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Het Memorarium, de nieuwe bestemming van de St. Janskerk
Tekst en foto: Jos Peters
Martin Vissers en zijn compagnon Hans de
Kluijver hebben in de afgelopen tijd in het
kerkenbestand van de Eusebius parochie gezocht
naar een plek, waar zij hun nieuwe zakelijke
onderneming gestalte kunnen geven. De keuze
viel op de St. Jan.
Het interview is met Martin Vissers. Martin: “We
willen een plek om te gedenken en bezinnen,
om onze nabestaanden te herdenken. De St. Jan
wordt een memorarium, een woord dat we
hebben afgeleid van ‘in memoriam’ en ‘columbarium’, wat een urnenbegraafplaats is. In onze
optiek is de St. Jan een mooie kerk met een ziel,
en mooi gelegen in de wijk.”

“In onze optiek is de St. Jan een
mooie kerk met een ziel, en mooi
gelegen in de wijk”

Wanneer men binnenkomt langs de Mariakapel, ziet men eerst een glas in loodraam van St.
Hubertus van kunstenaar Frans Giesenbroeck. In
het voorste gedeelte zijn de urnengalerijen, die
gemaakt worden van het hout van de overtollige
kerkbanken. Elke urn heeft een eigen afsluitplaat
die naar eigen keuze wordt vorm gegeven. Verder
kan men ook kiezen om in de urnenkelders van
de kerk te worden bij gezet. Er zijn gedenkmuren
om overledenen met een plaquette te herdenken,
die reeds lang gestorven zijn en waar bijvoorbeeld na twintig jaar het graf is geruimd. Op zo’n
plaquette kan men naast de naam ook nog een
QR-code zetten, die door een smart Phone wordt
gelezen. Zo kan bijvoorbeeld iemands levensverhaal, een foto of tekeningen van de (klein)
kinderen worden weer gegeven.

“De St. Jan, dat een rijksmonument
is met cultuurhistorische waarde,
wordt van binnen en buiten opgeknapt”

Omdat de kerk geen liturgische functie meer
heeft, was het kerkbestuur akkoord met het plan.
Martin, die als kind in de Paulstraat in Klarendal
is geboren, is ook in de St. Jan gedoopt en ging
daar vroeger met het gezin naar de viering. Op
zijn zevende vertrok het gezin uit Klarendal.

Er komt een kinderhofje voor overleden kinderen
en er komt een monument voor het overleden
kind bij het voormalige doopvont.” Om de bezoekers het gerieflijk te maken komt er een koffiehoek en wordt de kerk verwarmd. Het streven is
om in het eind van het jaar te openen.

Martin legt uit wat er gaat gebeuren. “De St. Jan,
dat een rijksmonument is met cultuurhistorische
waarde, wordt van binnen en buiten opgeknapt
en er komt nieuwe bestrating. De Mariakapel,
waar Maria als ‘Zwarte Madonna van Klarendal’
vroeger als bedevaartoord werd bezocht, wordt
weer in ere hersteld. Het hoofdaltaar, en het Maria- en het Jozefaltaar blijven bestaan, met een
deel van de huidig kerkbanken die blijven staan.

Martin: “We hebben plannen om bijvoorbeeld
met kerstmis van een bezoek aan een overledene
iets speciaals te maken, om zo ook kinderen al bij
de dood te betrekken als iets wat normaal is en
bij het leven hoort. En begraven worden in een
kerk is wat vroeger ook al gebeurde.”
Zo wordt een traditie nieuw leven in geblazen en
krijgt Klarendal een hypermodern kerkhof.
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en nog veel meer

Martin Vissers op het trap van de St. Janskerk

Van de redactie & Nieuws & Mededelingen
~ Redactioneel ~
Klarendal is op het moment van dit schrijven
oranje gehuld. Bij het verschijnen van de
krant is het altijd maar weer de vraag hoe
Nederland er voor staat binnen het kampioenschap. We hebben er daarom maar niet al
te veel aandacht aan besteed.
Verder is de krant gevuld met scholen; er
waren wel drie aanleidingen om het over
oude schoolgebouwen in en in de buurt van
de wijk in de pen te klimmen. Toch altijd leuk
om even de geschiedenis in te duiken.
Maar verder toekomst! We vieren dat we zo
ver zijn gekomen met de wijkaanpak; een
hele middenpagina vol met aankondigingen
voor een feestweekend in september. Andere
ideeën voor de toekomst zijn te vinden in de
Sint Janskerk, de kwartiermaker, een schoenenmaakster. Oh, hoe kijken bewoners naar
de toekomst aan de hand van de kaarten in
de vorige krant?
Enfin, genoeg om de verdieping weer even
op te zoeken. Wij gaan even op vakantie. Tot
in september!

~ Inleveren van kopy ~

Nieuws van Volkshuisvesting

Wist u dat?
• Volkshuisvesting vanaf 18 juni start met
schilderwerk op de Mussenberg. Rond
eind december zal de buurt weer strak in de
verf staan.
• Wolter de Bes, de eigenaar van het nieuw
te openen Klarendalse café Caspar, tijdens
het culinaire event Smaakvol Arnhem de
1-ste prijs won voor de beste stand. Hij krijgt
een TV commercial die één dag lang wordt
uitgezonden op één van de RTL zenders.
• Het hotel aan de Sonsbeeksingel uit
de steigers is. Ga beslist even kijken want het
resultaat mag er zijn.
• Er hard wordt verbouwd aan drie nieuwe winkels-atelierruimtes op de
Klarendalseweg.
• De eerste nieuwe balkons aan de
Hommelseweg zichtbaar zijn.
• Annette de Bie, jarenlang het gezicht in
het infopunt 100% mode, haar verhuisdoos
inpakt en vertrekt van de Van Muijlwijkstraat.
Ze regelt nog wel de verhuur van winkelpanden en is per mail bereikbaar via
a.de.bie@volkshuisvesting.nl.



Ruilservice Klarendal

In samenwerking met de SWOA (stichting
Welzijn Ouderen Arnhem), zijn wij, een aantal
bewoners uit Klarendal, een Ruilservice gestart.
Deze service is er voor alle wijkbewoners
Klarendal; voor Jong & Oud. De Ruilservice
brengt namelijk ‘vraag & aanbod’ bij elkaar.
De bedoeling is, dat we kleine klusjes voor
elkaar doen met een gesloten beurs.
Heeft u bijvoorbeeld een klusje in huis waar u
niemand voor kan vinden en u kunt daarvoor in
de plaats wel enige licht naai/verstelwerkzaamheden verrichten? Dan gaan wij opzoek voor u
en proberen die ‘match’ maken.
De één kan goed schilderen, de ander goed
koken. Zo zal ieder zijn of haar specifieke vraag
en/of aanbod hebben.
Vragen? Wij zitten met de Ruilservice
iedere donderdagochtend van 10-12u in
het Ontmoetingscentrum De Mix, het oude
Kazerneterrein aan de Klarendalseweg no. 193a.
De Ruilservice is telefonisch bereikbaar op
maandagmiddagen van 15-17u en donderdagochtenden van 10-12u. Tel: 06. 17391851

Een ccgje op Klarendal
Welke plek zie je op de tekening?

Uiterlijk woensdag kopij 5 september
Kopij ontvangen we het liefst per e-mail
(wijkkrant@klarendal.nl).
Ingeleverde teksten moeten in Word worden
aangeleverd, digitale foto’s in een zo hoog
mogelijke resolutie.
Verspreiding van de wijkkrant vanaf 25 sep.

win een prijs!

Naam:
Adres:
Telefoon:
Lever deze bon bij de Wijkwinkel uiterlijk woensdag 5 september
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Daarvoor moet u de
bon invullen en afgeven bij de Wijkwinkel,
Klarendalseweg 442.

KLARENDAL
wijkkrant klarendal is een uitgave van het Wijkplatform

redactieleden

Jos Peters, Gerard Mulder, Shay

De oplossing van
de krant 3 was het
Zwaluwpark,
‘Groot Vijverdal’.
De winnaar is
A.W. Dreuning,
Klarendalseweg 448.

