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en nog veel meer

Door Christel Olijslager

In de vorige krant stond al een aankondiging 
van een nieuw winkeltje in Klarendal. OOgst. 
Althans, winkeltje; het is meer een etalage. De 
spullen die er staan hebben een bijzondere her-
komst en daarom in deze editie extra aandacht. 
Ze komen uit JO’s werKplAAts, een werk-
plaats onder de hoede van VOlKshuIsVestIng 
en vooral van JO peters. 

Jo – ‘Zeg maar ‘je’’, werkt al 23 jaar voor Volks-
huisvesting. Eerst als opzichter, later als pro-
jectleider en hoofd technische dienst. Jo vertelt; 
“Zo’n zes a zeven jaar geleden kwam er via de 
Vogelaar gelden ruimte vrij om een project op te 
pakken met langdurig werkelozen. Natuurlijk is 
Volkshuisvesting in de eerste plaats een orga-
nisatie die huizen verhuurt of verkoopt. In die 
huizen wonen mensen. Wij spreken over harde 
bakstenen en zachte bakstenen en vooral voor 
die zachte bakstenen moet je goed zorgen. Het 
valt op dat als mensen langdurig zonder werk 
zitten er problemen ontstaan. Mensen verliezen 
hun greep op de dagelijkse werkelijkheid, raken 
ritme en structuur kwijt en dat kan voor proble-
men zorgen. Wij zijn een werkplaats begonnen 
met deze langdurig werkelozen waarvan som-
migen als het ware op de plank lagen, niemand 
deed meer iets met of voor hen. In de werkplaats 
leren ze weer een ritme op te pakken en worden 
ze geactiveerd. Dat is voor sommigen lastig en 
we zijn dan ook in twee ploegen gaan werken, de 
ochtend en de middag ploeg. 

Als er een (werk)ritme ontstaat en het loopt, stro-
men mensen door om werkervaring op te doen. 
Uiteindelijk leidt dat tot een opleiding en zo tot 
werk. We hebben in die afgelopen jaren al heel 
wat successen geboekt. Ik noem het overigens 

ook een succes als iemand er achter komt bij ons 
dat hij toch meer hulp of zorg nodig heeft. Prima! 
Dan gaan we zorgen dat die er komt. Dat is ook 
een succes! 

In onze werkplaats maken we de gekste dingen, 
ook vaak op aanvraag. Mensen kunnen met een 
plan komen, wij maken een tekening en dan is 
het bouwen maar. Niet iedereen heeft affiniteit 
met timmeren. Sommigen willen loodgieten, 
schilderen, buiten werken. Het kan allemaal. En 

waar andere vergelijkbare projecten stranden, 
lopen wij door. We zijn niet commercieel en tege-
lijkertijd wil ik wel dat het quitte draait. Tot nu toe 
gaat dat goed. Ik loop bij projectleiders binnen 
en vraag; is er nog een leuk project? En dan komt 
daar van alles uit voort. We houden bijvoorbeeld 
de tuin bij van het Bruishuis, hebben het project 
nieuwe buren ‘gedaan’ in het openluchtmuseum 
en nu de winkel in Klarendal. Ook die loopt goed. 
De winkel duikt op in panden die een tijdje leeg 
staan. Zo hebben we geen kosten”. Jo zou wel 
willen dat de winkel bemand gaat worden maar 
dat is nog toekomstmuziek. Voor nu, goed kijken 
en uitzoeken maar. 

OOgst - JO’s werKplAAts 
Klarendalseweg 468
wilt u iets kopen uit de etalage? één telefoontje 
(06 - 534 248 76) en het is zo geregeld.
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“In onze werkplaats maken we de 
gekste dingen, ook vaak op aanvraag. 
Mensen kunnen met een plan komen, 
wij maken een tekening en dan is het 
bouwen maar”

Ferdy, een van de werknemers van Jo's werkplaats

Een vogelhuis voor het mussenhotel project



Ondanks dat we op de middenpagina al hele- 
maal in de winterse sinterklaas sfeer zijn ge-
doken, voelt het medio oktober – de deadline 
van deze krant – nog vaak als heerlijk herfst. 

Onder dat herfstige zonnetje spelen zich 
nogal wat discussies af. De naam van het 
Velperpoortstation veranderen? Kan de 
wethouder dat nou wel willen? Kunstwerk 
Arnhems Meisje van plaats veranderen en 
naar Klarendal laten halen omdat het elders 
in Arnhem er een beetje anoniem bij staat? 
We weten allemaal niet of dit ook waarheden 
gaan worden en zouden het leuk vinden er 
nu al meer over te kunnen vertellen.

Wat we wel weten en de lezers meedelen: 
drie nieuwe ondernemers, nieuw monu-
ment, nieuwe Facebookpagina, nieuwe Sint 
Janskerk. Het blijkt maar weer dat Klarendal 
zich constant blijft vernieuwen en gelukkig 
maar – anders geen wijkkrant!

Deze krant staat dus ook weer boordevol 
informatie. hopelijk wordt ie met plezier 
gelezen, wij hebben hem in ieder geval weer 
met plezier samengesteld.
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wijkkrant klarendal is een uitgave van het Wijkplatform

~ Redactioneel ~

uiterlijk woensdag kopij 28 november    

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 18 dec.
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~ Colofon ~

~ Inleveren van kopy ~

 

Een cc gje op Klarendal
doe mee en 
win een prijs! 

gerArD MulDer 
maakt voor elke wijk-
krant 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. 

Daarvoor moet u de 
bon invullen en afge-
ven bij de Wijkwinkel, 
Klarendalseweg 442. 

De oplossing van 
de krant 5 was 
putpleIn/elly 
lAMAKerplAntsOen/
hOtel MODeZ/
cAspAr en we reken-
den ze allemaal goed!  
De winnaar is fAMI-
lIe BOsch, Onder de 
linden 116.     

gefelIcIteerD!  

doe mee en 
win een prijs!

welke plek zie je op de tekening?

Naam:

Adres:

Telefoon: 

lever deze bon bij de wijkwinkel uiterlijk woensdag 28 november    

Aankondiging
Op zondag 23 december van 12.00 tot 17.00 uur 
is er weer een MIDwInterfeest op de KlA-
renDAlse MOlen. 
 
De molen is feestelijk verlicht en versierd. De 
beroemde klarendalse molenpannenkoeken 
worden weer gebakken. Er komen midwinter-
hoornblazers en nog veel meer.

De toegang is gratis.

Wist u dat?
Op verschillende plaatsen in de wijk 
wOnIngOnDerhOuD plaatsvindt?

Bij de studentenhuisvesting aan de 
rosendaalsestraat vinden werkzaamheden aan 
het dak plaats. Binnenkort krijgen ook alle flats 
aan de noord-peterstraat en directe omgeving 
nieuwe dakbedekking. Schilders zijn actief 
rondom de herenstraat, de Klarendalseweg, de 
catharijnestraat en op de Mussenberg.

MFC heeft een dak      
De bouw van het MultI functIOnele 
centruM vordert gestaag! halverwege okto-
ber ging het dak op de gymzaal aan de kazer-
nekant van het gebouw. In de zomer van 2013 
is het af. 

Volg de bouw ook met foto’s op de website van 
de wijkwinkel: www.wijkwinkelklarendal.nl 



Arnhems Meisje
Door Zefanja Hoogers

Een kunstwerk verhuist naar Klarendal?

het ArnheMse MeIsJe is een koekje, een 
grand café aan de markt, een dankbare mar-
ketingnaam, maar ook een onderscheiding; de 
gemeente geeft al sinds 1980 een klein bronzen 
beeldje met deze naam aan Arnhemmers die zich 
dienstbaar hebben ingezet voor de samenleving. 
Kunstenaar JOOp te rIele kreeg nadien ook 
de opdracht om dit bronzen beeld levensgroot 
te maken. Dat staat al sinds de jaren ’90 op het 
Bolwerk, een nieuwbouw hofje als zijstraat van 
de weerdjesstraat; een anonieme plek.

Betrokken stadsbewoner Kees crOne vindt al 
langer dat dit kunstwerk daar niet goed staat. De 
gemeente heeft het beleid  in alle buurten van de 
stad 'hoogwaardige beeldende kunst' te plaat-
sen, dus vindt het er prima op zijn plek. Maar 
Kees Crone vindt dat juist dit beeld op een 
plek moet komen waar het meer in ‘the 
picture’ staat. “Het is een soort ridderor-
de, een Arnhems eerbetoon wat op een 
andere locatie veel beter tot zijn recht 
komt” aldus Crone. Hij is al langer met 
een actie bezig, vindt nu dat dit kunst-
werk naar Klarendal moet komen en wel 
naar het elly lAMAKerplAntsOen 
(of Putplein in de volksmond); een zojuist 
opgeknapt fris plein wat een waardevolle 
plaats voor het beeld is. Hij ziet daar een 
verbindende schakel tussen Klarendal en het 
Modekwartier. “Bovendien is het dan tegelijk een 
mooi eerbetoon aan lamaker die Arnhem met de 
modeacademie op de kaart heeft gezet.”

