuil liggen. Nu moesten
de schoonmakers dat nog direct weghalen om
aan het vereiste “beeld” te voldoen. Buiten
het centrum en de winkelcentra wordt het
overal wat minder.
Problemen? Het telefoonnummer van de
Wijkwinkel is 445 22 57

Wijksteunpunt: Hommelseweg 56, ma. t/m do.
9:00-16:30u. tel. 443 34 35
rene.huls@gelderland-midden.politie.nl of
henk.westerhof@gelderland-midden.politie.nl
Spreekuur Wijkagent: donderdag 19:00-20:00u.
Buiten openingstijden kunt u bellen met het
hoofdbureau 0900-8844
Grofvuil ophalen: tel. 446 04 90 (SITA)
Oud Papier: Elke 2e dinsdag van de maand
Ophaaldag plastic: Om de vier weken, samen
met grijze container ophaaldag.
Klachten openbare ruimte: tel. 0900 1809
Stadsbeheer, servicelijn@stadsbeheer.nl
Jongerencentrum De Mix: tel. 445 86 21,
www.jongerencentrumdemix.nl
Volkshuisvesting: tel. 3712712 / 0800 7788999
De molen: geopend vrijdag 13:00u-16:00u,
zaterdag 9:30u-13:00u, of als de wieken draaien
Wijkcentrum Klarendal: Rapparstraat 30
tel. 351 34 28
Vertrouwenspersoon Huiselijk Geweld
06 167 592 02

Op weg naar een 'Vreedzame School' en een 'Vreedzame Wijk'
Vanuit de brede school is in september vorig
jaar gestart met de "De Vreedzame School"
en "De Vreedzame Wijk"; een methode die
gericht is op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en over verantwoordelijkheid
nemen. Het gaat om belangrijke dingen als: hoe
ga je op een goede manier met elkaar om, hoe
praat je op een goede manier met elkaar. En ook:
hoe los je ruzies samen op!
De school is een plaats waar veel kinderen samenkomen; daarom is juist de school een goede
oefenplaats en staat centraal bij deze methode!

Maar ook in de wijk: thuis, op de sportclub, de
BSO, in het wijkcentrum en De Leuke Linde
willen we dat kinderen op een goede manier omgaan met elkaar en hun omgeving. We willen met
elkaar samen wonen en leven in een “Vreedzame
wijk”!

“Met behulp van deze nieuwe
methode willen we toewerken
naar positief gedrag en beter met
elkaar omgaan”
Waarom?
Soms is de werkelijkheid anders dan gewenst:
we zien afval op straat, ruzies of pesten, korte
lontjes. Dat is niet wat we willen, maar ook in
onze wijk komt het voor. Met behulp van deze
nieuwe methode willen we toewerken naar
positief gedrag en beter met elkaar omgaan
en maken we samen afspraken over hoe dit te
bereiken.
Hoe ziet het er uit?
De partners van de brede school Klarendal/
St. Marten hebben een 2-jarig plan ontwikkeld,
waarin voor elke instelling andere activiteiten,
passend bij de vragen die er zijn. In dit schooljaar
zijn de 3 basisscholen in onze wijk gestart.
We verwijzen graag naar de website:
www.wijkwinkelklarendal.nl (gebruik op
de homepage de zoekterm ‘Brede School’) waar
van alle scholen een eerste verslag staat over
hun ervaringen met de Vreedzame School.
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Meer informatie in het algemeen is te vinden op
www.devreedzameschool.nl
Met vriendelijke groet,
namens de partners van brede school Klarendal/
St. Marten.
Dankzij subsidie van het Innovatiefonds Jeugd
van de Gemeente Arnhem, het Onderwijsfonds
VF/PF, de Wijkactieplannen van Klarendal en
St.Marten/Sonsbeekkwartier en de brede school,
is het mogelijk de Vreedzame School en Vreedzame Wijk in te voeren.