Karniel, Zefanja Hoogers, Jan
Brugman, Helga van Ree, Paula
Hubbers, Christel Olijslager, Sabine
Roelofs.
bezorgers

Suse Swensen, Bennie Strik, Bert Pas
Wijkkrant Klarendal, p/a Wijkwinkel
Krant niet ontvangen? bel de
Wijkwinkel tijdens openingstijden en hij wordt zo snel moge-

GEFELICITEERD!!

lijk nabezorgd!
redactie-adres

Klarendalseweg 442 6822 GV Arnhem

telefoon

026 445 22 57

e-mail

wijkkrant@klarendal.nl

internet

Op www.wijkwinkelklarendal.nl is de

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.

~ Colofon ~
E
AR

doe mee en

doe mee en
win een prijs!

wijkkrant te downloaden.

2

Kwartiermaker; een soort makelaar
Tekst en Foto: Paula Hubbers
Arnhem – Janna Brouwer is sinds 1 maart
Kwartiermaker voor het Multi functioneel centrum (MFC) in Klarendal. Maar
wat is dat nou precies, Kwartiermaker? “Ik ben
een soort van makelaar voor de gebruikers van
het MFC.”
Janna legt uit dat haar werk is opgedeeld in twee
fases. Fase 1 staat in het teken van overzicht
krijgen. Ze hoopt het voor de zomer af te ronden.
Janna heeft hiervoor veel gesprekken gevoerd.
“Ik heb Klarendallers geïnterviewd; hoe zien zij
het MFC? Waar zien zij kansen voor het MFC? En
ik heb gesprekken gevoerd met de gebruikers
van het MFC. Hoe zien zij hún kansen? Hoe gaan
ze samenwerken?”, legt Janna uit.
Afspraken maken
Fase 2 start na de zomer. Wat Janna dan precies
gaat doen kwam aan bod tijdens een bijeenkomst op 22 mei in het jongerencentrum de
Mix. Bij deze bijeenkomst waren bewoners en
gebruikers van het MFC aanwezig. “Het was een
leuke ervaring om daar te vergaderen. Terwijl
wij bezig waren, werd het gat voor de sportzaal
van het MFC al gegraven”, vertelt Janna. Het was
een vruchtbare bijeenkomst. “Er zijn heldere en
duidelijke afspraken gemaakt over hoe we de
samenwerking en daarop aansluitend het beheer
en exploitatie gaan vorm geven.” Tevens is de
volgorde van de thema’s, waar er na de zomer
mee gestart wordt, bepaald. “Als eerste ga ik inzichtelijk maken welke ruimtes wanneer gebruikt
worden en door wie. Welke ruimtes staan nog
leeg en wat betekent dat voor de exploitatie van
het gebouw. Dit is momenteel nog niet duidelijk
voor iedereen”, legt Janna uit. Daarnaar wordt
er gekeken naar de samenwerking en welke
ruimtes hiervoor het meest geschikt zijn. En niet
te vergeten komt ook het beheer van het gebouw
nog aan bod.

De bewonersgroep van Klarendal zijn een belangrijke spil in het web voor het slagen van het
MFC. Hun stem is daarom ook erg belangrijk.
“Met hun kennis van de wijk en van de mensen
die er wonen, hopen we dat het gebouw een plek
wordt waar je, je welkom voelt”, geeft Janna als
reden.

“Het gaat niet om het gebouw,
maar om de mensen die er werken en de manier waarop je ontvangen en geholpen wordt”

Missie geslaagd
“Het is geslaagd als bij de opening van het MFC
alle gebruikers een plan hebben van wat ze
precies gaan doen, een soort jaarplan zeg maar.”
Uit de bijeenkomst van 22 mei is gebleken dat
alle aanwezigen het belangrijk vinden dat het
MFC een gezicht krijgt in de wijk. “Het gaat niet
om het gebouw, maar om de mensen die er
werken, de manier waarop je ontvangen wordt
en je geholpen wordt wanneer je als bewoner
van Klarendal graag gebruik wilt maken van
het gebouw: prettig ontvangst, passend bij de

wijk en als het mogelijk is, met zoveel mogelijk
mensen uit de wijk.” Janna is enthousiast als ze
praat over het uiteindelijke doel. “Hopelijk zitten
er partijen in het MFC die meer doen dan hun
eigen zaak draaiende te houden. En daarbij ook
het belang van in zien. Iedereen is daartoe ook
bereid maar geeft wel aan dat er grenzen aan
zitten. Volledig je eigen belang opzij zetten en alleen maar gaan voor het belang van het gebouw,
is ook niet een reeël beeld, denk ik.”
Het doel wordt behaald onder leiding van kwartiermaker, Janna Brouwer.

Kwartiermaker voor het Multi functioneel centrum (MFC) in Klarendal - Janna Brouwer

Wat u ons vertelde over Klarendal 2021 …
In de vorige wijkkrant trof u de kaarten ”Groeten
uit Klarendal 2021, Dynamisch, authentiek en
ondernemend.” De achterkant bood de mogelijkheid om te reageren. Hier is door verschillende
bewoners gebruik van gemaakt. Een greep uit
opvallende reacties van u, bewoner van Klarendal:

andere winkels die gericht zijn op mode.
Het aandacht besteden aan meer landelijke
bekendheid wordt belangrijk gevonden, net zoals
regelmatige aandacht in de wijkkrant. Een reactie
is hier simpel ook: Goede plannen
Bij het thema sociaal klimaat/sociale diversiteit is een mooie reactie: 2021? Er is nu al
veel bereikt. Vast houden dus. De aandacht voor
speeldorp en het wijkfeest als bijdrage aan de
leefbaarheid wordt gemist. Een prachtige blowlocatie wordt voorgesteld. De initiatieven van
bewoners moeten beter georganiseerd worden.

De plannen op de kaart VelperpoortstationSonsbeeksingel worden zeer gewaardeerd.
Over de inzet van vrijwilligerswerk bij grote
evenementen in de wijk moet bij het thema sociale infrastructuur /maatschappelijke
voorzieningen niet te licht gedacht worden.
De dromen moeten maar uitkomen.

Klarendal 2021
De meeste reacties zijn binnengekomen op het
thema schoon, heel en veilig.
Als eerste is het aanpakken van de overlast door
hondenpoep genoemd. Het elkaar aanspreken
op het laten poepen van de hond wordt moeilijk
gevonden.
Een schone wijk voorkomt verloedering. De wijk
moet volgens sommige bewoners fietsvriendelijker worden. Aan de rotzooi bij de ondergrondse
containers ergeren veel bewoners zich.

Als het gaat om het Klarendalseplein vragen
mensen zich af , waar is dat Klarendalseplein.
Dat is dus en idee voor Klarendal in 2021! Een
leuke reactie bij deze kaart is dat iemand schrijft
dat hij of zij het met alles eens is wat er staat. Het
parkeren wordt als een knelpunt ervaren.
In het modekwartier willen bewoners nu ook

Op de kaart sociaal vangnet/sociale stijging wordt geschreven dat bewoners zich aan
elkaar moeten aanpassen. Er zijn zorgen over bezuinigingen op beroepskrachten. Het woonzorg
complex aan de Hemonylaan moet gebouwd
gaan worden.
De tekst op de kaart littekens van de stadsvernieuwing wordt als bijzonder ambtelijk
ervaren. Een tip naar de werkgroep is, doe het in
begrijpelijke taal. Het verwijderen van littekens
kan door het aanbrengen van muurschilderingen
op blinde muren.
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De werkgroep bedankt u voor uw bijdrage.
Wanneer u alle reacties wilt lezen, kunt u terecht
in de Wijkwinkel. De komende tijd wordt de
Wijkvisie Klarendal 2021 afgemaakt. Tijdens het
feestweekend van 14, 15 en 16 september presenteren we het graag aan u allen. En wel tijdens
het wijkkontbijt van 16 september 2012!
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kunst. Hiervoor hebben een aantal clubs de handen ineen gestoken namelijk:
• Jongerencentrum MIX, Rijnstad
• Galerie “in de Kerkstraat”
• Stichting Kunst in Keramiek (KIK)
• Lionsclub Arnhem Centraal
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De HOD (Huis Opppas Dienst, antikraak bewoning) zal binnenkort vertrekken.

A

Nog vóór de bouwvakvakantie (half juli) wordt
er gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor het interieur.

M

Het pand staat er prachtig bij, met (deels) nieuwe kozijnen en een nieuw dak. Volkshuisvesting
heeft grotendeels overeenstemming met de

toekomstige gebruikers - huisartsen, apotheek
en therapeutisch centrum Aquamarijn – over
de inrichting. Samen huren zij ongeveer twee
derde van het gebouw. Voor het overige deel
zijn veel belangstellenden uit (para)medische
hoek.