Buurtbewoner gerrIt DAssen helpt Crone 
draagvlak te krijgen voor dit idee. “Meerdere 
Arnhemmers die zich in hebben gezet voor Kla-
rendal hebben zo’n Arnhems Meisje al gekregen, 
maar een heleboel mensen ook niet. Dat probe-
ren we op deze manier op te vangen; al die men-
sen die zich de afgelopen tien jaren zo hebben 
ingezet voor Klarendal, krijgen op deze manier 
alsnog een Arnhems Meisje!”

crone en Dassen hebben hun ideeën op 1 no-
vember aan het wijkplatform gepresenteerd in 
de hoop samen de wethouder te kunnen overtui-
gen, maar uiteindelijk beslist de gemeente over 
verplaatsen of niet…

Monument voor Klarendallers
een OprOep

tijdens het jaarlijkse wijkontbijt wat door vrijwil-
ligers van de leuke linde wordt georganiseerd 
(deze keer tijdens het feestweekend Klarendal 
Maskerade in plaats van voorjaar) werd niet 
alleen de nieuwe wIJKVIsIe KlArenDAl 2022 
gepresenteerd. er werd ook een monument ont-
huld op het putplein/elly lamakerplantsoen: “ter 
herinnering aan de meest markante Klarendallers 
die zich in hebben gezet voor onze wijk”. 

De stenen plaquette werd onthuld door jonge 
bewoonster KIM OnsteIn en wijkregisseur 
chArly tOMAssen en komt in de toekomst te 
staan op het Kazerneplein – het nog te ontwikke-
len wijkplein bij de Menno van Coehoornkazerne 
en het Multi Functionele Centrum wat momen-
teel wordt gebouwd. Maar de plaquette is buiten 
de beschreven tekst nog leeg! Graag ontvangen 
de initiatiefnemers ideeën van bewoners. Wie 
was een markante Klarendaller en verdient het 

om zijn naam vereeuwigd te krijgen op deze 
steen? 

In de wijkwinkel ontvangen ze graag namen en 
motivaties. Dat kan door je ideeën in te leveren 
in de wijkwinkel, Klarendalseweg 442. Of door ze 
te mailen naar Brandy.de.Bruin@arnhem.nl.  
Volgend jaar september wordt het eindresultaat 
onthuld op het Kazerneplein!
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W o r d t  v e r v o l g d !

Project niX

Door Zefanja Hoogers

het is de organisatie van Klarendal Maskerade in 
september niet echt gelukt de nationale pers te 
halen. Jammer dat de nationale pers wél over de 
vloer komt als er iets negatiefs aan de hand is; 
een week na Klarendal Maskerade dreigde er een 
herhaling van het uit de hand gelopen verjaar-
dagsfeestje in haren – aangekondigd via face-
book - ook in Klarendal af te gaan spelen. 

Het is die vrijdag opmerkelijk onrustig op straat. 
Alsof het een warme zomeravond is, voelt ieder-
een zich geroepen om een wandeling te gaan 
maken. Rondom Arnhem is er overal controle bij 
de entrees van de stad en ondertussen barst het 
van het blauw in de straten van Klarendal; een 
duidelijk noodbevel! Ondernemers hebben hun 
etalages leeg gemaakt, bewoners hebben toch 
maar hun auto buiten de wijk geparkeerd, terras-
sen worden ingepakt, Kees Meekhof loopt met 
een kogelvrij vest en gasmasker rond en maakt 
een babbeltje met de ME, het Achtuur journaal 
noemt Klarendal en het feit dat er twintig jonge-
ren zijn aangehouden van de snelweg (het zijn er 
in totaal 120 geworden) en ondertussen blijft het 
rustig. Op Facebook wordt op dat moment over 
‘Project niX’ gesproken.

Social Media kan vervelende dingen teweeg 
brengen, zo blijkt maar weer. De persoon die het 
aanvankelijke feestje in Klarendal via Facebook 
had aangekondigd, heeft dat op dringend advies 
ook snel weer verwijderd van internet. Maar ver-
volgens ontstaan pagina’s waarvan niet zo snel 
te zien is wie ze maakten. Een 23 jarige die op die 
pagina’s opruiende teksten plaatste, is door de 
politie wél getraceerd en kreeg twee weken cel. 

Arnhem werd na die avond de rustigste stad van 
nederland genoemd. Bleef het rustig omdat er 
zoveel blauw in was gezet? Of was het storm in 
een glas water? we weten het niet....

... ondertussen barst het van het 
blauw in de straten van Klarendal
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Begin dit jaar is rijnstad gestart met de inzet van 
budgetcoaches in de schuldhulpverlening. Deze 
getrainde vrijwilligers werken nauw samen met 
de schuldhulpverleners in het begeleiden van 
hulpvragers naar financiële zelfstandigheid.

De schuldhulpverlener stelt samen met de cliënt 
een plan op voor het op orde brengen van de 
financiën. 
De budgetcoach ondersteunt de cliënt bij het 
realiseren van dit plan door het praktisch leren 
omgaan met het vastgestelde budget en met het 
opzetten van een goede thuisadministratie. De 
budgetcoach rapporteert aan de hulpverlener 
over de voortgang.

Rijnstad is op zoek naar meer vrijwilligers die 
zich als budgetcoach willen verbinden aan de 
missie om mensen te begeleiden naar een ge-
zonde financiële huishouding.

Ben je communicatief vaardig, in staat het over-
zicht te houden en vind je het een uitdaging om 
de financiële zelfredzaamheid van medeburgers 
te vergroten, neem dan contact op met coördina-
tor christiana Bolks, via e-mail c.bolks@rijnstad.nl 
of telefoon: 026 - 312 77 00.

Velperpoort station
het Velperpoort station is al jaren een kwets-
baar ns station met veel overlast van junks en 
drugshandel. Als meest onplezierige station 
van Oost nederland en één van de entrees naar 
Klarendal en Modekwartier, worden er allerlei 
plannen gemaakt door gemeente en organisa-
ties om het er plezieriger te maken. 

Een daarvan is het veranderen van de naam, 
een nieuwtje wat in de pers nogal wat stof 
deed opwaaien. Herman Spinhof schreef in een 
lokaal blad dat het de wethouder “…. vast is in-
gegeven door een om werk verlegen marketeer 
die hem verteld heeft dat naamsverandering 
goed is voor de branding van het Modekwar-
tier” en Martijn Brugman stak er in zijn column 
in de Gelderlander in oktober ook al de draak 
mee. 

Ook zelfstandig publicist en columnist Kees 
crOne, was het er niet mee eens en schreef 
een stuk op www.ArnheM.DIchtBIJ.nl. wij-
mochten het in onze krant publiceren:

ArnheMs ns stAtIOn VelperpOOrt 
KrIJgt VAst geen AnDere nAAM

door Kees Crone

Wethouder Van Wessem wil zijn best doen om 
de naam van NS Station Velperpoort te veran-
deren in NS Station Steenstraat/Modekwartier. 
Voor hernoeming moet de gemeente Arnhem 
rond de tafel met de eigenaar van het gebouw, 
NS Vastgoed/Prorail. Stationsnamen worden 
meestal in goed overleg tussen partijen vast-
gesteld, maar de eigenaar beslist. Het lijkt mij 
sterk dat de laatste hierbij overstag gaat. Er is 
geen enkel NS-belang mee gediend. Wethou-
ders proefballon zal snel worden doorgeprikt. 
Trouwens, de naam Velperpoort heeft histori-
sche betekenis en herinnert aan de gelijkna-
mige stadspoort. De middeleeuwse Velperpoort 
stond meer in de richting van het huidige V&D. 
Naamswijziging van dit NS Station getuigt 
mijns inziens van weinig inzicht en respect. 

historie
Tot in de 19e eeuw was de Velperpoort, naast de 
Sabelspoort Sint-Janspoort en Rijnpoort, één 
van de vier stadspoorten die Arnhem telde. 

