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“Een hele mooie ervaring!” Zo noemt Corrie 
Degen, beter bekend als de ‘moeder’ van de 
vrijwilligers van de Ome Joops Tour, de uitreiking 
van de vrijwilligers-award van het jaar. Want zij 
kreeg uit handen van burgemeeste Krikke de 
award mee naar huis!

Glunderend maar bescheiden vertelt ze hoe ze 
in watten is gelegd door carnavalsvereniging de 
On-Ganse, die de organisatie van het jaarlijkse 
vrijwilligersgala in handen heeft. “Ik was erg 
verbaasd en wist niet zo goed wat het allemaal 
inhield genomineerd te worden, maar gelukkig 
was het allemaal heel goed geregeld. Ik mocht 
voor het gala kleding en schoenen uitzoeken, dit 
onder het genot van koffie en gebak.” Telefonisch 
waren de maten door gegeven en alles stond in 
de winkel klaar. Per limousine en begeleid door 
familie werd Corrie (Degen) naar het Musis Sa-
crum gebracht, waar het gala plaatsvond.

Zeventien jaar is Corrie al vrijwilligster bij de 
Ome Joops Tour en op de vraag wat haar reden 
hiervoor is, antwoordt ze: ”Het is een virus”. Ze 
heeft heel veel mooie ervaringen. Als moeder 
van vijf kinderen, veertien kleinkinderen en drie 
achterkleinkinderen, zijn er al veel gezinsleden 
mee geweest. Dat maakt het nog specialer. 

Kleindochter Roza, die bij haar inwoont, gaat bij-
voorbeeld mee als koffieassistent. Omdat er nog 
een kleindochter bij haar inwoont, Mariena, heeft 
Corrie wel minder tijd voor ander vrijwilligers-
werk. Maar dat vindt ze niet erg, omdat ze hier 
veel voldoening uit krijgt. “Ze hebben gelukkig 
ook het 'Ome -Joops- Tour-virus’ en ik heb mijn 
kaartclub op donderdag waar ik naar uitkijk.”

Eén van haar mooiste ervaringen was toen er 
een kind zoek was in de Efteling. De andere kin-
deren moesten wachten en – zoals alle kinderen- 
werden ze op een gegeven moment ongeduldig. 
Corries dochter Petra, die helaas al een tijdje 
geleden is overleden, begon toen een lied te 
zingen. Met als gevolg dat ze alle kinderen zover 
kreeg mee te zingen. Tot op de dag van vandaag 
is dit het vaste liedje van de Ome Joops Tour.

Corrie Degen is een vrouw die is geboren in 
Arnhem en die na veel verhuizingen nu al jaren 
in Klarendal woont, waar ze zich thuis voelt. 
Ze houdt van dingen aanpakken. Ze zegt dat je 
handen hebt gekregen om iets te doen en zolang 
haar hersenen en benen het willen, blijft ze kof-
fie inschenken voor de vrijwilligers van de Ome 
Joops Tour. Tevens wil ze nog een oproep doen 
voor alle kinderen uit Klarendal tussen de tien en 
dertien jaar. De oproep luidt: “Schrijf je in en ga 
ook mee met de Ome Joops Tour!”

www.omejoopstour.nl

Vrijwilligers van het jaar Corrie Degen met haar prijs
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Corrie houdt van dingen aanpak-
ken. Ze zegt dat je handen hebt 
gekregen om iets te doen

Zeventien jaar is Corrie al vrijwil-
ligster bij de Ome Joops Tour en op 
de vraag wat haar reden hiervoor is,  
antwoordt ze: ”Het is een virus”

In deze kerst editie:



Het jaar 2011 zit er weer bijna op. Even in een 
redactioneel een jaar evalueren, is wat moei-
lijk. Nauwelijks verslag van het speeldorp, 
nauwelijks verslag van Wijken voor Kunst; ze 
vallen altijd tussen de wal en het schip qua 
wijkkrant, maar het waren weer prachtige 
edities. Wel veel verslag van alle andere din-
gen met toch vaak een wat sobere sfeer. Ach, 
die bezuinigingen. Gingen we daar mooi van 
start als Vogelaarwijk met nieuwe banen om 
instanties sterker te laten functioneren, zo 
waren ze weer verdwenen met de komst van 
het nieuwe kabinet en ook een nieuwe raad. 
We hebben nauwelijks kunnen proeven aan 
het succes van Krachtwijk Klarendal. Een 
Krachtwijk is het natuurlijk nog steeds, maar 

‘De wijkaanpak is in een nieuwe fase beland. 
Het geld is zo goed als op, en bewoners 
staan meer dan ooit centraal. We mogen, nee 
pardon: moeten meer zelf doen. "Bewoners 
krijgen een sleutelrol bij het vergroten van 
de leefbaarheid in hun wijk," zegt minister 
Donner.’ – aldus de tekst waar het Landelijk 
Samenwerkingsverband Aandachtswijken 
hun jaarlijkse LSA bewonersdag mee aan-
kondigde. Dus vanaf het volgende jaar: meer 
zelf doen! 

Voor nu, een goed uiteinde!
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KLARENDAL
wijkkrant klarendal is een uitgave van het Wijkplatform

~ Redactioneel ~

Uiterlijk woensdag kopij 25 januari
Kopij ontvangen we het liefst per e-mail, 
anders op Cd-rom afleveren in de Wijkwinkel.
Ingeleverde teksten moeten in Word worden 
aangeleverd, digitale foto’s in een zo hoog 
mogelijke resolutie. 
Verspreiding van de wijkkrant vanaf 13 feb.
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~ Colofon ~

~ Inleveren van kopy ~
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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 6 was CAfé 
PETErSbrUG. De 
winnaar is A. fOnK 
wonende op de 
Catharijnestraat 38.

G E f E l I C I T E E r D ! !