Meiden in de Mix
Ben jij tussen de 10 en 15 jaar en wil je wat
leuks doen in de meivakantie, geef je dan
snel op. Want op dinsdag 1 mei is er in jongerencentrum De Mix een leuke meidenavond
van 19:00 – 21:00 uur, die in samenwerking
georganiseerd wordt met het wijkcentrum
Klarendal.

Kickboxing Arnhem met gratis trainingen!
Zoals jullie misschien weten zat Fred Royers
met zijn sportschool voorheen op de locatie
van het toekomstige MFC. Omdat hier gesloopt
is, zit de sportschool nu een eindje verderop op
de Hommelseweg 169. Straks komt de sportschool weer terug op deze locatie als onderdeel van het MFC.
Kickboxing Arnhem is met een actie bezig en
biedt GRATIS sporten met Judo en Kickfit.

Je kunt onder andere cupcakes versieren,
je eigen sieraden maken en er wordt een
schilderij gemaakt op canvasdoek. Ook kun
je op de playstation een leuk spel spelen.
Je kunt je alvast opgeven bij de Mix (Benno
Jongert 026-4458621) of bij het wijkcentrum
Klarendal (Joyce Verhoef 026-3513428). Wees
er snel bij want er kunnen 20 meiden aan
meedoen.
Of via de e-mail:
jongerencentrumdemix@rijnstad.nl. En oh ja
het is gratis! Kijk voor meer informatie op
www.demix.jouwweb.nl

De VideoBuzz
Heb je altijd al eens je eigen filmpje willen
maken of clip op willen nemen? Binnenkort
kan dat!

De ambulant jongerenwerker uit Klarendal
wilde, net als de cultuurscout van Klarendal, al
heel lang iets met video gaan doen in de wijk.
Zo ontstond het idee van de VideoBuzz;
een oldtimer gewapend met jongerenwerker,
cameraman (uit de wijk), film en montage
apparatuur. Hiermee worden jongeren buiten
opgezocht en krijgen ze mogelijkheid om zelf
te filmen en te monteren onder begeleiding
van een videodocent. Deze filmpjes worden dus direct afgemonteerd en op
YouTube gezet, alles vanuit de bus. Zie je
de VideoBuzz dus rijden; ren erachter aan,
zoek ons op, check Facebook of Twitter
zodat je precies weet waar de VideoBuzz is!
Wil je graag meer weten, bel dan gerust even
naar de ambulant jongerenwerker Daniel
Smit op 06 - 467 54 838. Anders check de
Facebook pagina videobuzz biz of check youtube voor de filmpjes.
Wijkplatform bedank voor de bijdrage!

Op dinsdag middag van 17.00 – 18.00
GRATIS JUDO voor de jeugd vanaf 7 tot 15
jaar, door onze ervaren gediplomeerde judo
docent Jaco de Vos
Op vrijdag middag van 17.00 – 18.00
GRATIS ‘KICKFIT’ voor iedereen van 12 tot 24
jaar, olv Europees kampioene kickboksen bij de
dames, Jemyma Betrian.
Het kost niets en is super leuk! Deze aanbieding geldt tot 1 juni van dit jaar.
Wilt u meer info over de weerbaarheidscursus
ga dan naar:
www.kfaction.nl of bel 06 - 225 56 013