De spoorlijnen Arnhem/Zevenaar en Arnhem/
leeuwarden werden respectievelijk in 1856 en 
1865 in gebruik genomen. Van 1895 tot 1918 
stond er aan beide zijden van de spoordijk, 
direct westelijk van de Velperpoort, een houten 
stationsgebouwtje op palen. Er was slechts wei-
nig ruimte. De spoordijk bood alleen plek aan 
rails en een smal houten perron. Het gebouw 
had verder geen voorzieningen zoals een wc. 
Op de foto is onderaan de trap een krul te zien, 
zijnde het openbare urinoir. In juni 1918 werd 
de halte opgeheven en het gebouwtje gesloopt. 

tweeDe werelDOOrlOg
Na de Tweede Wereldoorlog duurde het zeven 
jaar voordat er geld was om een nieuwe 
spoorhalte bij de Velperpoort te bouwen. De 
heropening was in januari 1953. Het scheelde 

weinig of de halte Velperpoort was vervangen 
door een stopplaats bij de Vosdijk. De gemeente 
vreesde dat veel mensen niet meer naar het 
oude winkelhart (Roggestraat, Vijzelstraat enz.) 
zouden komen, maar zich zouden beperken tot 
de Steenstraat en het Velperplein. De spoorwe-
gen stond op handhaving van de halte bij de 
Velperpoort en aldus gebeurde. Er kwam een 
rechthoekige gebouwtje dat zweefde op twee 
doorgaande kolommen. Boven kon men aan 
het loket een kaartje kopen. 

Verkeerstoename
In de jaren zeventig en tachtig nam het auto-
verkeer op de Steenstraat en de Velperweg fors 
toe. Het stadshart waaronder het Velperplein 
raakte volledig verstopt. Grootse plannen tot 
verbreding van het spoorviaduct en een herin-
richting van de Ir. J.P. van Muijlwijkstraat, stuit-
ten op financiële bezwaren. Het spoorviaduct 
bleef even breed (of smal), maar er kwam wél 
een fietstunnel. Ook werd er in 1988 een nieuw 
stationsgebouw gerealiseerd. Dat staat er nog 
steeds. Een kaartje kopen kan nu alleen nog bij 
een automaat.

Bronnen: 
www.arneym.nl 
www.stationsweb.nl 

Foto: ansichtkaartencollectie Frans Brink, Wes-
tervoort

Rijnstad zoekt budgetcoaches

geweld achter de voordeur is een veelvoorko-
mend probleem, maar ermee naar buiten komen 
is niet makkelijk.
Voor de wijk Klarendal zoekt het project Vertrou-
wenspersonen huiselijk geweld vrijwilligers.
Vertrouwenspersonen maken het onderwerp  
huiselijk geweld bespreekbaar in de wijk door 
het geven van voorlichting en presentaties.

Vrijwillige vertrouwenspersonen bieden een 
luisterend oor, een steuntje in de rug en een 
helpende hand aan betrokkenen bij huiselijk 
geweld, zowel slachtoffers als daders. Bijzonder 
aan dit project is dat mensen contact op kunnen 
nemen met iemand uit hun eigen buurt. Het zijn 
mensen met de nodige levenservaring en uit 
diverse culturen. 

De vertrouwenspersonen hebben een geheim-
houdingsplicht en gaan vertrouwelijk om met 
de informatie die ze krijgen. Ze hebben contac-
ten met de hulpverlening en kunnen mensen 
daarmee verder helpen, maar alleen als iemand 
dat zelf wil. Vertrouwenspersonen zijn geen 
hulpverleners. De vrijwillige vertrouwensperso-
nen worden voor hun taken getraind en werken 
onder begeleiding van professionals. 

Meer weten over de vertrouwenspersonen huise-
lijk geweld in de wijk? 
Kijk dan op www.rijnstad.nl/huiselijkgeweld. 
of neem contact op met de coördinatoren:
hanneke fiesler h.fiesler@rijnstad.nl 06 46129795 
saskia cohen s.cohen@rijnstad.nl 06 278 38 472

Vertrouwenspersonen in de wijk



De Bakbar
Door Yvonne Verlinde

wie regelmatig op de KlArenDAlseweg komt, 
heeft daar in de etalage van nummer 134 waar-
schijnlijk wel een wit bord met een rode taart 
en tekst gezien: BAKBAr. en zich vervolgens 
afgevraagd, net als deze verslaggeefster van de 
wijkkrant, wat is een bakbar???

Na een erg gezellig gesprek met sAAKJe VIsser 
en rOgIer sterK, beiden oud-studenten van 
ArtEZ, is alles duidelijk en is de wijkkrant enthou-
siast over de bakbar én de nieuwe bakbarwinkel!

Het idee van de bakbar is al in 2009 ontstaan bij 
Saakje, de bakster van het duo. Sinds september 
vorig jaar is het idee werkelijkheid geworden. De 
bakbar is een soort mobiel kookeiland met alles 
er op en er aan om op locatie te bakken. Hij zit 
altijd tsjokvol met vaste ingredienten zoals meel 
en suiker en al het keukengerei dat nodig is om 
taarten te bakken. In het koelkastje gaan de verse 
producten mee zoals boter, eieren en vruchten. 
Met een elektrische lier wordt de loodzware 
bakbar in het bestelbusje gehesen en naar de 
locatie gereden. Daar hoeft de bakbar alleen nog 
op water en stroom aangesloten te worden en 

het bakken kan beginnen op de gaskookplaat en 
in de oven die in de bakbar ingebouwd zijn.

De bakbar gaat naar zo ’n 40 locaties per jaar.  
Rogier en Saakje doen vooral meubel- en 
keukenwinkels aan, waar ze een feestelijk tintje 
geven aan een koopzondag of ondersteuning zijn 
van speciale acties. 

Eigenlijk zijn Saakje en Rogier (interieur)ontwer-
pers en is de bakbar een voortvloeisel hieruit. In 
de omgeving hebben ze opdrachten gedaan voor 
filmhuis Focus en Rijnstate in Arnhem en Velp. 
Ze werken vooral voor scholen, kantoren en de 
zorg. Eigenlijk was de bakbar dus een zijspoor 
van het echte werk, maar de bakbar is zo leuk om 
te doen, dat ze gaan uitbreiden met een bakbar-
winkel.

De voormalig snackbar van Bennie Hofs wordt 
op het moment verbouwd zodat in voorjaar 2013 
de bakbarwinkel daar zijn deuren kan openen. De 
winkel zal alles in huis hebben om zelf taarten te 
bakken: het betere gereedschap, mooie schalen 
om je creaties op te presenteren en natuurlijk alle 
ingredienten. Het wordt geen supermarkt, het 
meel komt van de Klarendalse molen en de boter 
van een boer in Oosterbeek via een cooperatie 
en de sfeer is een belangrijk onderdeel van de 
winkel.  
Saakje en Rogier willen een beleving creeren 
waarbij je bij binnenkomst een recept kan uitkie-
zen en in de winkel in mooie, afgepaste zakjes de 
ingredienten koopt, leuk als kado.

hopelijk gaat de bakbarwinkel snel open, zodat 
we snel een mooi kado (voor ons zelf) kunnen 
kopen.

Door Yvonne Verlinde 

De grote opening was tijdens Klarendal Maske-
rade en sindsdien loopt het als een trein. “Van 
zo’n start heb ik alleen durven dromen” aldus 
eVert-JAn VAn tOOnen. na 25 jaar in het cen-
trum van Arnhem als kapper in dienst gewerkt 
te hebben, is hij zijn eerste eigen zaak begon-
nen in Klarendal: hAAr VAn tOOnen. 

Klarendal is een leuke buurt met een leuke 
bouwstijl en met alle ontwikkelingen wordt de 
buurt steeds leuker antwoordt de kapper op de 
vraag waarom hij voor Klarendal gekozen heeft. 
Evert-Jan is een jaar bezig geweest met alles 
plannen voor deze grote stap. Samen met 
Volkshuisvesting heeft hij nagedacht over de 
inrichting en verbouwing. Bestaande muren zijn

uitgebroken en waterleidingen verlegd om een 
mooie kapsalon te creeren die ook gezellig is. 
Wie even moet wachten kan lekker op de bank 
zitten, ’s avonds krijgen mensen een drankje 
aangeboden. Evert-jan wil graag dat mensen zich 
thuis voelen in zijn kapsalon.

Iedereen die mooi haar wil, is welkom, je hoeft 
niet hip en trendy te zijn. Eigenlijk vindt hij het 
woord trendy maar niks als het gaat om het 
omschrijven van zijn stijl. “Met de tijd mee, maar 
wars van wat in is”, zegt hij zelf, “het belangrijkste 
is dat iemand zich er prettig bij voelt”.  

Het leukste van kapper zijn, vindt hij het knippen 
en creeren van nieuw haar en de interactie met 
de klanten. Het aanraken van andermans hoofd 
is iets wat je op straat niet zo maar zou doen. 
Daardoor ontstaat een bepaalde intimiteit waar-
door klanten veel verhalen vertellen.