Welke plek zie je op de tekening?

Naam:

Adres:

Telefoon: 

lever deze bon bij de Wijkwinkel voor 25 januari
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Dans van de innerlijke kracht
Dans van de innerlijke kracht is een fijne kracht-
dans uit de Indonesische cultuur.
Lichaamstraining en ontspanningsoefeningen 
aangevuld met dansexpressie.
Bewegingspatronen vanuit traditie en spiritueel 
leven van de Indonesische bevolking.
Innerlijk kracht (= tenaga dalam) is een kern-
woord binnen de workshop.

Bij deze dansexpressie vormt de beleving 
het uitgangspunt voor de beweging. Je 
eigen manier van dansen is belangrijker dan 
het aanleren van ingewikkelde danspasjes. 
Danservaring is dan ook niet nodig om mee 
te doen. Training van de Indonesische tenaga 
dalam (= stille kracht) en dansexpressie komen 
in deze cursus samen.

wanneer: maandagavond / 10 lessen
start: 16 januari 2012
tijd: 20:00 – 21:30 uur
voor wie: iedereen; man en vrouw, jong en oud.
waar: Wijkcentrum Klarendal, Rappardstraat 30 

De organisatie is in handen van Rijnstad en ste-
delijk vrouwencentrum Oase, samen met Ivonne 
Kreule en Rich de Tenaga.

Voor aanmelding en informatie: 
Ivonne Kreule, ivonne@regenboogfontein.nl, 
06 - 453 911 26 of
rich de Tenaga, liran.indonesia@gmail.com, 
06 - 292 47 113

Afscheid Marit van Spanje
Hallo allemaal!

Na drie jaar met heel veel plezier gewerkt te 
hebben in Klarendal, op jongerencentrum de 
Mix, houdt mijn functie per 1 januari 2012 
wegens bezuinigingen helaas op te bestaan.

In 2009 ben ik begonnen als jongerenwerker 
op de Mix. Samen met mijn collega’s heb ik me 
altijd erg ingezet om voor en met de jongeren 
leuke en leerzame activiteiten op te zetten. Ik zal 
de jongeren en de gezelligheid en afwisseling in 
het werken met hen erg gaan missen. 
Ik wil hierbij iedereen heel erg bedanken voor 
de fijne samenwerking en de gezelligheid! Op 
vrijdag 23 december is er van 15.00-17.00 uur de 
gelegenheid om afscheid te nemen, onder het 
genot van een hapje en een drankje!
 



Loop eens binnen bij… kapsalon ‘Seky’
Door Jos Peters

Opnieuw heeft Klarendal er een winkel bij. Op 
6 oktober jl. heeft kapsalon ‘Seky’ zijn deuren 
geopend voor iedereen, die goed geknipt wil 
worden, maar het liefst niet veel geld kwijt wil 
zijn. 

Sead Dzelilovic is een kapper met vijfentwintig 
jaar ervaring in het kappersvak en een man met 
een verhaal. Sead: “Ik ben in 1998 met mijn gezin 
naar Nederland gekomen, na de burgeroorlog 
in het voormalige Joegoslavië. Ik woonde in 
Mostar, in Bosnië Herzegovina. Misschien kent 
u de plaats, waar de mooie brug was. We waren 
gevlucht tijdens de oorlog en toen we terugkwa-
men, was het huis en mijn kapperszaak ver-
woest. Ik probeerde opnieuw een kapperszaak te 
beginnen, maar er waren nauwelijks nog klanten. 
Er is veel armoede en een hele hoge werkloos-
heid in Bosnië. Mijn vrouw heeft nog steeds last 
van posttraumatische stress door deze periode. 

In 2007 hebben we door de generaal pardonre-
geling een verblijfsvergunning gekregen. Na de 
oorspronkelijke asielaanvraag in Zevenaar, ben 
ik hier weer opnieuw begonnen met het vak van 
kapper in winkelcentrum De Lely aan de Dr. Lely-
weg in Arnhem. Daar had ik een tentje staan van 
ongeveer twee vierkante meter, met een open 
voorkant, zodat iedereen kon zien wat er gebeur-

de. Het knippen in het openbaar was een goede 
reclame, want ik had veel klanten. Dit heb ik tien 
jaar zo gedaan, maar nu is er een nieuwe fase 
aangebroken, omdat ik deze winkel kon huren.” 
Tijdens het interview komen er met regelmaat 
klanten in de zaak, waarvan de meeste Sead al 
kennen van winkelcentrum De Lely. 
Sead: “Ik moet binnen Klarendal nog mijn klan-
tenkring opbouwen. Ik heb flyers laten drukken 
om huis-aan-huis te verspreiden.” Gevraagd naar 
de naam voor de kapsalon, antwoord hij dat het 
zijn bijnaam was toen hij een klein kind was. Zijn 
moeder riep hem altijd met ‘Seky!’

Het gezin Dzelilovic woont in Vriezenveen, vlakbij  
 

Almelo. Sead: ”Ik moet elke dag de nodige 
kilometers afleggen voordat ik bij mijn werk of 
thuis ben. Maar mijn gezin heeft daar nu een-
maal de scholen, vrienden en kennissen zitten. 
Misschien wil ik later met mijn vrouw weer terug 
naar Bosnië, maar nu ben ik blij om mijn zaak in 
Klarendal te hebben. Het is een leuke wijk om in 
te werken.”

KAPSAlOn ‘SEKy’, KlArEnDAlSEWEG 66
06 - 483 83 576. Open van dinsdag t/m zaterdag 
van 9.30 tot 18.00 uur. na 18.00 uur op afspraak 
mogelijk, donderdagavond tot 21.00 uur. Dames 
knippen vanaf 10 euro, heren knippen vanaf 10 
euro, kinderen knippen 8 euro.