Klarendal
straatvoetbal
De lente is weer begonnen en dat betekent dat
er weer buiten gevoetbald kan worden. Dat is
precies wat KSV Arnhem gaat doen en jij bent
van harte welkom om mee te voetballen.
LLLLLLLLLLLLLLLL
Dwight Kempenaar verzorgt de trainingen
waar techniek, samenwerken, doorzetten
en plezier voorop staan. De trainingen
kosten niets en zijn voor alle kinderen en
jongeren uit Klarendal. De verzamelplek is de
Leuke Linde op het blauwe voetbalveld. Het
kan zijn dat er op een andere locatie gevoetbald wordt, op een veld of op straat, maar
altijd in Klarendal en verzamelen op de Leuke
Kinde. Hou de KSV Arnhem hyves in de gaten
om te zien wat er gaat gebeuren!
LLLLLLLLLLLLLLLL
De trainingen vinden niet meer op donderdag
plaats maar nu op maandagmiddag van
16.30-17.30 !
LLLLLLLLLLLLLLLL
De eerste training is op maandag 16
april op de Leuke Linde om 16.30 uur!
Mijn naam is Dwight kempenaar, ik ben
26 jaar oud en woon in Klarendal. Ik zet mij
in voor de wijk Klarendal op het gebied van
jongeren en sport .Zelf ben ik op vroege leeftijd begonnen met voetbal. Na een periode
voor verschillende (betaalde) clubs te hebben
gevoetbald heb ik de keuze gemaakt om al
mijn ervaring kennis door te geven aan de
jongeren uit Klarendal. Dit wil ik doen door
jongeren te helpen beter te worden in voetbal, maar ook door ze te helpen met allerlei
andere dingen. Dit doe ik in samenwerking
met Daniel Smit, ambulant jongerenwerker
in de wijk en met jongerencentrum de Mix.
06 - 292 56 551 ksv.arnhem@gmail.com
www.ksv-arnhem.hyves.nl
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ParkKoers in Sonsbeek -

Rennen en het park verkennen!
Een hardloopevenement voor de
jeugd (basisschoolleeftijd)
AAAAAAAAAAAAAAAA
In Park Sonsbeek wordt vanaf april iedere
maand op een zondag een ParkKoers uitgezet.
AAAAAAAAAAAAAAAA
Het initiatief komt van twee vrijwilligers, die
zich hebben laten inspireren door de toertochten bij het schaatsen. Net zoals bij zo’n toertocht loop je hard van stempelpost naar stempelpost. Bij iedere post krijg je een letter. Als je
het hele parkkoers afloopt heb je een woord bij
elkaar gelopen. Het bewijs dat de ronde goed
is afgelegd.
]]]]]]]]]]]]]]]]
Rennen en het park verkennen
Door mee te doen aan een ParkKoers in
Sonsbeekpark kun je beleven hoe lekker het is
om buiten op de veilige paden van het park te
rennen. Iedere maand zie je met het Parkkoers
een ander deel van het park.
AAAAAAAAAAAAAAAA
Het lopen van een ParkKoers kost je niets.
Je moet alleen lekker joggen of hardlopen.
Door van stempelpost naar stempelpost te
gaan loop je waarschijnlijk wel een grotere
afstand dan normaal.
AAAAAAAAAAAAAAAA
15 april eerste ParkKoers van 13:00 14:00 uur.
S S S S S S S S S S S S S
Iedereen, die in dit uur naar de grote waterval
komt kan meedoen. Meld je aan bij de stand
van ParkKoers om je stempelkaart af te halen.
Daarna vindt ParkKoers elke tweede zondag
van de maand plaats.
S S S S S S S S S S S S S
Start bij de grote waterval.
AAAAAAAAAAAAAAAA
Voor meer informatie: parkkoers@gmail.com

k i n d e r p a g i n a
Kunstrijk Kunstrijk
Kunstrijk Kunstrijk
Informatiezuilen op het Kunstrijk

Zoals de ouders van onze school al gezien hebben
staat er op iedere locatie een informatiezuil. De
zijkanten en achterkant kunnen gebruikt worden
om met magneten iets op te hangen werk van
kinderen of informatie. Aan de voorkant zie je een
monitor.

Hallo jongens en

meisjes!!
Nieuwtjes vanuit Wijkcentru
m Klarendal
We gaan weer op kinderkamp!