S

Dit schoolgebouw uit 1906 was een sieraad
voor zijn tijd en werd geroemd als voorbeeld
voor alle scholenbouwers in Nederland. In 2003
werd had het voor het laatst een onderwijs
functie (DDV) en werd enkele jaren later opgekocht door Volkshuisvesting voor wijkontwikkeling. Enkele maanden geleden werd er nog
druk door bouwvakkers gewerkt, nu lijkt het er
even stil.

Als hoofdprijs is beschikbaar een jeugduitwisseling naar het buitenland, het beschilderen van
een keramische schaal van plm 40cm doorsnede
die vervolgens door de Stichting KIK wordt
geglazuurd en gebakken. Tenslotte zal de winnaar
enige coaching ontvangen van Galerie “In de
Kerkstraat” ten aanzien van expositie mogelijkheden.
Het lijkt een heel gezellig evenement te worden
op het terrein van de Menno van Coehoornkazerne. Er zijn 24 plaatsen beschikbaar. Voorafgaand
krijg je instructie wat met graffity al niet mogelijk
is. Tijdens de dag worden de deelnemers verzorgd met frisdrank en broodjes. Als de sponsoring meevalt wellicht ook nog een barbecue!

Creutzbergschool aan de Vijverlaan
Door Zefanja Hoogers
Klarendal heeft zo wat rijksmonumenten.
De school aan de Vijverlaan is daar één van.
Momenteel wordt het pand gebruikt door
zestig leerlingen van de Radar/de Arnhemse
Buitenschool, een scholengemeenschap voor
leerlingen met gedrags-, ontwikkelings- en/of
psychiatrische problemen en stoornissen. Maar
het gebouw voldoet niet meer aan deze tijd en
de leerlingen krijgen vanaf augustus een andere
plek in Arnhem.
Voor de wijkkrant even een moment om stil te
staan bij een stukje Klarendalse geschiedenis;
velen zullen hun basisonderwijs namelijk genoten hebben op de Creutzbergschool.
Karel Creutzberg was een predikant die zich
hard maakte voor arbeidersorganisatie én
woningbouwvereniging van de christelijke protestante zuil Patrimonium. Hij was actief in

de achterbuurten van Klarendal. Woningbouwvereniging Patrimonium bouwde in 1916 het
Talmaplein, enkele jaren daarna werd in 1924
in opdracht van bureau Gemeentewerken de
school gebouwd. Predikant Creutzberg was
ondertussen overleden, maar kreeg met de
vernoeming naar hem een meer dan passend
eerbetoon.
Op de website van Rijksmonumenten lezen we
het volgende: “….een vrij gaaf voorbeeld van
een schoolgebouw in de stijl van de Amsterdamse School. De school is van architectuurhistorisch belang vanwege de hoogwaardige
esthetische kwaliteiten van het ontwerp in
exterieur en interieur zoals goede verhoudingen, bijzonder materiaalgebruik en een rijke
detaillering……”
Zodra we meer weten over de toekomstige
bestemming van dit rijksmonument, klimmen
we weer in de pen!

De details: één van de twee gebeeldhouwde, zandstenen kraagstenen op de voorgevel, waarvan deze een gestileerde
vrouwenkop voorstelt. Veel meer architectonische details zijn te vinden op de website van Rijksmonumenten.nl
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Wil je meedoen meld je dan bij jongerencentrum MIX of het jongerencentrum bij jou in de
buurt!!!!!
Val je buiten de leeftijdscategorie 17 tot 21 jaar
dan kun je eventueel (afhankelijk van het deelnemers aantal) wel meedoen maar kom je bij winst
niet in aanmerking voor de Lions- jeugduitwisseling.

Meer informatie ook verkrijgbaar bij John.
holtackers@hotmail.com van Lionsclub Arnhem
Centraal. 06 - 300 51 426

Haarstudio of Galerie?
Door Christel Olijslager
We bezoeken M&C Haarstudio aan de Hommelseweg 412. Hoewel oorspronkelijk opgeleid
als ingenieur, werkt Mayid Ebrahimi de afgelopen 20 jaar als kapper, waarvan de laatste 12 jaar
in zijn eigen studio.
Als je die studio binnenstapt, beland je in een andere wereld. Overal staan en hangen kunstwerken en daartussen zijn een paar kappersstoelen
geplaatst. Mayid, die een open en warme uitstraling heeft, komt op mij af en geeft een hand. Ik
voel me gelijk thuis. Mayid; “Ik heb een vaste
klantenkring. Veel mensen uit de buurt maar ook
mensen die van verder komen. Ik knip mannen,
vrouwen en kinderen. Eigenlijk heb ik van jongs
af aan mensen geknipt. Toen ik 15 was knipte ik
al mijn broer of vrienden, dat vond ik leuk om te
doen en ik was er goed in. Na mijn studie, die ik
door onvoorziene omstandigheden niet af kon
maken, herinnerde ik mij dat ik knippen altijd
heel leuk vond. Ik ben toen een paar maanden bij
een bevriende kapper in de leer gegaan en heb
het vak heel snel geleerd. En nu doe ik het voor
mijn beroep. Maar ik knip alleen, ik verf niet en
zet geen permanenten. Kapper zijn voelt voor mij
als een hobby, ik kan het de hele dag doen en
wordt het nooit moe”.

“Kapper zijn voelt voor mij als een
hobby, ik kan het de hele dag doen
en wordt het nooit moe”
M&C Haar studio – van Mayid en Caroline, zijn
vrouw – hangt vol met schilderijen en staat vol
met sculpturen. Allen van eigen hand. Ook dat
is een hobby, zegt Mayid. “Toen ik de studio
opende had ik weinig geld en heb ik alles zelf
gemaakt en ingericht. Zoals die zuilen, die heb ik
zelf opgeverfd. Ik ben toen ook schilderijen gaan
ophangen. Soms wissel ik ze af. Ze zijn niet speciaal voor de verkoop, maar om naar te kijken of

Eigenaar en kapper - Mayid Ebrahimi

het er over te hebben tijdens het knippen.” Veel
werk blijkt gebaseerd op verhalen uit de bijbel.
Mayid vertelt; ‘Toen ik mijn vrouw ontmoette,
bleek dat zij christelijk was. Zelf was ik moslim. Ik
vond de verhalen van het Christendom zo mooi
dat ik uiteindelijk ook christen ben geworden. In
het land waar ik geboren ben, Iran, is dat een reden voor vervolging. Ik mag Iran nu niet meer in.
Dat vind ik heel moeilijk. Maar mijn geloof geeft
mij kracht. Het sleept me door moeilijke tijden
heen. Ik zie het als mijn taak er van te getuigen.”

heb veel nieuwe ideeën voor werk.” Mayid werkt
met olieverf en is autodidact. Mayid; “Zowel het
schilderen als het knippen zie ik als creatief bezig
zijn.” Wat de toekomst brengen zal weet Mayid
niet. Hij zegt; “Ik leef bij de dag en maak geen
zorgen voor morgen, dat heeft geen zin.”

Mayid, zijn vrouw en hun twee zoons wonen
achter de zaak. Zijn jongste zoon is al een poos
ernstig ziek waardoor er nu niet veel tijd over
blijft voor schilderen, hoewel Mayid zegt; “Ik

M&C Haarstudio is dinsdag tot en met zaterdag
geopend. Dinsdag, donderdag en vrijdag van
09.30 – 18.00 uur, woensdag van 09.30 – 15.00
uur en zaterdag van 09.30 – 16.30 uur.