Pechtold over Krachtwijk Klarendal “Het zijn gure tijden”
Door Zefanja Hoogers

Alexander Pechtold kwam langs in Klarendal. 
bewoners en beroepskrachten uit de wijk ont-
moetten hem voor de vierde keer. Ontvangst in 
de wijkwinkel, daarna een stukje lopen door de 
wijk.

ADOPTIE
Hij komt eens in de zoveel tijd omdat hij officieel 
de adoptiepoliticus van de wijk is. Het Landelijk 
Samenwerkingsverband Aandachtswijken (LSA) 
heeft 15 jaar geleden het project Wijkadoptie 
Kamerleden bedacht. Pechtold heeft sinds 2007 
Klarendal onder zijn hoede. Volgens het LSA lukt 
het vaak om een adoptierelatie op te bouwen 
die jaren standhoudt. Die van Klarendal en 
Alexander Pechtold begint daar wel op te lijken; 
hij bericht met Twitter die ochtend niet voor niets 
de wereld in dat hij en de wijk ‘elkaar’ hebben 
geadopteerd.

VAn KlArEnDAl nAAr DEn hAAG
In de praktijk komt zo’n adoptierelatie neer op 
werkbezoeken en een enkele keer pikt hij gelui-
den op – of worden hem geluiden toegestuurd 
vanuit de wijk. Zo kan hij er een kamervraag over 
stellen. Alexander Pechtold: “Ik zie hier concreet 
de dingen van Haags beleid in de praktijk. Ik mis 
in Den Haag de concrete dingen, het is vaak te 
abstract. Ik heb sinds mijn eerste bezoek in 2007 
veel zien veranderen, fysiek ziet het er fantastisch 
uit. Het is belangrijk dat de sociale kant ook in 
evenwicht blijft.”

ZOrGEn DElEn
“Trots op wat we hebben bereikt, tegelijkertijd 
bang voor de toekomst” aldus Ron Onstein. Als 
beroepskracht -voorzitter van bouwspeelplaats 
de Leuke Linde- is hij aanwezig bij het bezoek 
van Pechthold. Hij wil van de adoptiepoliticus 
graag meer weten over het beleid van minister 
Donner (Binnenlandse Zaken) en hoe de kamer 
hier in staat. Klarendal hoopt dat deze adoptie-
relatie iets in dat beleid kan betekenen. In deze 

bezuinigingstijden ziet dat er niet naar uit. “Dit 
kabinet heeft de wijkenaanpak absoluut niet als 
speerpunt in zijn coalitieaccoord. Het zijn gure 
tijden”, stelt Alexander Pechtold. 
Dus: wij kunnen onze zorgen uiten over alle ener-
gie die er in de wijk is gestopt en ons afvragen 
of die resultaten zullen blijven zodat de wijk niet 
weer terugvalt in een aandachtswijk. Alexander 
Pechtold schijnt niet meer te kunnen doen dan 
die zorgen met ons te delen.

''Misschien wil ik later met mijn vrouw 
weer terug naar Bosnië, maar nu ben ik 
blij om mijn zaak in Klarendal te hebben. 
Het is een leuke wijk om in te werken"

3

Sead Dzelilovic aan het werk

Voor een fotomoment werd gestopt op de zolder van School III,  
waar in de nabije toekomst zich een gezondheidscentrum zal inrichten.



Kamerlid Ahmed Marcouch in Arnhem 
In debat over de toekomst van de krachtwijken

Door Zefanja Hoogers

“hoe moet dat nou met de Arnhemse Krachtwij-
ken”. Met deze vraag werd er een debatavond 
georganiseerd door de Jonge Socialisten Arnhem 
nijmegen in samenwerking met de PvdA Arn-
hem. Als Krachtwijk kregen Klarendal en 39 an-
dere wijken in nederland in 2007 de toezegging 
van miljoenen voor een degelijke aanpak. Maar 
het ministerie van Wonen Werken en Integratie 
bestaat niet meer, en het huidige kabinet heeft 
de wijkenaanpak absoluut niet meegenomen in 
zijn regeerakkoord; alle zojuist behaalde succes-
jes worden weer net zo hard weggegooid.

Het debat werd georganiseerd in het Bruishuis in 
Malburgen, de aanwezigen waren heel divers. Er 
was ook een kleine afvaardiging vanuit Klarendal 
aanwezig. Om dit debat te voeren was Kamer-
lid van de PvdA Ahmed Marcouch (veiligheid) 
aanwezig. Zijn collega Jacques Monasch (wonen) 
haakte helaas af. Uitgebreide aankondiging en 
verslag kunt u terugvinden op:  
www.arnhem.dichtbij.nl.

Ahmed Marcouch was duidelijk de man van 
veiligheid. Als bestuurder ooit op Amsterdam 
Slotervaart, had hij een referentiekader wat 
nauwelijks overeenkomsten heeft met hoe het 
er in Arnhem aan toe gaat; het was daar ooit erg 
onveilig terwijl er in Arnhem al gewerkt werd aan 
veiligheid voordat het Krachtwijken beleid in de 
wereld kwam. Toen trotse Arnhemmers vertel-
den hoeveel dingen er goed gaan in onze wijken 
(Malburgen en Klarendal staan op nummer 1 
respectievelijk 2 als succeswijken van de veertig 
aanpakwijken) leek het wel of hij dan geen idee 
had waarover er nog gedebatteerd moest wor-
den. Terwijl er toch echt de angst heerst dat alle 
energie van de afgelopen jaren misschien voor 
niets is geweest en de wijken makkelijk weer 
terug naar af kunnen glijden. 

Marcouch sluit af met: “Ik vond het een hartstik-
ke positieve bijeenkomst.” Maar algemeen be-
stuurslid van de PvdA Arnhem Mark lauriks  – hij 
leidde de avond – had er een ander idee bij: “En 
er komt een vervolg, laten we dan in godsnaam 
proberen tot wat conclusies te komen.”