Evert-Jan heeft een jaar uitgetrokken om zijn 
eigen zaak door en door te leren kennen. In die 
tijd werkt hij alleen in de kapsalon, daarna wil 
hij wel uitbreiden. Maar hij wil het graag klein 
houden met een bescheiden clubje goede kap-
pers.

Openingstijden:
Dinsdag en woensdag 9:30-20:00, donderdag 
en vrijdag 9:30-18:30 en zaterdag 9:30-14:00 op 
afspraak. Binnenlopen kan altijd, Klarendalse-
weg 191. Maar om teleurstelling te voorkomen 
is bellen aan te raden: 026 - 445 37 08
prijzen:
Knippen heren € 37,50, dames € 42,50. Kleuren 
vanaf € 45.

Haar van Toonen

Eigenlijk was de bakbar dus een zijspoor 
van het echte werk, maar de bakbar is 
zo leuk om te doen, dat ze gaan uitbrei-
den met een bakbarwinkel

De voormalig snackbar van Bennie Hofs 
wordt op het moment verbouwd zodat 
in voorjaar 2013 de bakbarwinkel daar 
zijn deuren kan openen

Rogier en Saakje in actie
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Eigenaar Evert-Jan van Toonen

“Klarendal is een leuke buurt 
met een leuke bouwstijl en 

 met alle ontwikkelingen wordt  
de buurt steeds leuker”

“Iedereen die mooi haar wil,  
is welkom, je hoeft niet hip  

en trendy te zijn”



Hoor wie klopt daar kinderen…?!
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sInterKlAAs In KlArenDAl

het duurt op zich nog even, maar aangezien 
de pepernoten inmiddels al twee maanden in 
de winkel liggen, vinden we het tijd wat aan-
dacht te schenken aan het typisch hollandse 
familiefeest: sinterklaas! het favoriete feest 
bij uitstek voor kinderen! Maar hoe berei-
den zij en hun meest directe leefwereld zich 
eigenlijk voor op dit feest? reden genoeg  
om een bezoekje te brengen aan twee basis-
scholen in Klarendal/sint Marten!

BAsIsschOOl KunstrIJK

Alvorens mij verteld wordt wat KunstrIJK 
zoal doet rond het sinterklaasfeest, licht 
DIrecteur JOhAn KOOIJ mij in over de 
school an sich: “Kunstrijk is een basisschool 
die zich richt op de leef- en denkwijze van het 
kind, met als uitgangspunt dat je een kind niet 
enkel feiten moet opleggen, maar zelfstandig 
handelingsgericht laat leren. Zo leren kinderen 
tegelijk de kunst van het leven en leven vanuit 
de kunst!”. 

Kunstrijk biedt daarnaast veel aandacht en 
ruimte aan het samen onderhandelen. Zowel 
in het betrekken van de ouders bij het onder-
wijs van hun kind als bij het trainen van 
leerlingen in het omgaan met bijvoorbeeld 
conflicten. Dit systeem van samenwerking 
zal in de nabije toekomst nog verder tot zijn 
recht komen. Johan vervolgd: “Per 1 okto-
ber 2013 zal Kunstrijk deel uitmaken van het 
MultI functIOneel centruM (Mfc). 
Wellicht dat dan bepaalde evenementen ont-
wikkeld en gevierd kunnen worden door meer 
bedrijven sámen, zoals het feest van onze 
Goedheiligman!”. 

Want Kunstrijk viert het Sinterklaasfeest vol 
enthousiasme! Gezien de vele verschillende 
achtergronden en culturen van de leerlingen, is 
het positief opmerkelijk dat dit feest hier zo uit-
gebreid gevierd wordt. Jaar in jaar uit bezoekt 
de Sint de basisschool. Tegenwoordig sluipt de 
Sint stiekem naar binnen en wordt dan vreug-
devol ontvangen door de hele school in een 
volle gymzaal. Vervolgens brengt hij rustig een 
bezoekje aan alle klassen apart en biedt elk een 
leuk cadeau aan! Enkele jaren geleden echter, 
bracht de komst van de Sint nogal wat narig-
heid teweeg. De Goedheiligman leek het leuk 
de school via het dák te betreden en klopte 
vanaf de top van de school met zijn staf op het

raam… KRAK, daar ging het raam! Maar dat 
mocht de pret uiteraard niet drukken: nadat de 
geschrokken kinderen weer wat tot rust waren 
gekomen, eindigde ook dat feest in een hoop 
blije gezichten.

En die vreugde lijkt ook dit jaar weer volop 
aanwezig te zijn. Zo kijken sefAnO en 
JAnIce uit grOep 5/6 al uit naar de komst 
van Sinterklaas. “Ik vier het vooral voor m’n 
broertje”, zegt Janice verstandig, maar aan 
haar sprankelende oogjes is te zien dat ze het 
zelf stiekem ook nog steeds een erg leuk feest 
vindt! Sefano lijkt ietwat te worstelen met 
z’n geloof in de Goedheiligman, maar geniet 
daarom niet minder van alle feestvreugde. 
“Mmm, pepernoten in de thee!”, is zijn reactie 
als ik vraag welke dingen hij zo leuk vindt aan 
het Sinterklaasfeest. 

De kinderen die wellicht nog het meest genie-
ten van dit feest zijn waarschijnlijk de aller-
kleinsten op school. Als ik de KleuterKlAs 
binnenwandel en zachtjes vraag: “Zijn jullie al 
een beetje bezig met… het Sinterklaasfeest??” 
valt mij een groot “Oooohhh!!!” tegemoet! 
Direct worden de eerste herinneringen rondge-
fluisterd: “Pepernoten…”, “Ja, die gooit Piet!”, 
“En dan gaat ‘ie in de schoorsteen..”, “En de 
stok van Sint!”. Op de vraag of iemand een 
Sinterklaasliedje weet, valt het even stil. Na 
wat verlegen rondkijken begint DAVID zachtjes 
(en geheel foutloos!) “Sinterklaasje, bonne 
bonne bonne..” te zingen. Zijn klasgenoten kij-
ken dromerig voor zich uit.. Nog maar een paar 
weekjes…

speculAAs

IngreDIënten:
✪ 250 gram zelfrijzend bakmeel
✪ mespuntje zout
✪ 125 gram boter
✪ 150 gram basterdsuiker
✪ 1 eetlepel speculaaskruiden
✪ 2 eetlepels melk of water
✪ 50 gram koekkruimels
✪ 25 gram amandelen
✪ rijstebloem of aardappelmeel

BereIDIngswIJZe:
✰ Zeef de bloem en de basterdsuiker en doe 

dit met een snufje zout, de specerijen en 
de harde boter bij elkaar. Snijd de boter 
met twee messen in kleine stukjes.

✰ Kneed het deeg vlug tot een samenhan-
gende massa die niet brokkelt.

✰ laat het deeg bij voorkeur een nacht, 
maar minstens een uur, op een koele 
plaats rusten.

✰ Verwarm de oven voor op 160 graden en 
vet de bakplaat in met margarine.

✰ Rol het deeg uit tot een lap van 3 à 4 cen-
timeter dikte. Voor dunne speculaasjes:  
2 centimeter.

✰ Steek of snijd eventueel figuren uit, gar-
neer het speculaas met gepelde amande-
len (lichtjes in het deeg drukken).

✰ leg het geheel op de ingevette bakplaat 
en bak het in de voorverwarmde oven in 
circa 30 minuten lichtbruin en gaar. Houd 
voor dunne speculaasjes ongeveer 15 
minuten aan.

✰ sMAKelIJK eten! ✰ ✰ ✰

De kleuterklas van Kunstrijk is helemaal klaar voor Sinterklaas...

Door Paula Hubbers

Gezien de vele verschillende achter-
gronden en culturen van de leerlingen, 
is het positief opmerkelijk dat dit feest 
hier zo uitgebreid gevierd wordt
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Hoor wie klopt daar kinderen…?!
JAn lIgthArtschOOl 

De JAn lIgthArtschOOl neemt de organi-
satie van het sinterklaasfeest volledig in eigen 
handen. waar andere scholen zich laten sturen 
door een jaarlijks door de nOs bedacht thema, 
bedenkt een speciale sinterklaascommissie 
van deze school zelf een passend, voor de kin-
deren interessant, thema. uiteraard in overleg 
met de sint! Zo zijn onder andere de thema’s 
‘mode’ en ‘ziek zijn’ al voorbij gekomen. 
het geheel zelfstandig ontwikkelen van een 
sinterklaasfeest op een basisschool vergt uiter-
aard wel wat voorbereiding! 