Diederik Samsom door de wijk
Door Zefanja Hoogers
De kersverse fractievoorzitter van de PvdA
kwam canvassen in Klarendal. Ja, canvassen.
Dat is een nieuw werkwoord wat stamt uit de
campagne periode van Obama, overgevlogen
naar Nederland. Het betekent bij de mensen
aanbellen “Om te horen wat mensen werkelijk
op hun lever hebben. Dat is politiek bedrijven.
Ons verhaal voor de toekomst van Nederland
moet hier verteld worden…” aldus Diederik
Samsom in de wijkwinkel aan alle PvdA leden
die óók gingen canvassen.
Zo vertrok er op zaterdag 12 mei een hele stoet
van zestig rood geklede PvdA leden gewapend
met rode rozen, naar alle straten van Klarendal
om de verhalen van de mensen te horen. Samsom zelf had als opdracht gekregen bewoners
van de Hommelseweg aan te horen. Maar
Diederik Samsom houdt wel van een babbeltje,
dus vanaf de Klarendalseweg naar de Hommelseweg is dan een lange afstand. Hij heeft hem
wel gehaald en zelfs de kluswoningen aan
de overkant bezocht. Maar onderweg ontstonden er meerdere gesprekken met mensen op

straat. Hij kreeg verhalen over vroeger te horen,
tevreden en ontevreden mensen hoorde hij
aan, er ontstonden discussies over landelijke
politiek tot en met het krijgen van adviezen over
zijn ‘aaibaarheidsfactor’. Ook op de jaarlijkse
plantjesmarkt, bleef hij uitgebreid hangen en
luisteren. Op de foto is hij in gesprek met Tanja
Trompetter.
In plaats van alleen maar rozen uit te delen,
kreeg Diederik Samsom trouwens op de
plantjesmarkt ook iets terug; een geranium. Het
gebaar werd gewaardeerd. Wij zullen later zien
wat er van de Klarendalse verhalen terug komt
in de landelijke politiek.
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“Zowel het schilderen als het knippen zie ik als creatief bezig zijn”

Einde Café Simmers….
Vaste klanten die al veertig jaar op deze plek
kwamen, clubjes van carnavalsverenigingen,
biljartclubs, voetbalclubs en vele anderen die
er altijd wel bekenden en vrienden tegen kwamen; ze zullen in een gat gevallen zijn.

Maarten Simmers – de vierde generatie Simmers

Anderhalf jaar na het overlijden van Wim Simmers – de derde generatie – valt toch het doek
van ‘De Huiskamer van Arnhem’. Na 93 jaar
sloot Maarten Simmers – de vierde generatie – na een laatste avond in juni definitief de
deuren van Café Simmers .

Klarendal Maskerade Klarendal Maskerade
Door Zefanja Hoogers en Wolter de Bes
Arnhem en heel Nederland uit om met ons mee te feesten.
Alles wat we te bieden hebben is verenigd in de Klarendal
Maskerade. Zo is er het traditionele wijkontbijt, de Klarenmarkt
en Wijken voor Kunst. Maar ook stellen de nieuwkomers zich voor:
het Kunstbedrijf, Huis van Puck, Galerie Plaatsmaken, hotel
Modez en café Caspar. Zij openen hun deuren en presenteren zich
middels exposities, workshops en voorstellingen

Van 14 t/m 16 september pakt Klarendal uit. Na jaren van vegen,
opknappen en poetsen staat de wijk er weer keurig bij; opgeknapte straten met zomerbloemen, een modekwartier, een hotel, een nieuw café,
herbestemde oude gebouwen als bijvoorbeeld de Coehoornkazerne
met het Kunstbedrijf en het Huis van Puck, een oude erotheek met
grafische werkplaats Plaatsmaken.
Deze grote opwaardering die in goede samenwerking tussen bewoners,
ondernemers en beroepskrachten is gerealiseerd, mogen we vieren.

Bij het ter perse gaan van deze krant, is natuurlijk de programmering nog
lang af. Maar we kunnen al een aantal tipjes van de sluier oplichten en
iedereen heel nieuwsgierig maken!.

Vol trots halen we alles uit de kast en nodigen we alle bewoners, heel

De naam
Zo’n groots weekend vol met feestelijkheden
verdient een naam. Een naam waarin de sfeer
van het weekend wordt neergezet en waar
alle deelnemende partijen een raakvlak hebben. Dit is niet eenvoudig en hier zijn dan ook
heel wat gesprekken over gevoerd. En toen
was daar: Klarendal Maskerade, symbool voor de vele gezichten van Klarendal!

Parade

Op vrijdagavond de 14e wordt het spektakel geopend met een Klarendalse parade die
door de wijk zal lopen! Alle partijen die het feest willen aankondigen, lopen mee vanaf de
Coehoornkazerne (Hoflaan ingang) tot onder in de wijk, afsluitend op Bouwspeelplaats de Leuke
Linde. Bekijk het kaartje voor de route.
In deze optocht zal
de veelzijdigheid van
onze wijk al goed te
zien zijn.

Een maskerade; denk aan het gemaskerde
bal, waar iedereen op gelijke voet de dansvloer betreed. Je achtergrond doet er niet
toe, want dit feest maken we samen.
Een maskerade; een gegeven waar de modeontwerpers in de wijk alle kanten mee op
kunnen.
Een maskerade; in het theater doen ze niet
anders!
Maar ook de klanken die zo zeer overeen
komen met de naam van onze wijk. Het einde
van het woord dat refereert aan de parade
die de start zal zijn van dit weekend vol feestelijkheden.

Wil jij met jouw
Klarendalse club/
organisatie/verenging of gewoon in
je eentje ook meelopen om Klarendal
Maskerade mee te
vieren?
Maak contact met
Wolter de Bes via:
wolter@caspar.nu .

Klarenmarkt

Leuke Linde

Schrijf je in voor de Klarenmarkt van zondag
16 september!

Het jaarlijkse wijkfeest wat deels door de
Leuke Linde wordt georganiseerd, is dit jaar
van het voorjaar naar dit weekend verplaatst.

Deze keer zal de Klarenmarkt vanaf het kruispunt van de Griek en Plaatsmaken richting de
Albert Heijn neerstrijken; op een andere plek
met alle gezelligheid en leuke spullen.
Bezoekers genieten van een hapje en een
drankje en luisteren naar de vrolijke, wereldse, en soms meeslepende klanken van DJ
Spinkit die vanaf 11 uur aanwezig is met zijn
steekkar. Er kan ook lekkere gegeten worden
en de heerlijke Italiaanse koffie wordt u ingeschonken door een echte barista.

Net als tijdens het vorige wijkfeest, zal
Kunstbedrijf Arnhem een mini theateravenue voor kinderen organiseren. Hopelijk
valt deze nu niet in het water. Hoogstwaarschijnlijk zet het Kunstbedrijf ook Mitty,
rad der verbeelding op; een mini reuzenrad
met een hoogte van 9,40 meter wat ver boven

De Klarenmarkt zal ook deze keer weer een
groot succes zijn; In één van de vele kramen
is altijd wel iets leuks te vinden. Misschien
zoek je nog een nieuwe outfit of een origineel
cadeautje, je vindt het op de Klarenmarkt.
Je kan je nog inschrijven voor de markt. Dit
kan bij café Atlanta op het Staringplein tegenover de Leuke Linde. Een kraam kost 15 euro
en u kunt maximaal twee kramen per keer
huren. Voor meer informatie:
www.klarenmarkt.nl
Tot ziens op de Klarenmarkt, de gezelligste
markt van Nederland!
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de andere attracties
van festivals uit steekt en bij avond zijn rad en
gondels sfeervol verlicht. In Klarendal stond dit
rad al twee maal tijdens de Nacht van de Mode
en belooft ook nu weer met een verrassend
programma te komen!
Het jaarlijkse wijkontbijt samengesteld
door de vrijwilliger van de Leuke Linde voor
alle bewoners, zal dit jaar op de zondag de 16e
plaatsvinden. Deze keer niet op de Leuke Linde
zelf, maar bij Café Caspar op het Putplein!

Klarendal Maskerade Klarendal Maskerade
Wijken voor Kunst

Kunstbedrijf en het Huis van Puck

Traditioneel in het weekend van de autovrije
zondag, Wijken voor Kunst.

In de Coehoornkazerne zijn al vanaf mei de kantoren gehuisvest van het Kunstbedrijf. In
september zullen de eerste cursussen al van start zijn gegaan; het gebouw heeft speciaal ingerichte lokalen voor dans, theater, keramiek en beeldend.

Dit evenement behelst dan wel een groter
gebied dan alleen Klarendal (Sint Marten,
Sonsbeekkwartier en Spoorhoek horen er ook
bij) maar in Klarendal kunnen we weer verwachten dat lokale kunstenaars uit de
genoemde wijken hun werk zullen laten zien
bij een groot aantal modeondernemers
die dit weekend tóch de deuren van hun winkels open hebben.
Op de zondag staat er vanaf de middag weer
een muziekpodium bij Café Atlanta waarvoor lokale bands zich zullen hebben aangemeld.