Filiaalmanager Leon Uittenbogaard
Door Zefanja Hoggers

Op 30 november opende Albert Heijn Klarendal 
zijn verbouwde filiaal; vanaf nu een veel luxere 
Albert Heijn voor de dagelijkse boodschappen. 
De wijkkrant wil echter zich niet specifiek lenen 
om reclame te maken voor de Albert Heijn, dat 
kan zo’n groot concern wel met zijn eigen mid-
delen.
Wat wij wel graag willen is Leon Uittenbogaard 
feliciteren. Leon is sinds een jaar of drie filiaal-
manager in Klarendal en erg betrokken bij de 
wijk. Hij is altijd bereid mee te werken aan de 
een of andere lokale activiteit van het wijkcen-
trum, kinderwerk en het Kinderwijkteam; hij 
stelt ruimte beschikbaar voor de première van 
de film “Klarendalse Vrouwen” van Theater-
groep Cactus en is betrokken bij ondernemers-
vereniging DOCKS die een werkgroep voor 
‘keurmerk veilig ondernemen’ heeft.
Dus zo mag hij best wel eens in het zonnetje ge-
zet worden! Leon, gefeliciteerd met je moderne 
filiaal!
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Ahmed Marcouch praat na met o.a. ambulant jongerenwerker in Klarendal, Daniël Smit

JUDITh (38) en CArlA (41) reageerden op 
een oproep van de wijkkrant om een jaar lang 
gratis te komen sporten bij fOrMUPGrADE. 
In de vorige krant stelden zij zich voor en 
moesten toen nog beginnen. Inmiddels zijn 
beide dames al volop in beweging. hun erva-
ringen mailen ze regelmatig met elkaar. leest 
u mee?
 
Judith aan Carla:
Ik zie ontzettend op 
tegen het sporten. 
Lukt het me wel 
naast mijn baan en 
gezin? Kan ik zin 
maken? Hoe is dat bij 
jou? Ik denk elke keer 
'getverderrie' als ik moet 
gaan sporten. Maar als ik 
eenmaal bij Formupgrade ben, vind ik het 
heerlijk, hoor. Ik doe onder begeleiding een 
rondje boksen, oefeningen voor mijn buikspie-
ren en andere oefeningen en soms nog een 
partij badminton. Dat is heerlijk om te doen. 
Alleen de eerste week, die spìerpijn... voelde 
me er soms ziek van. Gelukkig is dat nu over. 
Ik boek dus vooruitgang en wie weet word ik 
nog eens echt sportief?
 
Carla aan Judith:
Ik heb na de eerste 
dag een hele grote 
tube met van de 
spul tegen spierpijn 
gekocht! Maar in-
middels loop ik met 
begeleider Thomas, de 
eigenaar van Formup-
grade, al een uur buiten 
en dat in een flink tempo. Wow! De rest van 
de week doe ik oefeningen met gewichten, ga 
ik een stukje fietsen en leg een flink eind op 
de loopband af. Allemaal onder begeleiding, 
want er is echt altijd iemand aanwezig om me 
te helpen. Of ik nu 's morgens, 's middags of 
's avonds kom. Èn: de eerste kilo is eraf bij 
mij! Tot schrijfs.

Zij durven!

Judith

Carla

leon Uittenbogaard bij het heropening van 'zijn' Albert heijn
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Bu i t engewoonBe t e r in Klarendal  
Meer informatie over buiten Gewoon beter: www.arnhem.nl/bgbklarendal Of: Klaas Spits: 026 - 377 4365; klaas.spits@arnhem.nl

ST. JAnSKErKSTrAAT

Naar aanleiding van een oproep van de ge-
meente om mee te denken over de inrichting 
van het laatste deel van de St. Janskerkstraat, 
hebben verschillende bewoners gereageerd. 
De meeste reacties gingen over groen, parke-
ren, fietsenrekken en containers.

“We gaan nu de kwaliteit van de bomen en 
de rioolaansluitingen inventariseren”, zegt 
BGB-projectleider Klaas Spits. “We ver-
wachten in maart een voorlopig ontwerp te 
kunnen presenteren. Daarin nemen we zoveel 
mogelijk van de ingebrachte ideeën mee. Ui-
teraard kunnen bewoners nog op dit ontwerp 
reageren. Daarvoor ontvangen zij te zijner tijd 
nog een uitnodiging.” De gemeente verwacht 
dat dit deel van de St. Janskerkstraat rond de 
zomer van 2012 af zal zijn.

Tekst en foto's: Jos van Beek Communicatie   

(VErlEnGDE) hOflAAn KlAAr

GrOEn
Op de Verlengde Hoflaan en in het gebied ten 
oosten daarvan, zal de aankomende tijd op 
diverse plaatsen groen worden geplant. Zo-
lang het weer het toelaat zal dat nog dit jaar 
gebeuren, de gemeente verwacht hier in het 
voorjaar mee klaar te zijn.

Verlengde hoflaan
Op de hoek Sumatrastraat/Verlengde Hoflaan, 
waar de parkeerplaatsen zijn weggehaald, ko-
men lage struiken en wat hogere sierstruiken. 

Speelplekje St. Janskerkstraat
Hier worden de hegjes hersteld en komt er 
lage beplanting om het trafohuisje

römerselaan
Op de hoek Römerselaan/Hartogslaan wordt 
lage beplanting gezet met enkele hoge losse 
struiken. 

J.C. hartogslaan
In de Hartogslaan liggen grote boomspiegels. 
In een boomspiegel ontbreekt een boom; deze 
wordt in het voorjaar geplaatst. Verder wordt 
om de bomen heen bodembedekker geplant. 

VrAGEn?