Het is weer zover:
van woensdag 16 mei tot en met zaterdag 19 mei gaan we weer op kinderkamp.
Het kamp is voor kinderen van 6 t/m 12 jaar en kost € 30,- per kind.
We gaan allerlei leuke dingen doen, van spellen op het veld tot in het bos en een dagje uit! Even
lekker op mini-vakantie dus!
Wil je mee? Schrijf je dan snel in! Dit kan alleen bij Joyce Verhoef van het Wijkcentrum Klarendal.
Als je bent ingeschreven, zal Joyce vlak voor het kamp ook nog een gesprekje met je ouders hebben om wat belangrijke dingen te bespreken.

Meidenmiddag!!! Neem je vriendinnen mee!

Woensdag 11 april is er een echte meidenmiddag in het wijkcentrum Klarendal. Voor alle meiden
van 7 t/m 13 jaar. Er zijn allerlei coole meidendingen te doen, zoals cupcakejes versieren, nagels
lakken, knutselen, je eigen kleding maken en nog veel meer!
Jij komt toch zeker ook? Het is van 13.30 uur tot 15.30 uur en kost niets!
Jongens en kinderen van 4 t/m 6 jaar niet getreurd, ook voor jullie is er wat te doen, dus kom
gewoon naar het wijkcentrum!

Meivakantie
Hier op ziet u een PowerPoint presentatie.
Voorlopig gaat hierop een presentatie draaien
m.b.t. de komende nieuwbouw.
Voor speciale gelegenheden kan er altijd een andere presentatie getoond worden.
Ook u bent van harte welkom om de informatiezuilen bij ons op school te komen bekijken en kennis
met ons en onze school te maken.

Onthulling Kunstwerk

Op maandag 19 maart om 14.30 uur is in de
voortuin van onze school op de locatie van slichtenhorststr. de onthulling geweest van de boom
van Altan uit groep 6 a, zijn ontwerp was een aantal maanden terug uitgekozen om door een echte
kunstenaar in het groot nagemaakt te worden. Wij
zijn natuurlijk heel blij met een echt kunstwerk in
onze tuin!

Van 30 april t/m 4 mei is het meivakantie.
Dan gaan alle wekelijkse clubs niet door, maar zijn er wel allerlei andere leuke activiteiten. Let op
de flyers en posters voor de data en tijden.

Brugklastraining

In de groepen 8 van Basisschool Kunstrijk en de Jan Ligthartschool is de brugklastraining weer
van start gegaan. Het is een training van 5 lessen, waarin de kinderen door allerlei oefeningen
beter voorbereidt zijn op de overgang naar de brugklas. De lessen worden afgesloten met een
echte diploma-uitreiking.

Wist-je-datjes:

 Wist je dat de Waterweek weer supercool was?
 Wist je dat er iedere woensdagavond kinderdisco is?
 Wist je dat de kinderdisco voor kinderen van 4 t/m 7 jaar van 18.00 uur tot 18.45 uur is?
 Wist je dat de kinderdisco voor kinderen van 8 t/m 12 jaar van 19.00 uur tot 20.00 uur is?
 Wist je dat we in mei op Kinderkamp gaan?
 Wist je dat onze DJ Susie weer mee gaat op kamp?
 En wist je dat DJ Jeffrey ook weer mee gaat op kamp?
 En wist je dat Joyce al weer een paar weken terug is in het wijkcentrum?
 En dat ze is bevallen van een meisje?
 En dat dat meisje Laevy heet?
 En wist je dat je altijd welkom bent in het wijkcentrum???!!!
 En dat we graag zien op één van onze clubs?!!!
 NOU…..dan weet je het nu!!!! 

Naar het klooster

In de bus hadden we allemaal iets leuks te doen.
Je mocht computerspelletjes meenemen. Toen
kwamen we bij het klooster. We zagen broeder
Hans we mochten foto’s maken. Er waren mooie
schilderijen en mooie beelden Maar de monniken
zaten te vasten. We kregen een rondleiding. En we
hebben veel geleerd!!!
Groeten van Altan groep 6/7/8 a
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