Modekwartier

De parade vertrekt op de vrijdag vanaf de kazerne. Voordat die vertrekt, zullen het Kunstbedrijf en
het Huis van Puck het ‘lintje knippen’ moment op een speciale manier hebben aangekleed!
Naast de activiteiten die het Kunstbedrijf door de wijk heen organiseert op bijvoorbeeld de Leuke
Linde, kunnen we op de zaterdag rondleidingen, proeflessen en een programmering
van de theaterzaal in de kazerne verwachten.
Ook New Arts, onderdeel van Kunstbedrijf Arnhem, heeft een afdeling in de kazerne. Op vrijdag
en zaterdagavond zullen zij samen met Jongerencentrum de Mix een jongerenprogramma
hebben in de Mix, náást de kazerne.
Het andere gedeelte van de kazerne zal in gebruik zijn van het Huis van Puck - hét centrum voor
amateurpodiumkunsten in Arnhem en Gelderland – die een mooie theaterzaal tot zijn beschikking
heeft. Voor dit openingsweekend (en waarschijnlijk ook daarna) trekken Kunstbedrijf en het Huis
van Puck veel samen op. Maar van het Huis van Puck kunnen we op de zaterdag in de avond een
theatersport- en/of een singer&songwriterfestival verwachten.
Op de zondag gaan beide organisaties de wijk in; theaterflashmobs op straat? Skybox, platenkeet, cuprocking? Laat je verrassen!

Alle winkels en ateliers zullen het hele
weekend hun deuren open hebben, mét
lokale kunstenaars via Wijken voor Kunst te
gast. Ook worden er in dit weekend speciale
rondleidingen door het modekwartier
gelopen en zullen de ondernemers catwalks organiseren.

In het weekend van september is het MFC nog lang niet klaar… Om bij de kazerne te komen moet iedereen een blokje om

Hotel ModeZ en Café Caspar

Plaatsmaken
Bij het ter perse gaan van deze krant wordt
er hard gewerkt in het gebouw bij molen
de Kroon om het op te knappen; als alles
volgens plan verloopt is Plaatsmaken in juli
vanuit de Emmastraat in het Spijkerkwartier
verhuisd. Daarna zullen galerie en productiehuis Plaatsmaken voor grafische kunstenaars
weer operationeel zijn.

De steigers zijn er ondertussen weg, we zien dat het gebouw er werkelijk zoals beloofd uit ziet.
Onder bij toekomstig Café Caspar zijn zojuist ramen geplaatst; tijdens de Nacht van de Mode
was daar al een eerste presentatie. Volgens planning kan in augustus voor Hotel ModeZ en Café
Caspar het lintje worden geknipt. Tussen nu en dan zullen ontwerpers, waaronder een aantal uit
de wijk, druk zijn met het inrichten van de twintig kamers.
Tijdens het weekend zal er buiten een foto-expositie hangen van de designkamers van het
hotel, zodat iedereen zonder gast te hoeven zijn, weet hoe het er van binnen uit ziet. Ook modeshows vanuit ModeZ en live muziek bij Café Caspar zullen het feest verrijken.
Zoals eerder beschreven, heeft Café Caspar op de zondagochtend op het Putplein de vrijwilligers van de Leuke Linde in de keuken te gast; gratis wijkontbijt voor alle bewoners. Vanaf
10.00u iedereen welkom!

Op de vrijdag heeft Plaatsmaken dan in
ieder geval een expositie van kunstenares
Barbara Polderman. Op de zaterdag kan
iedereen komen kijken in het open huis,
worden er 'Boekjes Buffet' workshops
voor kinderen georganiseerd en zullen er
samen met vrijwilligers van molen de Kroon
poffertjes worden gebakken!

Omdat we graag heel Klarendal willen betrekken – het is immers een feestje voor iedereen – kan
iedereen die iets wil doen of een leuk idee heeft, dit melden door te mailen naar wolter@caspar.nu.
Hou aan het einde van de zomer je brievenbus in de gaten voor het volledige programma van dit
grote feestweekend!
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Kunstschoenen in Klarendal
Door Paula Hubbers
Op zaterdag 26 mei 2012 opende Rosanne
Bergsma officieel haar eigen schoenenzaak
aan Klarendalseweg 397. En zoals wellicht elke
vrouw gek is op schoenen, was ook ondergetekende erg nieuwsgierig naar de schoenen van
bovenstaande. Tijd voor een bezoekje!

Het werk van Rosanne richt zich op meerdere
vlakken. Dit varieert van het geheel zelfstandig
maken van exclusieve op maat gemaakte damesen herenschoenen tot het ontwerpen en creëren
van heuse schoeiselkunstwerken. Daarnaast
maakt Rosanne ook onderdelen voor orthopedische schoenen, ondersteunt ze andere labels op
maatwerkniveau en krijgt ze regelmatig opdrachten voor specifieke ontwerpen.

De op maat gemaakte dames- en herenschoenen
worden, van leest tot eindproduct, in het atelier
met de hand vervaardigd. Elk paar schoenen is
uniek en afgestemd op de voeten en wensen van
de drager. Het ontwerp wordt in overleg vastgesteld of er kan een keus worden gemaakt uit de
collectie.

Zo draagt Matthijs van Nieuwkerk
tijdens De Wereld Draait Door
maatwerkschoenen van Rosanne
Deze opdrachten worden overigens niet ingediend door zomaar wat particulieren! Zo draagt
Matthijs van Nieuwkerk tijdens De Wereld Draait
Door maatwerkschoenen van Rosanne, heeft
Lady Gaga al interesse getoond in een specifiek
schoenpaar en werkt de Klarendalse nu aan slangenlederenlaarzen voor Claudia de Breij!
Rosanne Bergsma aan het werk

Rosanne Bergsma studeerde in 2009 af in de
richting Product Design aan ArtEZ Hogeschool
voor de Kunsten te Arnhem. Tijdens haar opleiding specialiseerde ze zich in het ambachtelijk
schoenmaken en werkte bij een orthopedische
schachtenmaker. Na haar afstuderen richtte ze
haar eigen schoenenlabel ‘Rosanne Bergsma’ op.
“Ik woonde al in Klarendal en heb sinds maart
2012 het kavel onder m’n kamer erbij gehuurd,
zodat ik daar mijn atelier kon vestigen!”, zegt de
jonge doch zeer professioneel ogende Rosanne.

Maar laten we eerlijk wezen: de echte kunstschoenen draag je niet tijdens een lange
zomerse strandwandeling. Maar op de passend
gemaakte maatschoenen van Rosanne kun je
wel heerlijk flaneren en een gezellig avondje op
het terras beleven. Want reken er maar op: je
trekt dan ontzettend veel bekijks!

Geen woon- zorgcomplex in Klarendal

Zij durven
Door Helga van Ree
Nazan (31) en Stella (37) hebben het stokje
overgenomen van Carla en Judith. Zij mogen
een half jaar gratis te sporten bij Formupgrade en doen voortaan elke wijkkrant verslag
van hun ervaringen. Carla en Judith blijven
gewoon doorgaan met sporten en spreken we
in december weer, als het jaar voorbij is. Succes voor alle dames!
Nazan:
‘Ik ben al vijf kilo afgevallen! Daar ga ik vier
keer per week voor sporten. Ik ga ’s morgens
of ’s middags, als mijn dochtertje op school zit.
Een stuk lopen op de loopband, fietsen op de
hometrainer en ik doe mee aan diverse groepsactiviteiten zoals fysiofit. Vanwege de pen in
mijn rug, kan ik niet alles. Daarom krijg ik begeleiding van een fysiotherapeut van Formupgrade. Om mijn eetpatroon te veranderen zie ik
de diëtiste. Pas was ik twee weken ziek en daar
baalde ik van. Ik kon niet sporten en at waar ik
zin in had. Gelukkig is mijn gewicht gelijk gebleven. Nu ga ik er weer voor. Er mogen nog wat
meer broeken ruimer gaan zitten.
Ik wil graag snel resultaat zien, zo ben ik een
beetje. Maar ik vind het sporten ook heel leuk.
Door de groepen waar ik aan meedoe, ken ik al
best veel mensen. Iedereen steunt elkaar en dat
is fijn. Je doet het dus met elkaar.’

Als Rosanne een ‘kunstwerkschoen’ wil maken,
tekent ze niet van tevoren een idee uit. “Ik begin
gewoon met het mouleren (het vormen van de
stof om de leest, red.) en van daar uit creëer ik
dan het ontwerp!”, aldus een zichtbaar enthousiaste Rosanne. Rosanne werkt het liefst met
leer, omdat dit materiaal zich goed om elke voet
vormt en een kwalitatieve en luxe uitstraling
heeft. Leer is daarom zeer goed bruikbaar bij zowel de kunstschoenen als de maatwerkschoenen.