Heeft u vragen over de werkzaamheden? 
Of wilt u tekeningen bekijken van wat er in 
uw straat staat te gebeuren? Kom dan naar 
het inloopspreekuur in de wijkwinkel: iedere 
woensdag tussen 13.30 en 14.30. Hoofdop-
zichter Chiel Sanders is daar dan aanwezig. 
U kunt de tekeningen ook bekijken op de 
website van BGB Klarendal: www.arnhem.nl/
bgbklarendal

buiten Gewoon beter in Klarendal zit er bijna 
op. In feite staan er nog maar twee dingen op 
het programma: opknappen van het laatste 
deel van de St. Janskerkstraat en het planten 
van groen in het deel ten oosten van de (Ver-
lengde) hoflaan. 

Taklaan
Bij de kruising Taklaan/Raapopseweg, op de 
voorheen verharde plek, komt een nieuw 
groenplekje met rozen. 

St. Janskerkstraat
In het oostelijk deel van de St. Janskerkstraat, 
dat al klaar is, worden zo snel mogelijk in 
het voorjaar mooie sierperen geplant in de 
boomspiegels die er al liggen. Dat is dus aan 
één kant.

Verder zal her en der in de wijk groen worden 
hersteld of aangevuld. Bijvoorbeeld op de Vij-
verlaan ter hoogte van de St. Janskerkstraat, 
waar hele vakken opnieuw van laag laurier 
worden voorzien.
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OKIMOnO – GErrIT WEErEn
Meer dan een jaar geleden opende Gerrit 
Weeren officieel de winkeldeuren van 
Okimono. Gerrit is bedrijfskundige en heeft 
een ICT bedrijf. “Maar wij konden zelf niet de 
T-shirts vinden die we graag wilden dragen. 
Ik zag iemand op een festival heel makkelijk 
T-shirts printen en zo ontstond het idee. Ik 
heb in de eerste instantie zelf kunstenaars en 
ontwerpers uit mijn netwerken gevraagd iets 
te maken en in 2008 na een openingstentoon-
stelling is Okimono als webwinkel gelanceerd.” 
binnen twee jaar kwam ook de winkel in beeld.

Okimono maakt 100% draagbare kunst. De 
exclusieve ontwerpen van onder andere gra-
fisch ontwerpers, 3D vormgevers, illustratoren, 

houtsnijders en kunstenaars worden door ver-
werkt tot eco-vriendelijke Limited Editions en 
in een genummerde serie van 100 stuks uitge-
bracht. (bron: Facebook pagina Okimono). Gerrit: 
“We behandelen de T-shirts als kunst; op de ach-
terkant zijn de shirts met kleine letters bedrukt 
met de naam van het ontwerp en de nummering 
van de oplage.”

Gerrit praat veel in de wij-vorm. “Okimono is 
een team. Er staan drie mensen parttime op 
de loonlijst, stagiares komen en gaan – blijven 
soms ook hangen, ik werk met vaste freelance 
software ontwikkelaars en dan de kunstenaars 
die soms door ons gevraagd worden maar zich-
zelf ook melden.” Gerrit over de collectie: “We 
hebben de ‘originals’, dat is de oorspronkelijke 

serie. Daar is de ‘Arnhem-serie’ bijgekomen, met 
in de eerste instantie houtsnede ontwerpen van 
kunstenaar Edwim Peters. Ik had niet gedacht dat 
dit zo goed zou lopen. Zijn ontwerp wordt trou-
wens door de vele details als zeefdruk geprint, 
de andere ontwerpen worden met flexprint 
techniek gedrukt. Verder werken we momenteel 
aan een ‘Stitch & Sew’ serie, feitelijk is dat bor-
duurwerk. We gebruiken daar nu nog bestaande 
ontwerpen voor om te kijken hoe het werkt.”

Gerrit is ook actief bij de werkgroep 
‘Modekwartier’ van ondernemersvereniging 
DOCKS; “Het belangrijkste doel van deze 
werkgroep is dit een aantrekkelijk winkelge-
bied maken. We zorgen voor de vulling van 
de reclamemuppies en we hebben de winkels 
herkenbaarder gemaakt door vlaggen. Verder 
bestaat de moeilijkheid met de openingstijden; 
omdat er veel eenmanszaken tussen zitten, kan 
niet iedereen op dezelfde tijdstippen open zijn. 
We moeten dus een helder beeld uitstralen en 
mensen niet teleurstellen. Het is onze plicht om 
mensen op juiste openingstijden te wijzen. Dus 
‘als je het modekwartier wil ontdekken, kom 
dan van donderdag t/m zaterdag’ en alleen uit-
dragen wat ook waar te maken is.” Gerrit heeft 
het afgelopen jaar misschien wel een hele dag 
per week gestoken in deze werkgroep. “Maar 
ik ben nou aan het afbouwen; het thuisfront 
roept…” Rond de deadline van deze krant ver-
wacht Gerrit zijn tweede kind.

www.okimono.nl – Sonsbeeksingel 117 
openingstijden: din. t/m zat. vanaf 10.00u

Okimono maakt 100% draagbare kunst

het afgelopen jaar zijn we regelmatig bezig geweest nieuwe ondernemers in het modekwartier te portretteren. Als niet commerciële krant, leent 
Wijkkrant Klarendal zich graag voor een stukje Pr voor deze pioniers van het modekwartier. nog steeds is lang niet iedereen aan de beurt geweest. 
het jaar 2011 wilden we afronden met weer vier portretten. Volgend jaar zien we weer of we het verder oppakken.

Vanuit het coachingstraject bij Arnhem Mode Incubator kwam de wens om foto’s van Gerrit, de collectie en de winkel voor presenta-
ties te gebruiken. Iemand kwam met het idee om dat in één beeld te verwerken, stagiaire Freek Maandag ging er mee aan het werk.