“De laatste jaren ontvingen de kinderen, rond 
de tijd dat Sinterklaas arriveert in Nederland, 
een kort filmpje dat was opgenomen in de 
school. Hierop was te zien hoe enkele Pieten de 
lege klaslokalen van groep 1, 2, 3 en 4 bezoch-
ten! Het thema wordt dan meteen kenbaar ge- 
maakt. Voor de kinderen is het een feest van 
herkenning als ze de film te zien krijgen. Zwarte 
Pieten in hún klaslokaal, met hún speelgoed en 
misschien wel zittend op hún stoeltje! Natuurlijk 
verwachten we ook dit jaar weer zo’n film!”, zegt 
juffrouw nAncy rIgAult enthousiast.    

“Op de grote dag zelf gaan alle leerlingen van 
de school aan de straat staan, wachtend op de 
komst van de Sint. Afhankelijk van het thema 
arriveert Sinterklaas hoe dan ook in een opval-
lend voertuig!”, vertelt Nancy. “Vervolgens wan-
delen de kinderen met de Sint en zijn Pieten 
het schoolplein op om daarna de centrale hal 
in te lopen. Zodra de kinderen naar binnen 
gaan, moet afscheid genomen worden van de 
ouders. Sommige kinderen ontdekken dat dat 
deze speciale dag niet zo makkelijk is als nor-

maal! De ontmoeting met de Sint blijkt immers 
best spannend te zijn...”.

Eenmaal binnen merken de kinderen dat de 
confrontatie met de Goedheiligman nog niet 
voorbij is! In de speelzaal zetelt de Sint zich en 
ontvangt om de beurt twee klassen. Hier kun-
nen de kinderen hun vreugde en dankbaarheid 
tonen door een stukje op te voeren, zoals toneel, 
zang of dans! Dat Sinterklaas goed bijhoudt 
wat de kinderen zoal meemaken, blijkt uit het 
feit dat hij enkele kinderen, die dat jaar bijvoor-
beeld iets bijzonders meegemaakt hebben, naar 
voren roept. En als klap op de vuurpijl krijgen 
alle kinderen van groep 1 tot en met 4 een klein 
geschenkje van de Sint!

Het kan toch bijna niet anders dan dat de Sint 
ontzettend geliefd is op deze school. Deze 
gedachte wordt bevestigd als ik sOphIe en 
JAsMIJn uit grOep 4 spreek. “Ik heb mijn ver-
langlijstje al gemaakt!”, roepen beiden in koor. 
Vooral het schoentje zetten blijkt een van de 
leukste dingen te zijn: “Een wortel erbij en sui-
kerklontjes, voor het paard! En een tekening, 
voor de Sint!”, roept Sophie blij. “Ik verpak de 
wortel altijd ín m’n tekening, als een cadeautje”, 
vult Jasmijn verlegen aan.

Kortom: ieder kind in Klarendal/sint Marten 
geniet op zijn/haar eigen manier van het 
sinterklaasfeest. Of dat nu is in het voorbe-
reiden ervan, het smullen van al het lekkers, 
het zingen van de liedjes, de ontmoeting met 
de sint en zijn pieten of het ontvangen én het 
geven van mooie cadeaus! 

Sinterklaasje, kom maar binnen…!

Sophie en Jasmijn hebben hun verlanglijstje al gemaakt!

“Afhankelijk van het thema arriveert 
Sinterklaas hoe dan ook in een opval-
lend voertuig!”

hulpKlAAs uIt KlArenDAl 

Kinderen, basisscholen en ouders bereiden 
zich, zo blijkt, elk jaar weer goed en vroegtij-
dig voor op het sinterklaasfeest. Maar degene 
naar wie de meeste lof uit gaat is natuurlijk 
de goedheiligman zelve! Maar omdat de sint 
nooit overal tegelijkertijd kan zijn, schakelt hij 
zijn hulpsinten in. In ons eigen Klarendal is 
hulpsinterklaas henDrIK pIeper te vinden.

De liefde voor het Sinterklaasfeest is bij 
Hendrik al op zeer jonge leeftijd ontstaan. Op 
zijn 12de speelde hij voor het eerst Sinterklaas. 
Door de jaren heen heeft hij steeds meer 
geleerd over de Sint en zorgt dan ook dat alles 
tiptop in orde is. Zelfs zijn schoenen heeft 
hij brons gespoten; simpelweg omdat dat zo 
hoort! Ook houdt hij sinds het begin een dag-
boek bij met al zijn Sinterklaasactiviteiten erin. 
Hij heeft al ruim 3000 pagina’s volgeschreven! 

Zijn grote passie voor het Sinterklaasfeest 
komt des te groter naar voren als ik vraag 
naar memorabele momenten in zijn reeds 48e 
jarige carrière als hulpsinterklaas. “Nu plaats 
ik mezelf op Marktplaats, maar vroeger werd 
alles puur telefonisch gedaan. Ik kon dan niet 
makkelijk achterhalen wie de mensen precies 
waren bij wie ik als Sinterklaas op bezoek ging.”, 
vertelt Hendrik. “In de jaren ’70 had ik een 
afspraak in Sint Marten staan. Ik liep een 

lange gang door, maar hoorde uit de kamer die 
voor me lag alleen maar volwassen stemmen! 
Ik liep door en kwam terecht tussen het hele 
Nederlandse elftal met hun partners! Omdat 
ik toen niet zo veel met het elftal had, bleef ik 
uiteraard gewoon Sinterklaas en wilde het elf-
tal graag met mij op de foto. Maar mocht ik nu 
tussen het huidige elftal terechtkomen, dan zou 
ik juist maar al te graag met hén op de foto wil-
len!”, lacht Hendrik.

Ondanks dat Hendrik het spelen van Sinterklaas 
ontzettend fijn vindt, heeft hij wel zo zijn princi-
pes. Alleen op 4 en 5 december kan hij gehuurd 
worden als Sinterklaas. “In de jaren ’80 werd ik 
in mei gebeld of ik in juni Sinterklaas wilde spe-
len”, vertelt een zichtbaar verbijsterde Hendrik. 
“Dat zou dan voor een trouwerij zijn van een stel 
dat elkaar had leren kennen op 5 december. Ik 
vroeg waarom ze de bruiloft dan niet gewoon in 

december vierden, maar dat bleek niet te kun-
nen! Ik zei: ‘Als u nu een banketstaaf, kruid-
noten of een chocoladeletter in de stad kunt 
kopen, dan doe ik het, anders niet!’. Natuurlijk 
kon dan niet, want het was markant mei! Ze 
boden me 1250,- gulden, maar ik heb het niet 
gedaan.”, aldus een vastberaden Hendrik.   

Naarmate de tijd verstrijkt en herinnering na 
herinnering uitbundig verteld wordt, blijkt 
Hendrik steeds enthousiaster te worden over 
het naderende Sinterklaasfeest. Het is duidelijk 
dat deze Sint weet wat hij doet en zijn pas-
sie voor het Sinterklaasfeest met alle plezier 
onder de mensen wil brengen. Dus mocht je 
begin december een prachtige Sinterklaas 
langs de huizen zien lopen, met mooi authen-
tiek gewaad, originele staf en bronze schoen-
tjes, dan zou dat zomaar eens onze eigen Sint 
Pieper kunnen zijn!



Door Jos peters

het kan u niet ontgaan zijn dat het elly lAMA-
KerplAnsOen de afgelopen maanden volop in 
de belangstelling heeft gestaan. Met de ope-
ning van hOtel MODeZ, cAfé cAspAr en de 
vernieuwde inrichting van het plein, dat vroeger 
bij iedereen bekend stond als het putplein, heeft 
Klarendal er weer een mooie plek bij gekregen. 
Maar weinige mensen wisten dat achter de 
bouwput, wat de plek nog niet zolang geleden 
was, een nieuwe ondernemer al druk bezig was. 

lenneKe wIspelwey heeft in juli 2011 haar win-
kel en atelier in de putstrAAt geopend. Zij is 
in 2008 afgestudeerd als productvormgever, en 
heeft sindsdien ook haar eigen bedrijf. lenneke: 
“Ik maak keramiek met behulp van gietmallen. 
Het zijn uiteenlopende dingen als bijvoorbeeld 
kopjes, vazen, lampenkappen, buttons of vogel-
huisjes; zeg maar interieur accessoires. 