Stella:
‘Ik sport niet om af te vallen. Ik heb niet eens
een weegschaal. Voor mij zijn rugklachten de
reden om in beweging te komen. Twee keer
heb ik nu meegedaan met de groep van fysiofit
en individueel op de home- en crosstrainer
gewerkt. Daarna twee keer ‘gespijbeld’. Werk
en studie kregen voorrang, want ik kan alleen
maandagochtend naar de sportschool en als er
dan een klus af moet zijn… Dan gaat werk toch
weer voor. Daar moet verandering in komen,
want voor die studie zit ik veel en verkeerd
achter de laptop. Daar krijg ik juist rugklachten
van. Ik ga tot nu toe met lichte tegenzin sporten,
maar dat is vaak omdat ik denk dat ik het te
druk heb zoals de laatste keren. Vreemd, want
als ik er vandaan kom voel ik me wel
erg goed. Mensen in mijn omgeving herkennen me inmiddels uit de wijkkrant. Omdat ik
graag in een joggingbroek loop, denken zij
ineens dat ik continu sport. Haha, niet dus. Ik
vind die gewoon heel fijn zitten.’

Stella

Nazan
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DrieGasthuizenGroep - een zorginstelling
in Arnhem - stond aan de ontwikkeling van
een woon- zorgcomplex met appartementen
voor ouderen aan de Hemonylaan. Maar er
is eens streep door de plannen gegaan, er
wordt van nieuwbouw afgezien.
De belangrijkste reden zijn veranderingen in
wet- en regelgeving rond de zorg én binnen
het strategisch beleid van de DrieGasthuizenGroep; de te realiseren drie kamer appartementen kunnen niet betaald worden uit de
AWBZ financiering én mensen met een lage
zorgvraag krijgen de kosten voor het wonen
niet meer vergoed, maar moeten die zelf
door middel van huur betalen.

Het te bouwen woon- zorgcomplex in Klarendal was met name bedoeld voor cliënten
met een beperkte zorgvraag. Een driekamerappartement zou een huurprijs van € 800,per maand gaan bedragen, dit sluit niet aan
bij de doelgroep in Klarendal. De onderzochte alternatieven sloten ook niet aan op
de behoefte in de wijk.

Een nieuw yogastudio in park Klarenbeek
Door Sabine Roelofs

mooie rechthoekige ruimte vol met grote ramen
uitkijkend op de natuur. Perfect om tot rust te
komen tijdens de verschillende yogaoefeningen.
“En als de zon schijnt is het hier zo mooi, echt
fantastisch.” Olivia is helemaal gelukkig met de
ruimte en de plek. Naast de studio zit een ontvangst ruimte. Er staat een grote houten tafel. De
kamer is gevuld met de geuren van wierrook en
oliën. Ontspannend.

dienst doet als schoolgebouw zijn de typische
schoolse elementen wel te herkennen. Op de
vloer liggen linoleum vloeren, van dat typische
blauw, schoolblauw. De kapstokken hangen nog
aan de wand. De muren zijn zachtgeel. Ook de wc
verraden dat je op een school bent: kleuterwc’s
hangt er op de deur. De wasbakken hangen ook
op de hoogte van de kleuters. Een bijzondere
plek voor een bijzondere Yogastudio.

De Arnhemsche Buitenschool is een combinatie
van het in 1908 gebouwde Hotel-Pension Monnikenhuizen en een nieuw paviljoencomplex. In
het hoofdgebouw kwamen de gymzaal en het
handenarbeidlokaal. Kantoren, de dokterskamer,
de eetzaal en de keuken maakten ook deel uit
van het gebouw. De paviljoens deden dienst als
lighallen. Alle ramen en deuren konden open
geschoven worden. In de hallen stonden bedden waarop de kinderen konden rusten. De
buitenlucht deed hen goed. “Kijk, en hier zijn nog
openluchtklaslokalen.” Olivia geeft een rondleiding over het terrein. Een soort van zitkuil onder
de bomen. Het zijn monumentjes.

Wil je meer weten over de Yogastudio van Olivia
Somer? www.oliviasomer.nl

ARNHEM – “Wij denken aan tal van nerveuze,
prikkelbare kinderen: aan de pipsche bleekneusjes die wij in grooten getalen in de groten steden, vooral in de volksbuurten aantreffen, aan de
vele magere slappe kinderen, die bij de minste
inspanning reeds vermoeid zijn” De toenmalige
doelgroep van de Arnhemsche Buitenschool aan
de Bosweg 1 volgens voorzitter B.W. van de Wiel
in 1930. Nu is er in het hoofdgebouw, de Yogastudio van Olivia Somer gevestigd.
Kinderen met astma, tbc en met andere aandoeningen konden in deze bosrijke omgeving naar
de speciale Arnhemsche Buitenschool. Opgericht op 3 september 1930. Nu wordt het pand
beheerd door Adhoc en wordt er gezocht naar
een nieuwe eigenaar. Olivia is één van de vier
huurders. Haar zoon was op zoek naar een eigen
woonruimte. Een voormalig klaslokaal in de
school werd hem aangeboden. Moederlief ging
mee. “Ik was helemaal niet echt actief op zoek
naar een nieuwe yogaruimte. Maar toen ik deze
ruimte zag, was het eerste wat ik zei “Ooh, wat
een mooie yogaruimte.” Deze gedachten lieten
haar niet meer gaan. Na een kerstvakantie van
klussen, “alle kleuren van de regenboog waren
er”, is de studio op 12 januari geopend. Een

Ondanks dat het gebouw al een tijdje niet meer

Wie ben jij nou ? Wie ben jij nou ? Wie ben jij nou ? Wie ben jij nou ?
Door Christel Olijslager
De rubriek, ‘Wie ben jij nou’ zoomt dieper in op
een willekeurige wijkgenoot en zijn of haar activiteiten, ideeën en gedachten.
Deze editie praten we met Ida Muller. Ida
woont samen met haar dwergpapegaai Andries
(of Kokkie) al zegt Ida; “Zo heb ik hem nooit genoemd, maar mijn man wel. De vogel is eigenlijk
ook van mijn man, maar die is 10 jaar geleden
overleden. Het vogeltje, waar ik veel tegen praat
is nu al 17 jaar. Maar zo’n beestje kan wel 36
worden”.

zien komen en gaan. De laatste jaren wonen er
vooral jongere mensen in mijn straat en het valt
me op dat iedereen vriendelijk is. Ik ben van
geboorte Duitse, en vlak na de oorlog ben ik naar
Nederland gekomen. Je mocht de grens niet
over, maar mijn man, die Arnhemmer is, heeft
mij toch opgehaald en stiekem zijn we de grens
over gegaan. Wij hadden ons in de oorlog al
verloofd maar konden door gebrek aan de juiste
papieren pas in ’49 trouwen, toen Elten, waar ik
vandaan kwam (alhoewel ik in Wartenscheid ben
geboren) Nederlands werd. Al die jaren hebben
wij toen bij mijn schoonmoeder ingewoond.
Dat was niet zo makkelijk want, anders dan nu,
mochten wij niet bij elkaar slapen. Elke avond
moesten we voor de deur van onze slaapkamer
afscheid nemen. Mijn man en ik maakten elk dag
een wandeling om eventjes samen te kunnen
praten. Toen ik een kind kreeg wilde ik niet langer
inwonen. We kregen een huis tegenover de kazerne. Op de Klarendalse weg.

Ida Muller - 92 jaar en woont al 62 jaar in Klarendal

“De laatste jaren wonen er vooral jongere mensen in mijn straat en het valt
me op dat iedereen vriendelijk is”

Maar Ida, wie ben jij nou?
“Ik ben Ida Muller, ik ben 92 jaar en woon al 62
jaar in Klarendal, waarvan 53 jaar in de Klarenbeekstraat. In die jaren heb ik heel wat mensen

Er was heel veel reuring in die tijd, altijd wat te
doen. Ik vind Klarendal een prachtige wijk waar
ik, nog steeds, met veel plezier woon. Al ben ik
de laatste tijd slecht ter been. Mijn schoonzus

9

woonde tegenover mij maar zij is helaas vier weken geleden overleden. Wij hebben 62 jaar lang
(bijna) dagelijks koffie met elkaar gedronken en
nog geen een keer ruzie gehad. Ik ben voor harmonie, hou niet van gedoe. Mijn zoon heeft twee
kinderen uit een eerder huwelijk en is daarna
met een vrouw getrouwd die drie kinderen had.
Ik heb al deze kinderen altijd gelijk gesteld en ze
komen mij nog regelmatig opzoeken of ophalen
voor bijzondere gelegenheden. Inmiddels heb ik
ook twee achterkleinkinderen”.