IrVInx – IrVInG VOrSTEr
net om het hoekje Klarendalseweg nummer 
4 zit couturesalon Irvinx. Sinds 2010 verkoopt 
mode-ontwerper Irving Vorster daar zijn mode-
lijn voor de vrouw. Irving heeft zijn mode-
opleidingen in Utrecht en Arnhem gevolgd. 
na werk als parttime decorateur en coupeur , 
zette hij in 2004 zijn eigen label neer.

De salon is drie dagen in de week open. Hij 
presenteert daar een gelimiteerde vrouwen kle-
dinglijn en een ‘couture’lijn. “Couture komt uit 
het Frans en betekent ‘op maat snijden’. Toch  
is het niet slechts ‘maatkleding’ omdat er een 

eigenzinnig design achter zit. Er is keuze uit 
cocktailjurkjes en galajurken.”

Onlangs is er een nieuwe lijn aan toegevoegd 
‘Co-Couture’. Dit nieuwe mode-concept is samen 
met trendwatcher Fons Maenhoudt opgezet en 
houdt in dat een klant een chique doos koopt 
met een het voorbereid jurkje, compleet met alle 
fournituren. Irving: “Vroeger konden vrouwen 
hun eigen kleding naaien met een patroon uit 
bijvoorbeeld de Burda. Daar ging best veel tijd 
in gaat zitten. In deze doos zit een door mij ont-
worpen jurk die helemaal is afgewerkt en alleen 
maar in elkaar gezet hoeft te worden. Het is een

soort ‘prefab’ idee. Het plezier van het tóch 
zelf gemaakt hebben, het proces en het leu-
ker maken om over je kleding te vertellen: 
dát moet de toegevoegde waarde zijn.” In de 
toekomst komen er meerdere jurkjes van ont-
werpers, het Co-Couture pakket is in de salon 
verkrijgbaar of te reserveren via de website 
www.co-couture.nl.
Daarnaast werkt Irving in opdracht vanuit zijn 
atelier. “Toch is het best nog lastig om rond 
te komen als ontwerper van een eigen label. 
Als ik de salon de hele week open zou hebben, 
heb ik geen tijd meer voor ontwerpen. Ik wil 
ook graag zelf in de salon aanwezig zijn om 
mijn klanten zo goed mogelijk te adviseren. 
Veel mensen vinden het leuk de ontwerper zelf 
te treffen en achtergrond over de kleding te 
horen.”

Verder staat Irving open voor lokale activi-
teiten; mini-catwalk tijdens de Nacht van de 
Mode; een etalagevoorstelling tijdens Wijken 
voor Kunst 2010; medewerking aan de film 
‘Klarendalse Vrouwen’ van Theatergroep Cactus 
afgelopen zomer; Wijken voor Kunst in het 
najaar met lokale kunstenaars. “Het is goed 
voor de naamsbekendheid, de contacten en 
feelgood richting de wijk; ik zit hier nou toch.”

www.irvinx.com – Klarendalseweg 4
openingstijden: don. t/m zat. vanaf 11.00u

Onlangs is er een nieuwe lijn aan toegevoegd ‘Co-Couture’. Dit nieuwe 
mode-concept heeft hij samen met trendwatcher Fons Maenhoudt opgezet
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nET-A – AnnET VEErbEEK & STErK 
WATEr STUDIO – rEMKO VErWEIJ 
Annet Veerbeek is styliste. Dat betekent dat ze 
de modellen kleedt voor foto- of filmshoots en 
modeshows. Dat klinkt misschien heel eenvou-
dig, maar daar komt heel veel bij kijken.

Annet deed onder andere HBO lerarenoplei-
ding Tehatex (tekenen, handvaardigheid en 
textiel) en studeerde daar af in interieurvorm-
geving. Maar door haar parttime banen bij 
bijvoorbeeld Chill Out in de Bijenkorf, Trix en 
Rees, Mippies én haar veelzijdigheid aan inte-
resses, bleef Annet in de modewereld hangen. 
Een bevriend fotograaf wilde zich specialiseren 
in modefotografie en vroeg Annet voor de sty-
ling. “Ik kende door mijn werk al een boel men-
sen in de mode. Ik vroeg in de eerste instantie 
gewoon vrienden als model en andere vrien-
den voor de kleding en de attributen. Ik zocht 

het in mijn eigen netwerken, en mijn specia-lis-
me groeide gestaag.” Ondertussen is Net-A een 
naam in de modestyling. 

“Voor opdrachten leen ik álles. Ontwerpers stel-
len hun kleding en accessoires voor een klus 
beschikbaar en daarmee is het een stukje PR 
voor hen.” Annet heeft opdrachtgevers als de 
Coiffure Award; het gaat dan wel om de kap-
sels, maar de modellen moeten ook aangekleed 
worden. Ook voor het tijdschrift Eigen! (een 
Arnhems city magazine) organiseert zij de sty-
ling. Verder is zij vaste stylist bij Awearness Fair 
Fashion (een on- en offline Arnhems platform 
van duurzame mode) die regelmatig shows orga-
niseert. “Het is belangrijk in een goed netwerk te 
zitten van fotografen, visagisten, modellen, kap-
pers en (kleding) ontwerpers. Vaak komen daar 
dan veel productiewerkzaamheden bij kijken, ik 
zorg bij zo’n show voor een totaalplaatje.”

Maar Annet creëert als styliste voor haar 
opdrachten ook haar eigen dingen: “Ik maak 
vaak armbanden, kragen, tassen of beenwar-
mers voor een opdracht. Ik vind hergebruik 
en duurzaamheid dan erg belangrijk; vintage 
grondstoffen en restmaterialen die in een 
tweede leven een nieuwe bestemming krijgen. 
Een enkele keer ben ik ook genoodzaakt iets 
aan te schaffen. Al deze producten heb ik dan in 
mijn winkel en in mijn webshop onder de naam 
‘Style ’n Sell’ te koop.”