Sommige mensen vinden het leuk om bijvoor-
beeld een vogelhuisje als ‘object’ in hun huis te 
hangen, wat misschien een goed idee is als het 
regent en het daarna gaat vriezen, het huisje zou 
dan mogelijk kunnen barsten”. lenneke verkoopt 
haar kunst onder andere in winkels in binnen- en 
buitenland, en regelmatig wordt werk van haar 
gepubliceerd in interieur glossy’s, maar ook in 
de ‘Margriet’ of de ‘Viva’. Ze heeft ook een eigen 
website (lenneke: “Deze wordt binnenkort ver-
nieuwd”) waarop u zelf kunt zien wat zij allemaal 
maakt. De website is in het Engels. 

De winkel is smaakvol ingericht en hierachter is 

haar grote werkruimte, waar twee ovens staan 
en werktafels. Het is er licht, dankzij een grote 
licht koepel. “Zowel binnen als buiten is het een 
prachtige plaats om te werken,” vertelt lenneke, 
“het is de voormalige smederij van Klarendal 
geweest, vandaar dat het zo groot is“. 

lenneke komt oorspronkelijk uit Huissen en 
woont net buiten Klarendal. “Ik voel me welkom 
in de wijk. De sociale samenhang is goed, met 
veel contact met de buren en collega’s. En door 
de wijkvernieuwing is het een prettige plaats 

geworden. Ik zie al volgende zomer een ‘jeu de 
boules’ competitie tussen buurt bewoners voor 
me…”.

studio lenneke wispelwey; putstraat 5A, 
06 - 509 01 087  www.lennekewispelwey.nl         

Door Christel Olijslager

In pastoor Bos straat, woont 29-jarige ester 
schOlten met katers willem, gerrit en sushi 
(en een huisgenoot). wie wel eens naar de mo-
denacht gaat zou haar moeten kennen. ester is 
een opvallende verschijning die je niet mak-
kelijk over het hoofd ziet en dat is niet alleen 
vanwege haar 1,90 m lengte!  

we zijn dan ook benieuwd naar meer van ester. 
en, waar ester zegt vrolijk en blij te worden 
van onze mooie wijk, worden wij dat van ester 
want ze bruist van de leuke ideeën en plannen. 

ester wIe Ben JIJ nOu?
‘Ik ben geboren en getogen in Zevenaar en 9 
jaar geleden voor studie naar Arnhem geko-
men. Ik werk als docent Engels en onderwijs-
kunde. Vier jaar geleden heb ik theatergroep 
‘Arnhemse meisjes’ opgericht. We doen aan 
theatersport en improvisatietheater en repete-
ren in het huis van Puck. De laatste tijd doen 
we steeds meer op straat bij allerlei evenemen-
ten. De meeste theatergroepen zijn op zichzelf 
gericht en alleen met hun voorstellingen bezig. 
Wij zien onszelf als de meest cultureel betrok-
ken groep. 

Ik leidt de groep, ben voorzitter van het bestuur 
van de vereniging die we onlangs hebben 
opgericht, maar speel zelf ook mee. Ik heb echt 
passie voor lesgeven en kennis doorgeven, en 
het liefst aan jongeren tussen de 13 – 30 jaar.’

uhM; wAAr hAAlt ester De tIJD VAnDAAn?
Met een stralende lach; ‘Nou, ik doe momenteel 
ook nog een studie. Een master pedagogiek. En 
ik heb plannen om met jongeren – via improvisa-
tietheater – te werken aan het krijgen van meer 
zelfvertrouwen. Jongeren pakken die manier van 
theater maken heel snel en leuk op. Veel jonge-
ren zijn onzeker over zichzelf en vaak is een faal-
angst reductietraining niet het juiste middel. Ik 
heb het dan wel druk, want ik werk vier volle da-
gen naast mijn theaterwerk, het voorzitterschap 
en mijn studie, maar ik vind het allemaal heel erg 
leuk. Ik krijg er energie van, dus ik ga door. Oh en 
ik loop ook nog drie keer per week hard.’

sInDs wAnneer wOOn Je In KlArenDAl?
‘Sinds een jaar of drie woon ik Klarendal. Ik 
kwam uit Presikhaaf. Daar heb ik de gekste din-
gen meegemaakt, extreme dingen, nare dingen. 

Ik zie het zo; in Presikhaaf woont alles en hier in 
Klarendal woont alles gezellig samen. Persoon-
lijk begrijp ik het wel dat ‘echte’ Klarendallers 
de uplift van hun wijk kritisch bekijken. Zo van; 
wat moeten al die jonge gasten hier? Er is veel 
veranderd in deze wijk en ik vind, dat kun je als 
nieuwkomer niet zomaar negeren. Klarendal 
heeft initiatieven ontplooid en ik denk dat ze 
werken. De buurt is leefbaarder geworden. Ik 
vind het een stads dorpje met veel authentieke 
kleine dingetjes en ik wordt daar vrolijk en blij 
van. Alleen al al die verschillende geuren! Ik 
werk tot laat en als ik naar huis fiets is iedereen 
al aan het eten. Ik rijd dan het Noordpad op en 
ruik de heerlijkste geuren, van Hollandse pot, 
tot Marokkaans of Surinaams. Als ik thuis kom 
heb ik dan ook altijd erge trek! Klarendal is een 
bijzonder buurtje. Ik had meteen het gevoel 
erbij te horen. Ergens lijkt wel een soort klein 
Berlijn, net zo creatief. 

Op de modenacht sprak ik met twee wijkbewo-
ners die al lang in Klarendal woonden. Ik vroeg 
hen wat zij er nou van vonden. Ze zeiden; “Als 
mensen zoals jij hier komen wonen en ons nog 
steeds blijven zien, vinden wij het goed”. en dat 
is waar het om gaat; dat je elkaar blijft zien!’
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Loop eens binnen bij… 'Studio Lenneke Wispelwey'

“Ik voel me welkom in de wijk. De 
sociale  samenhang is goed, met veel 
contact met de buren en collega’s”

lenneke Wispelweij op haar inspiratieplek in de studio

Wie ben jij nou? Wie ben jij nou? Wie ben jij nou?
“Vier jaar geleden heb ik theater-
groep ‘Arnhemse meisjes’ opgericht.  
We doen aan theatersport en impro-
visatietheater”



Een glijbaan in huis zou wel heel erg leuk zijn!

hoe woon jij? In een flat, een rijtjeshuis, bun-
galow of een boerderij? wie wonen er? wat 
voor een kamers zijn er? waar slaap je en waar 
kook je? tijdens de themaweken over ‘huis en 
wonen’ vertelden de kinderen van kinderdagop-
vang BeestenBOel In KlArenDAl honderd-
uit over hoe hun huis eruit zag. en dat niet 
alleen, er werd ook gepraat over wat ze graag 
zouden willen hebben, want een glijbaan in 
huis zou toch wel heel erg leuk zijn!

theMA: huIs en wOnen
Bij kinderdagopvang Beestenboel wordt het 
hele jaar met thema’s gewerkt. Door het werken 
met thema’s sluiten we in onze werkwijze aan 
bij de belevingswereld van de kinderen. Op 
die manier wordt spelenderwijs gewerkt aan 
hun ontwikkeling en taalstimulering. Dit keer 
ging het thema over ‘huis en wonen’. Uit alle 
verhalen van de kinderen kwam naar voren 
dat er toch wel heel veel verschillende soorten 
huizen zijn. Helaas was er nog geen huis met 
een glijbaan, maar met behulp van melkpakken, 
verf en ander knutselmateriaal was dit snel ge-
maakt. Naast knutselen werd er samen gezon-
gen, versjes verteld en verhalen voorgelezen. 
En wilde je net als papa en mama weten hoe 
het is om een huis te hebben? Dan kon je naar 
het bovenhuis. Hier werd vol enthousiasme 
gekookt, gestofzuigd, voor de poppen gezorgd 
en met het theeservies gespeeld. 

MultIfunctIOneel centruM KlArenDAl
Het thema ‘huis en wonen’ past bij de ontwik-
kelingen in de wijk Klarendal. Bij het Kazerne-
terrein aan de Klarendalseweg wordt namelijk 
druk gebouwd. Hier verrijst het nieuwe

 

Multifunctioneel Centrum Klarendal waar ook 
kinderdagopvang Beestenboel haar intrek in 
zal nemen. Zou hier wel een glijbaan gebouwd 
worden?

Meer InfOrMAtIe
wilt u meer informatie over kinderdagop-
vang Beestenboel? u bent van harte welkom 
leeuwensteinplein 1. naast een rondleiding 
vertellen we u graag meer over onze locatie en 
de samenwerking in de wijk. loopt u gerust 
binnen of belt u voor een afspraak op nummer 
026 - 389 37 84. 
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Klarendal 2022, eigenzinnig en ondernemend
De afgelopen vijf kranten heeft u telkens KlA-
renDAl 2022 terug zien komen, het proces rich-
ting een wijkvisie om als richtlijn te gebruiken 
voor de samenwerkende partners de komende 
jaren; hoe houden we de dynamiek van de afge-
lopen jaren vast in Klarendal. In de vorige krant 
werden grote delen van het eindresultaat van 
deze wijkvisie afgedrukt.