Ida's dwergpapegaai is 17 en kan 36 worden

Ida hoe kan het dat jij nog zo fris en
sterk bent?
“Ik denk dat dat komt omdat ik altijd hard gewerkt heb, al vanaf mijn 14e. Ik werkte op een
drukkerij, van 08.00 tot 18.00 zes dagen in de
week met maar drie vakantiedagen per jaar. Ook
hielp ik vaak op het land. Nog altijd blijf ik in beweging. Ik zit eigenlijk nooit stil. Nu brei of haak
ik veel en ik doe veel in mijn huis. Als je maar in
beweging blijft!”

☞

wijk

Wijkwinkel Klarendal

wijzer
Reorganiseren

☞

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.

“Reorganiseren” is het sleutelwoord in de
komende bezuinigingsjaren. Met dat woord
wordt eigenlijk bedoeld dat niet alle instellingen de bezuinigingen overleven. Of: een
instelling loopt de kans haar zelfstandige huisvesting kwijt te raken.
Wethouder Henk Kok was op bezoek in de
vergadering van het wijkplatform om dat nog
eens hardop te zeggen. De wijkwinkel is er
een goed voorbeeld van; in 2014 gaat de deur
van de wijkwinkel aan de Klarendalseweg 442
dicht. De Klarendallers moeten dan naar het
MFC op het terrein van de voormalige Menno
van Coehoornkazerne. In het overleg met de
wethouder is er nu nadrukkelijk voor gepleit
dat in het MFC straks iemand aanwezig moet
die de wijkbewoners te woord kan staan en
kan helpen. De (gemeentelijke) functie van
wijkmanager gaat overigens ook verdwijnen.
Er komt een “wijkregisseur“ voor terug. Die
gaat ook de contacten met de bewonersgroep
onderhouden.

Taal in de wijk

'Adopteer een prullenbak'
Hebt u een prullenbak in de buurt staan?
Adopteer hem.
Dat is het advies van het wijkplatform. De gemeente is van plan is als bezuinigingsmaattregel een aantal prullenbakken uit de wijk weg
te halen. Van dat voornemen wordt niemand
vrolijk, maar in een stedelijk wijkenoverleg is
daarna het idee van 'de adoptie' geboren.
Een prullenbak die geadopteerd is blijft staan.
En dat helpt de wijk schoon te houden.
Iemand die een prullenbak adopteert krijgt
een sleutel van die bak. En de gemeente zorgt
voor de zakken die nodig zijn om het vuilnis
uit de bak te halen. Op de bak zelf komt een
sticker waarop staat dat die bak is geadopteerd. De naam komt er overigens niet op. Bewoners die een bak willen adopteren kunnen
contact opnemen met de wijkwinkel.
In de wijkwinkel kun je ook “grijpers” krijgen.

Zij zijn bedoeld voor mensen die willen
helpen de wijk schoon te houden door in hun
buurt in plantsoentjes en op straat het ronddwarrelend vuil met de zo’n grijper weg te
halen. Handig, en een schoon Klarendal is een
mooi Klarendal.

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.demix.jouwweb.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

De Nederlandse taal gebrekkig spreken is lastig.
Dat merken ook veel allochtonen in Klarendal.
Bijvoorbeeld tijdens het winkelen, werken en
contacten met school of gemeente. Daarom gaat
de gemeente Arnhem na de zomervakantie het
project ‘Taal in Klarendal’ starten. Een jaar lang
Nederlands leren, door Nederlandse les maar
ook door in de praktijk met de taal te oefenen.
Een unieke kans voor allochtonen die met zelfvertrouwen willen communiceren.
Afdeling Inburgering stopt
De afdeling Inburgering van Gemeente Arnhem
stopt op 1 januari 2013 met het aanbieden van
taaltrajecten. Door het nieuwe regeringsbeleid is
er geen geld meer beschikbaar voor inburgering.
“Bij Gemeente Arnhem leeft het besef dat alle
burgers mogen meedoen in de maatschappij.
Goed Nederlands is daarbij belangrijk,” vertelt
projectleider Marca Nijenhuis. “Daarom stelt de
gemeente budget beschikbaar voor allochtonen
met taalachterstand.”
Doelgroepen
Projectleider Marca Nijenhuis: “Wij richten ons
voornamelijk op moeders met kinderen die naar
school gaan, want het is belangrijk dat zij kunnen
communiceren met de leraren en andere ouders.
Ook richten we ons op mensen die werk zoeken.
Vaak lukt het ze niet om een baan te krijgen, omdat zij een taalachterstand hebben.”
Taalcursus
De taalcursus start na de zomervakantie. Tijden
en locaties zijn nog niet bekend, omdat dat ook
afhankelijk is van het aantal deelnemers en de
wensen van de deelnemers. Het kan ‘s avonds en
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overdag. In de wijk of op een locatie van het RijnIJssel College. In ieder geval vraagt de gemeente
slechts een kleine eigen bijdrage. Daarvoor
willen we ook een ‘stageplaats’ aanbieden, zodat
deelnemers de taal in de praktijk kunnen oefenen. Mensen kunnen zich tot en met 1 augustus
aanmelden voor de taalcursus. Daarna gaat de
gemeente de groepen indelen.
Kent u iemand bij u in de wijk, die volgens u veel
baat zou hebben bij deze taalcursus, vertel hem
of haar dan over dit project!

Meedoen?
Wilt u zelf meedoen met de taalcursus of heeft u
een vraag over het project? Dan kunt u contact
opnemen met projectleider Marca Nijenhuis:
06 - 525 13 762.
E-mail: marca.nijenhuis@arnhem.nl.
Aanmelden voor de taalcursus kan nog tot en
met 1 augustus 2012.

J=E-U+G*D<p{a:g\i>n~a

Zomerprogramma jongerencen
Zomerprogramma jongerencen-trum De Mix 2012
trum De Mix 2012
Di. 3 juli

13:00-16:00

Pannatoernooi

Wo. 4 juli

13:00-16:00

Inloop

Wo.11 juli

13:00-16:00

Inloop

Do. 12 juli

19:00-22:00

Music-night

16 juli t/m 20 juli Mix gesloten
Di. 24 juli

13:00-16:00

Inloop

Wo. 25 juli

13:00-16:00

Pooltoernooi

Do. 26 juli

19:00-22:00

Film

Vr. 27 juli

19:00-22:00

Gamen

Di. 31 juli

13:00-16:00

Inloop

Wo. 1 augustus

13:00-16:00

Darttoernooi

Do. 2 augustus

10:00-18:00

Uitje meiden.
Geef je snel op €
10,- p.p.

Vr. 3 augustus

13:00-16:00

Gamen

Di. 7 augustus

13:00-16:00

Inloop

Wo. 8 augustus

13:00-16:00

Tafeltoernooi

Do. 9 augustus

13:00-16:00

Inloop

Vr. 10 augustus

13:00-16:00

Film

Di. 14 augustus

13:00-16:00

Inloop

Wo. 15 aug.

10:00-18:00

Kernwasserwunderland.
Geef je snel op € 10,p.p. (10-14 jaar)

Do. 16 aug.

19:00-22:00

Film

Vr. 17 augustus

13:00-18:00

Outdoormiddag + BBQ. Geef
je snel op € 10,- p.p.

Meer info:
www.demix.jouwweb.nl
telefoon: 026 - 445 86 21
email: jongerencentrumdemix@rijnstad.nl

Klarendal Olympics
Klarendal Olympics

Hallo jongens en meisjes!!
Nieuwtjes vanuit Wijkcentrum Klarendal
Even voorstellen

Mijn naam is Kitty de Graaf en ik werk sinds 1 mei op Bouwspeelplaats de Leuke Linde.
Voor sommige mensen heb ik misschien een bekend gezicht. Dit komt omdat ik de afgelopen 4 jaar
in Wijkcentrum de Hommel heb gewerkt. Maar nu ben ik de gastvrouw van de speeltuin, dus met alle
vragen, opmerkingen en klachten kan je bij mij terecht. Hopelijk zie ik jullie allemaal deze zomer in de
speeltuin.