Door al deze bezigheden is het voor Annet niet 
makkelijk de winkel vaak open te hebben. “Dat 
lukt niet altijd… Het is vooral een werkplek en 
een etalage. Vrijdag en zaterdag gaat wel, don-
derdag is het wel eens moeilijk.”
Annet is hier anderhalf jaar geleden neerge-
streken samen met haar vriend Remko, auto-
didact dj en producer van muziek. Ze wonen 
boven en werken beneden. Remko: “We wilden 
samenwonen en zochten naar een geschikt 
pand, hier hebben we ook allebei werkruimte. 
Dit was voor mij een goede kans een profes-
sionele projectstudio in te richten. Ik kan hier 
beter klanten ontvangen; hoe verder je je ont-
wikkelt, hoe hoger de verwachtingen.” Zonder 
Annet zou Remko niet zo makkelijk in de mode-
wereld zijn gerold. “Als freelancers kunnen we 
inderdaad ook wat voor elkaar betekenen. Bij 
mode- en designshows waar Annet achter de 
organisatie zit, kan ik voor de muzikale omlijs-
ting zorgen. Ik ontmoet hier iedere week wel 
iemand met wie het klikt en waarbij we iets 
voor elkaar kunnen betekenen.”

www.net-a.nl en www.sterkwater.com – 
Klarendalsweg 440
openingstijden net-A: in ieder geval vrijdag. en 
zaterdag

“Ik vind hergebruik en duurzaamheid dan erg belangrijk; vintage grondstoffen 
en restmaterialen die in een tweede leven een nieuwe bestemming krijgen”

PlOTZ – KArIn rIJCKEVOrSEl 
hoog aan de Klarendalseweg zijn nog meer 
bijzondere T-shirts te vinden. Op nummer 178 
opende Karin rijckevorsel afgelopen septem-
ber haar winkel, ook haar onderneming was in 
de eerste instantie alleen een webshop. 

Karin deed MTS grafisch waarmee ze folders, 
huisstijlen en logo’s leerde ontwerpen. Daarna 
volgde ze ook een opleiding modevormgeving. 
Met deze opleidingen werkte ze altijd freelance 
in opdracht en parttime als stylist in accessoi-
res. “En dan is de klant de koning. Ik had meer 
behoefte mijn eigen ding te doen. Ik kan 

dit nu combineren.” In 2010 opende Karin haar 
webshop, stond met haar T-shirts wel op festi-
vals en flyerde tijdens de Nacht van de Mode: 
“Want ja, webwinkels daar zijn er duizenden 
van ik en kon zo zien of mijn producten wel 
aansloegen.” Karin woont bovenin Klarendal in 
een SLAK pand en zag al die ontwikkelingen 
van het modekwartier voor haar neus gebeuren. 
“Ondertussen begon ik in mijn werkruimte thuis 
er wel uit te groeien. Ik was al met het project-
bureau 100% Mode in contact gekomen, omdat 
ik mee had gedaan aan de 3Dx3D designmarkt 
in het voorjaar én de Nacht van de Mode 2011 en 
mijn oog was gevallen op dit pand. Ik heb er 

wat vaart achter gezet en kreeg in augustus de 
sleutel!”

Het pand was redelijk opgeknapt, maar er is 
nog veel aandacht naar het interieur gegaan. 
Met als doel om tijdens Wijken voor Kunst in 
september te openen. Dat is gelukt. “Dat was 
een leuke start. Niet alleen genodigden maar 
ook voorbijgangers kwamen binnen. Ik heb 
veel positieve reacties gekregen en leuk ver-
kocht.”
Plotz’ T-shirts zijn in de eerste instantie shirts 
met bijzondere prints. Karin snijdt haar eigen 
ontwerpen met een plotter uit, waarna ze ver-
hit op de shirts worden geprint. Alle shirts zijn 
van eco katoen en de prints worden maximaal 
50 keer gebruikt. “Maar het gaat vooral om de 
prints op textiel. Ik heb nu bijvoorbeeld ook 
sjaals en shirts met lange mouwen. Ik ben ook 
over kussens aan het nadenken. Dat is dan het 
leuke van een winkel; je kunt gelijk de reacties 
van de mensen horen en testen of het werkt.”
Karin is blij dat ze nu een ruimte heeft waar ze 
zowel winkel al werkruimte heeft. “Ik vind het 
ook leuk dat er gezamenlijk dingen door de 
modeondernemers worden ondernomen. Ik zie 
enthousiaste mensen die elkaar stimuleren en 
versterken.”

www.plotz.nl  – Klarendalseweg 178 
openingstijden: don. t/m zat. vanaf 11.00u

“Ik zie enthousiaste mensen die elkaar stimuleren en versterken”



Nieuwe uitdaging voor Hanneke Ullrich

Tekst: Debbie Trouerbach Foto: Zefanja Hoogers

In Augustus 2008 begon hAnnEKE UlrICh als 
participatiecoach op Klarendal. Met haar enthou-
siasme en positiviteit heeft ze de afgelopen jaren 
al veel bewoners geholpen en begeleid. Per één 
december ging hanneke een nieuwe uitdaging 
aan en werkt als arbeidsdeskundige bij het UWV.

Hanneke Ullrich: “Ik heb ontzettend genoten 
van mijn werk hier in de wijk die veel potentie 
heeft. Het was leuk om met bewoners aan hun 
persoonlijke doelen te werken en daadwerkelijk 
resultaten te zien. In mijn nieuwe baan ga ik ze-
ker mijn ervaringen toepassen. Ik zie nu pas hoe 
het is om als bewoner naar een instantie te gaan 
en hoeveel hierbij komt kijken. De wijk ga ik zeker 
missen ik ken hem bijna beter als mijn eigen 
woonwijk. Ik stop wel, maar de andere participa-
tiecoaches blijven gewoon in de wijk werkzaam. 
Alle bewoners bedankt voor de gastvrijheid en 
openheid in de afgelopen jaren!”