We plaatsen nog even de foto waarop in septem-

ber tijdens het jaarlijks wijkontbijt het convenant 
wordt ondertekend door: 
gerrIt BreeMAn – directeur Volkshuisvesting, 
MIchIel VAn wesseM – (wijk) wethouder van 
de gemeente en MOnItA pOlMAn als afgevaar-
digde van bewoners; zij ondertekenden commit-
ment.

De gehele wijkvisie is online te vinden op  
www.wIJKwInKelKlArenDAl.nl

Zij durft! 
formupgrade aan Onder de linden is een 
laagdrempelige sportschool. geen strakke 
pakjes, maar buurtgenoten die hard werken 
aan hun gezondheid. 

nAZAn (31) is één van hen en zij mag tot eind 
dit jaar gratis sporten van de sportschool. In 
ruil daarvoor vertelt ze in de wijkkrant over 
haar vorderingen. 

Nazan (31): ”Hoe het gaat met sporten? Ik 
ben alwéér een tijdje niet naar FormUpgrade 
geweest. Dit keer had ik last van mijn been. 
Eczeem. Ik mocht niet van mijn huisarts 
sporten. Daar baalde ik van want ik was van 
78 naar 69 kilo gegaan. Ook al heb ik op mijn 
voeding gelet, ik denk dat ik twee kilo ben 
aangekomen. 

Maandag mag ik weer beginnen en wil ik er 
tegenaan gaan. Mijn huisarts vond me er trou-
wens wel goed uitzien, hoewel ik nooit voor 
mijn overgewicht naar de dokter ben gegaan. 
Ik wilde zelf graag afvallen. De arts die mijn 
rug in de gaten houdt (Nazan heeft een pen 
in haar rug, red.) vindt dat ik door moet gaan, 
ook al heb ik meer rugklachten sinds ik sport. 
Mijn rug moet erg wennen aan al die bewe-
ging en ik moet eigenlijk ook beter op mijn 
grenzen letten. Daar ga ik nog wel eens over-
heen en dan betaal ik de prijs in meer pijn...”

“Ik was van 78 naar 69 kilo 
gegaan. Ook al heb ik op mijn 
voeding gelet”

ROMMELMARKT2012  
Zondag 25 november. Van 10.00 tot 15.30 uur.
In wijkcentrum Klarendal, rappardstraat 30.
Kramen in alle zalen. Koffie, thee en hapjes. 

u kunt tafels/kramen huren voor 3,50 per 
tafel.
Inschrijven bij wijkcentrum Klarendal leendert 
of Anja tel. 026 - 351 34 28



Nuttige nummers in de wijk

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

Wijkwinkel 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 gemeente-
lijke website:  
www.arnhem.nl > wonen & leven > uw wijk

Ook de rechtswinkel is gevestigd in de 
Wijkwinkel. 

Inloopspreekuur: dinsdag 19.00 - 20.00 uur.

Wijkplatform Klarendal

Het voortbestaan van spOrthAl KlArenDAl 
in de Neerlands Tuinstraat staat opnieuw op 
de agenda van het Wijkplatform Klarendal.
De Klarendallers, die dichtbij de sporthal 
wonen hebben in het verleden meer dan eens 
aangegeven dat zij overlast hebben van de 
bezoekers van de hal. Dat kan ook haast niet 
anders, want de hal staat midden tussen de 
woningen. Iedereen is het er dan ook over 
eens dat zo’n hal niet thuishoort op de plek 
waar hij nu staat. Woningbouw zou veel beter 
passen.

Vanuit de gemeente is bijna twee jaar geleden 
gezegd dat de capaciteit van de sporthal nog 
nodig is. Wel is het de bedoeling de hal over-
bodig te maken. De vraag is of de gemeente 
de hal inmiddels kan afstoten. Op woensdag 
19 december begint om half acht ’s avonds  de 
laatste platformvergadering van dit jaar in de 
Wijkwinkel aan de Klarendalseweg. Dan wordt 
er over gesproken.

W I J K W I J Z E R ☞☞

10

wIJKplAtfOrM KlArenDAl

Een persbericht van Presstige PR

na zorgvuldige afwegingen door diverse in-
stanties, waaronder het Bisdom utrecht, is nu 
definitief goedkeuring verleend voor de verkoop 
van de sint-Jan de Doperkerk. De kerk, die in de 
volksmond de sint-Janskerk wordt genoemd, 
wordt het eerste Memorarium van nederland. 

MeMOrArIuM
De SINT-JANSKERK werd in september vorig jaar 
aan de eredienst onttrokken waarna de parochie 
zocht naar een koper voor het gebouw. De kerk 
trok de aandacht van hAns De KluIJVer en 
MArtIn VIssers, die het idee ontwikkelden 
van de kerk een Memorarium te maken. Een 
Memorarium is een spirituele belevingsruimte 
en gedenkplaats in de ruimste zin van het woord. 
In deze omgeving worden nabestaanden de 
ruimte en mogelijkheden geboden de mensen 
te gedenken die hen zijn ontvallen. De ruimte op 
zich biedt een bijzondere, respectvolle en hoog-
waardige omgeving met een spirituele sfeer. De 
mogelijkheden en begeleiding bieden optimale 
aandacht voor individuele wensen en behoef-
ten. Een Memorarium is gevestigd in voorma-
lige rijksmonumentale kerkgebouwen, die zich 
kenmerken door locatie en uitstraling van in- en 
exterieur. In de Sint-Janskerk werd een prachtige 
locatie gevonden voor het eerste Memorarium 
van Nederland. 

Dit idee werd voorgelegd aan het parochiebe-
stuur, de gemeente Arnhem en aan de Rijks-
dienst voor het Cultureel Erfgoed. Zij allen 
omarmden het idee, waarna De Kluijver en 
Vissers het idee verder vormgaven. Martin Vis-

sers: "Nu het voorbereidende traject achter de 
rug is, kan met de daadwerkelijke renovatie en 
realisering van de plannen worden begonnen. 
De werkzaamheden vinden zowel in- als extern 
plaats, waarbij geen afbreuk wordt gedaan aan 
de beleving van het voormalige kerkgebouw."

Pastoor Paul Daggenvoorde van de RK Sint 
Eusebiusparochie is blij met de gevonden be-
stemming voor het gebouw. "Op deze manier 
heeft het gebouw een gepaste functie en blijft 
het gebouw in tact. Een bestemming als herden-
kingsplaats ligt dichtbij de oorspronkelijke func-
tie van het gebouw. Ook kan Maria van Klarendal 
in de wijk blijven, niet als museumstuk, maar als 
gedenkplek waar je nog steeds een kaars aan 
kunt steken."

MOgelIJKheDen MeMOrArIuM ArnheM
De directie van het Memorarium Arnhem gaat 
een keur aan mogelijkheden bieden om te geden-
ken in een spirituele, hoogwaardige omgeving. 
Hans de Kluijver: "We hebben geconstateerd dat 
er behoefte is aan een sfeervolle, hoogwaardige 
en comfortabele omgeving om de urn van een 
overledene bij te zetten en te bezoeken. Ook heb-
ben we geconstateerd dat er behoefte is aan ver-
schillende vormen van bijzetting en gedenken. 
Het Memorarium in de Sint-Janskerk te Arnhem 
gaat ruimte bieden aan een binnencolumbarium, 
een urnencrypte, een kinderhofje, een gedenk-
muur, een gedenk- of bedeplaats, een buitenco-
lumbarium, een urnenmuur, een gedenkmonu-
ment voor het gestorven kind en een stilteruimte. 
Het Memorarium biedt bovendien een bijzondere 
omgeving voor een bijzettingdienst, een wake en 
voor een sfeervol samenzijn van nabestaanden, 

met een verzorging naar wens. Een gastvrouw of 
gastheer maakt bezoekers wegwijs, informeert, 
ondersteunt en organiseert bijzettingen met oog 
voor individuele wensen en behoeften. Daarmee 
wordt het Memorarium een respectvolle, sfeer-
volle omgeving voor passend gedenken."

Met de definitieve goedkeuring voor de verkoop 
is de nieuwe bestemming van de Sint-Janskerk 
een feit. Naar verwachting zal de verbouwing tot 
Memorarium in het voorjaar van 2013 gereed 
zijn.