Hoe gaat het op Bouwspeelplaats de Leuke Linde

Ook het afgelopen schooljaar was er weer van alles te doen in de speeltuin. Er waren sportdagen
van scholen in de wijk, er hebben leuke evenementen plaats gevonden, wijkcentrum Klarendal heeft
haar instuif op de Leuke Linde gehad en we hebben een hoogte punt wat betreft bezoekers gehad
met Hemelvaart. Elke vierkante centimeter van de speeltuin werd benut. Het was weer een leuk,
gezellig en bruisend jaar op de Leuke Linde met nu het hoogtepunt voor de deur. DE ZOMER met
natuurlijk SPEELDORP KLARENDAL

Holiday Kick off

Ook dit jaar openen we samen met het kinderwerk van Wijkcentrum Klarendal het vakantie seizoen
met: de Wijk Holiday Kick off. Een evenement om niet te vergeten. Op vrijdag 29 juni van
13.30-16.00uur staat de Leuke Linde in het teken van het Circus, dus bereid je maar vast voor op
een dag vol rare, grappige, leuke, actieve en uitdagende activiteiten.
Tot 29 juni!!!

Laatste disco van dit seizoen

Woensdag 27 juni is de allerlaatste kinderdisco van dit seizoen. We maken er natuurlijk weer
een groot feest van! Er is een dance-battle, een quiz, natuurlijk de danswedstrijd en nog veel meer
leuks!
Voor kinderen van 4 t/m 7 jaar is de disco van 18.00 uur tot 18.45 uur.
Voor kinderen van 8 t/m 12 jaar is de disco van 19.00 uur tot 20.00 uur.
Limonade kost 30 cent per bekertje, snoepjes kosten 5 cent per stuk.
Jij komt toch ook om samen het seizoen af te sluiten?

Clubs hebben ook vakantie!

Het kinderwerk heeft ook even vakantie. Daarom gaan alle wekelijkse clubs tijdens de zomervakantie
niet door. Wel is er natuurlijk SPEELDORP KLARENDAL. In deze wijkkrant vindt je het programma!
De allereerste instuif van het nieuwe seizoen is op woensdag 5 september op De Leuke
Linde! Van 13.30 uur tot 15.00 uur.
Alle andere clubs starten in die weken daarna. Let op de posters en flyers!

Op woensdag 2 mei was het zo ver: De
Klarendal Olympics vonden plaats!
Dit gebeurde op bouwspeelplaats De Leuke Linde.
Het evenement werd georganiseerd door drie CMV
studenten van het Wijkcentrum Klarendal.
De hele dag stond in het thema van de Olympische
spelen die er aan komen en er was dan ook genoeg
te doen. Zo was er een stormbaan, een pannakooi,
een springkussen, een knutselcorner, een ouder kind
area en nog veel meer! Het was een dag met mooi
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weer, een goede sfeer en voor ieder wat wils.
Voor de kleurwedstrijd willen wij de twee prijswinnaars nog bekend maken: Sem van 5 jaar oud
en Yusra van 9 jaar oud. Gefeliciteerd met het
winnen van de kleurwedstrijd! Jullie kunnen je prijs
ophalen in Wijkcentrum Klarendal bij Joyce Verhoef.
Verder willen wij alle vrijwilligers, stagiaires en de
beheerders van bouwspeelplaats De Leuke Linde
nogmaals bedanken voor jullie inzet!
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Maandag 6 augustus: Sportdag

De zomervakantie staat weer voor de deur……of poort…..Want….Het
is weer bijna Speeldorp-tijd!!! In de laatste 2 weken van de zomervakantie gaan de poorten van De Leuke Linde weer open voor Speeldorp
Klarendal. Natuurlijk zijn er weer allerlei supercoole activiteiten en spellen! Met de bekende waterdag, sportdag, circus en natuurlijk weer een
echt bouwdorp!!! Dit wil je niet missen!
Hang dit overzicht alvast op je prikbord of op de koelkast, dan kun je
niet vergeten wat er allemaal te doen is. TOT SPEELDORP !!!

We starten deze 2de week van Speeldorp Klarendal natuurlijk weer met de
Sportdag!!! Er komen verenigingen om hun kunsten te laten zien en je kunt
ook meedoen, op het veld kun je sporten en spelen, en ook het piraten-bouwdorp is weer geopend om verder in te klussen. Is het piratenschip al groot
genoeg?.

Dinsdag 7 augustus: Bouwdag

Maandag 30 juli: Openingskermis
Ook dit jaar begint Speeldorp weer met een geweldige Openingskermis. Er
zijn spectaculaire spellen en activiteiten op deze eerste dag van Speeldorp,
zoals Bungee-trampoline, springkussens, pannavoetbal en nog veel
meer!!! Dus zorg dat je er bij bent! De poorten van Speeldorp gaan open
om 10.00 uur!

r
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Dinsdag 31 juli: Battle-dag

De hele dag staat in het teken van battlen….battelen…bettelen….ach,
maakt niet uit hoe je het schrijft. Het is in ieder geval een strijdlustige dag!
In de ochtend en in de middag zijn er leuke spellen en battle-momenten.
Bijvoorbeeld een echte dance-battle!
Ook openen we vandaag het bouwdorp. Dit jaar is het thema voor het
bouwdorp: Piraten! We bouwen het grootste piratenschip allertijden! Kom
je ook helpen?

Woensdag 8 augustus: Dagje uit !!!
& kleuterprogramma

$

Woensdag 8 augustus: DAGJE UIT !!! & KLEUTERPROGRAMMA
Waar gaan we heen? Dat hoor je tijdens het Speeldorp. De kaartjes zijn
gratis, maar we gaan met maar 3 bussen. Als de bussen vol zijn, kan er
niemand meer mee. Alleen kinderen van 6 t/m 12 jaar mogen mee. (Neem
je legitimatie mee bij het inschrijven.)
Voor kinderen van 3, 4 en 5 jaar is er een leuk programma op De Leuke
Linde, van 13.30 uur tot 15.00 uur.

Woensdag 1 augustus: Waterdag !!!

Geen Speeldorp zonder de bekende Waterdag. Weet je nog wat je moet 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!!!

Donderdag 2 augustus: Speurdag

In de ochtend gaan we speuren in de wijk. Als echte Speurneuzen gaan
we op zoek naar de ‘schat van Klarendal’! Wil je mee? Zorg dan dat je om
10.00 uur klaar staat op de speeltuin. We zijn om 12.00 uur weer terug op
het terrein.
In de middag zijn er verschillende speur-spellen en activiteiten. Je kunt
proefjes doen, raadsels oplossen en je eigen speurneus-diploma halen. En
nog veel meer, maar dat mag je zelf komen bespeuren. Oja, het bouwdorp
is ook weer open!
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Op de andere dagen kun je al gaan klussen in het piraten-bouwdorp, maar
vandaag is de grote dag.....hoe groot is het Piratenschip geworden? Dat
kan vast nog groter! Kom allemaal helpen vandaag. We maken het schip
helemaal klaar, er zijn allerlei leuke spellen, je kunt stoere piratendingen
knutselen en je eigen piraten-oufit maken. Aan de piratenmeisjes is natuurlijk ook gedacht!

Vrijdag 3 augustus: Sport en spelen
& parcours

Ben je een beetje sportief? Of hou je meer van spellen? ’s Ochtends kun je
meedoen met onder meer een skelterparcours, panna, tennis en skeeleren.
Misschien kun je alvast oefenen voor ’s middags, want dan komt… de
grote stormbaan! Op de Klarendalseweg, vóór de Albert Hein in het winkelcentrum. Wil je meedoen met deze race? Geef je dan van tevoren op.
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Donderdag 9 augustus: Doe-dag
In de ochtend is er een leuk programma buiten de speeltuin. Wat dan?
Verrassing! Wil je mee? Zorg dan dat je om 9.30 uur klaar staat!
In de middag is het weer tijd voor de grote Speeldorp-Talentenshow!!!
Ook dit jaar weer in de circustent. Kun je zingen, dansen, playbacken, goochelen, rappen of iets anders? Geef je dan op voor de Talentenshow!
Zou de leiding dit jaar ook weer willen optreden? Komen er weer pinguins?

Vrijdag 10 augustus: Circus !!!
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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. Ouders wees gerust,
de leiding zal goed op de kinderen passen.
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