Over de Sint-Jan de Doperkerk 
De Sint-Jan de Doperkerk is een rijksmonument 
en werd in de jaren 1894-1895 gebouwd, naar 
een ontwerp van architect Alfred Tepe. Het is een 
driebeukige hallenkerk in neogotische stijl. Het 
middenschip en de beide zijbeuken tellen zes 
traveeën. Aan de zuidelijke gevel staat een kleine 
achthoekige traptoren.

Nieuwe bestemming Sint-Janskerk definitief 

Voorlopige-Artist-Impressie
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Klarendal heeft dan al meer dan 35 jaar een wijkkrant, maar we gaan ook met de tijd mee! Zo is de 
wijk zowel op facebook als op twitter te vinden en te volgen. 

Via de facebook pagina van Klarendal (www.fAceBOOK.cOM/KlArenDAl) houden we iedereen op 
de hoogte van wat er bijvoorbeeld online allemaal rond Klarendal gebeurt en plaatsen we – als het 
even kan en het archief het toelaat –  eens een oude foto. wel eerst even ‘liken’ natuurlijk en je kan 
daarna overal over meepraten; een community idee. 

eigenlijk doen we ongeveer hetzelfde met twitter (www.twItter.cOM/KlArenDAl2022) maar dan 
korter en vluchtiger. Al deze links zijn trouwens ook heel makkelijk te vinden als je naar de website 
van de wijk gaat; www.KlArenDAl.nl 

we hopen jullie online te treffen!

Klarendal en Social Media
wAt: Zeilen op een skûtsje (een grote boot 
voor max 20 man)
wAAr: In friesland, dicht bij Joure (het 
plaatsje heette broek)
wIe: De twee jongerenwerkers uit klarendal 
(de MIX) en een groep klarendallers. 
wAnneer: Zaterdag 6 oktober 2012

We hadden ’s morgens vroeg om 8 uur bij 
jongerencentrum de Mix afgesproken, zodat 
we vroeg konden vertrekken. Daniel had drie 
pannen macaroni gemaakt om mee te nemen 
op de boot en een genoeg brood en drinken - 
jammer genoeg vergat hij de macaroni.
Voordat we gingen eerst nog een fotoshoot 
door Zefanja en toen alle spullen in de auto en 
gaan. Onderweg regende het en regende het, 
maar eenmaal in Friesland brak de lucht open 
en scheen er de hele dag een heerlijk zonnetje. 
Eenmaal aangekomen en op de boot werden 
de jongens en meiden meteen aan het werk 
gezet. Drie groepen met de taak om het schip 
aan het zeilen te  krijgen en te houden. Geluk-
kig stond er een lekkere wind en werd er hard 
gewerkt, want iets later scheurden we door 
het water.
We hebben in totaal bijna 6 uur gezeild, met 
een heerlijk zonnetje op het dek en een prima 
sfeertje!

Alle jongens en meiden die mee zijn geweest, 
Bedankt voor de gezelligheid!  
wij hebben er van genoten!

Groetjes Daniel en Benno.

Zeilen met De MIX
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Boekenweek op basisschool Kunstrijk
Boekenweek op basisschool Kunstrijk

Met het boek De gele ballon hebben we in de klas de Boekenweek geopend.

De kinderen zagen hoe een gele ballon over allerlei landen en landschappen reisde. Ze zagen bergen, 

woestijnen, de Noordpool, steden en mensen uit allerlei landen. Een mooi begin van het thema: 

Hallo Wereld.

Twee weken zijn de kinderen bezig geweest met het lezen en bekijken van boeken over andere landen 

en volkeren. Ook de kleuters hebben veel prentenboeken bekeken en hebben op die manier kennis 

gemaakt met andere culturen. We hebben een tentoonstelling gehouden waarin voorwerpen, boeken 

en foto’s uit andere landen te bewonderen waren. Veel kinderen en ouders hebben van huis spullen 

meegebracht, zodat we er een mooie tentoonstelling van konden maken. 

Ook hebben we liedjes gezongen over andere landen, filmpjes bekeken, de avonturen van Moffel en 

Piertje gevolgd in Koekeloere en gelezen in de leeshoek, die veranderd was in een Bedoeïenentent. 

Na de vakantie gaan we ook nog dansjes uit andere landen aanleren, want daar hadden we helaas 

te weinig tijd voor.
Donderdagmiddag hebben we de 
Boekenweek afgesloten. Een aan-
tal ouders brachten voorwerpen, 
foto’s, kleren en lekkere hapjes 
mee en vertelde er iets over. Het 
werd een gezellige afsluiting, 
waarin de kinderen kennis heb-
ben genomen van verschillende 
culturen. 

Ook  hebben ze ervaren, dat boe-
ken lezen heel leuk en leerzaam 
kan zijn. 

Meester John groep 1,2,3B

Nieuwe instuif 
Wijkcentrum Klarendal

Vanaf september is de instuif weer gestart op de 
woensdagmiddag in het wijkcentrum Klarendal. 
Deze activiteit is voor alle kinderen van 4 t/m 12 
jaar. Het kost € 0,50 per keer.
We hebben de instuif een beetje veranderd, zodat 
je uit nog meer leuke activiteiten kunt kiezen. 
Daarom zijn de tijden dus ook verandert. 

Het werkt als volgt:
✮ We starten om 13.00 uur, 
✰ je kunt dan alvast binnen lopen, 
✭ je kunt je inschrijven voor de 2 activiteiten die 

jij graag wil doen die middag,
✲ even wat limonade drinken, 
✸ misschien nog even kletsen, tafelvoetballen of 

iets anders doen. 
✪ Vanaf 13.30 uur tot 15.30 uur gaan we in groe-

pen verschillende activiteiten doen. 
✬ Je kunt dus zelf kiezen wat je wil gaan doen, 

van koken tot sporten en van knutselen tot 
een heuse kinderraad. 

LET OP: voor de kinderen van 4 t/m 6 jaar hebben 
we 2 aparte kleutergroepen. Zij gaan eerst lekker 
knutselen en daarna gaan zij onder begeleiding 
naar Sporthal Klarendal voor de kleutergym. De 
kleuters zijn rond 15.45 uur klaar met de gym 
en kunnen dus bij de sporthal worden opgehaald 
door hun ouders.
Klinkt leuk? Kom dan woensdag naar Wijkcentrum 
Klarendal!

Meidenclub… schrijf je 
snel in!

De meidenclub is iedere donderdagavond van 
18.45 uur tot 20.00 uur (behalve in de vakanties). 
Deze club is voor meiden van 7 t/m 12 jaar. Girls 
only dus!!!

Wat doen we zoal? Iedere week doen we iets 
anders; knutselen, koken, spelletjes, kletsen met 
een kopje thee erbij, soms een uitstapje, en nog 
veel meer coole meidendingen.
Wil je meedoen? Schrijf je dan snel in bij Joyce, we 
hebben nog een paar plekjes vrij!
Let op: het is een vaste club, dus je schrijft je in 
voor het hele jaar en we verwachten je dan ook 
iedere donderdag. Tenzij je ziek bent natuurlijk.
See you soon!!!

Wist  
je  
dat  
je  
de  
kinderclubs  
kunt  
herkennen  
aan  
dit  
logo?

Sinterklaas komt naar het wijkcentrum 
Klarendal! 
Wij hebben een brief van de Sint ontvangen!

Lieve kinderen, 

Dit jaar komen mijn Pieten en ik  bij jullie op bezoek in het wijkcentrum  

Klarendal! Wij  komen op 28 november om een groot feest met jullie  

te vieren!  Het grote feest is van 14.00 tot 16.00 uur, voor kinderen  

van 4 t/m 7 jaar. Voor kinderen van 8 t/m 12 jaar is het grote feest in 

het wijkcentrum en daarna tot 16.00 uur in Sporthal Klarendal. Mijn 

Pieten en ik  houden van tekeningen, maken jullie er allemaal 1 voor ons?

Tot Gauw, wij hebben er zin in! 

Dat was een leuke verrassing, fijn dat de Sint en Pieten komen. Zet het alvast in je agenda!!

We hopen dat je erbij bent. 

Leuke Linde winter 2012
Het winter seizoen op Bouwspeelplaats de Leuke Linde is weer begonnen. Dit betekent dat de 
Speeltuin Zondag gesloten is. Maandag t/m zaterdag is de Speeltuin van 10.00 tot 17.00uur open.  Na 17.00uur en op zondag  kan je natuurlijk nog wel de speeltuin op, maar is er geen beheer aanwe-zig en faciliteiten als de toiletten zijn gesloten.  
Ook de sport activiteiten liggen in de winter stil, maar in Maart 2013 zullen we weer starten met een spetterend sport programma. 