Per toeval kwamen we erachter dat Hanneke ook 
vrijwilligster is als bestuurslid is bij de Zonne-

bloem, een organisatie die alleen kan voortbe-
staan in Arnhem-noord als er zich vrijwilligers 
blijven aanmelden. De Zonnebloem is er voor 
iedereen die in een sociaal isolement dreigt te 
raken door leeftijd of handicap.

hanneke Ullrich: “naast mijn werk zet ik me 
graag in voor de Zonnebloem, die naar mijn me-
ning ook veel voor deze wijk en andere wijken 
kan betekenen. Dus iedereen die zich aangespro-
ken voelt, geef je op als vrijwillig(s)ter!”

EEn WEDDEnSChAP MET DE WEThOUDEr

Zaterdag 5 novemberwas de aftrap voor een 
weddenschap die wethouder Margreet van 
Gastel met de bewoners aan wil gaan. Als 
de bewoners tot volgend voorjaar de straat 
schoner houden, wil ze hen belonen met een 
plantjesmarkt waar de bewoners gratis plant-
jes kunnen krijgen om hun buurt op te fleuren. 

In de Vinkenstraat wonen een aantal Turkse 
gezinnen die graag eetbaar groen en bloemen 
voor hun huis planten. Ook is er een strook 
groen voor de woningen waar de bewoners 
zelf bloeiende planten plaatsten. Om er voor 
te zorgen dat er in de winter ook nog groen is 
en tegen honden, zijn er door bewoners over 
de gehele strook voor ca 15 m wintergroene 
blokhagen geplant.
Groenopbouwwerker Bas Roodbergen en 
Mike Hoose van Schone Straat acties en 
Kinderwijkteaem, hebben op deze dag samen 
met bewoners de straat bladvrij gemaakt, ge-
holpen met de haag aanplanten en een hekje 
geplaatst om de moestuin te beschermen 
tegen honden.

Het was een succesvolle dag. Veel bewoners 
zijn de uitdaging aan gegaan en hebben hun 
handtekening gezet. Margreet van Gastel zal 
af en toe de straat in gaan om er op toe te zien 
dat de straat daadwerkelijk schoner blijft en 
ze in mei de bewoners kan belonen met een 
plantjesmarkt.

Vanaf 2012 zal er vanwege bezuinigingen 
minder worden schoon gemaakt en minder 
onderhoud worden gepleegd in de openbare 
ruimte door de gemeente. Willen we dat het 
huidige niveau behouden blijft, dan zullen 
bewoners zelf wat moeten gaan doen. Om 
deze reden organiseren Groenopbouwwerker 
Bas Roodbergen en Mike Hoose van Schone 
Straat acties en Kinderwijkteaem “Schone 
Straat & Groene Buurt-acties” om bewoners 
te motiveren gezamenlijk de handen uit de 
mouwen te steken. 

het is niet alleen extra werk voor bewoners, 
er kan een feestje van gemaakt worden. 
bewoners leren elkaar kennen via deze acties. 
bevorderen van de sociale cohesie, noemen ze 
dat met een moeilijk woord…
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Door Christel Olijslager

Iedereen die wel eens is verhuisd, weet hoe 
lastig het kan zijn. Instromen in een voor jou 
nieuwe wijk of zelfs andere stad. Je moet je 
aanpassen aan een nieuwe omgeving met 
een andere sfeer, mensen, winkels... Eigen-
lijk moet je herinneringen gaan maken op je 
nieuwe woonplek. En hoe leer je daar  men-
sen kennen?

Wijkbewoners Berber en Christel willen 
nieuwkomers hierbij helpen, door hen als 
groepje mee op pad te nemen. De eerste 
ontmoeting was zaterdag 26 november. Elf 
nieuwe bewoners uit Klarendal kwamen naar 
de wijkwinkel. Na een geanimeerde kennisma-
kingsronde, werd de groep rondgeleid in de 
wijk door Zefanja Hoogers en Gerrit Dassen. 
De feestelijke afsluiting van de middag was 
in café Simmers, het oudste café van Klaren-
dal. De nieuwe bewoners hadden genoten en 
besloten spontaan contact te willen onder-
houden met elkaar. Een e-mail lijstje werd ter 
plekke opgesteld.  
Christel en Berber willen het initiatief doorzet-

ten. Dus woon jij (20-plusser) een jaar of korter 
in Klarendal en vind jij het leuk om mensen uit 
je wijk te ontmoeten? Zaterdag 28 januari kan 
dat. Er is dan wederom een kennismakingsmid-
dag voor nieuwe bewoners. Met rondleiding 
door Klarendal, een wijk met een rijke historie. 
Geef je op voor 20 januari  als je behoefte hebt 
je zinnen te verzetten, met je nieuwe wijkbewo-
ners, in een ontspannen sfeer.   

De activiteit is gratis en duurt van 14.00 tot 
circa 17.00 uur. Meld je aan via:  
klarendalkennismaken@hotmail.com

Kennismaken in en met Klarendal

SchoneStraat & 
groene Buurt actie

Speeddate tussen nieuwe bewoners 



Op de pedalen tegen kanker
JIKKE VAn SChAIK en JITZE EGGInK wonen 
sinds half april in Klarendal. In juni 2012 willen 
zij meedoen aan de Alpe d’huZes. Dat is een 
sportief evenement waarbij de hoge bergklim 
Alpe d' huez, bekend uit de Tour de france, per 
fiets moet worden gemaakt. Als het even kan zes 
keer! niet zozeer als sportieve prestatie, maar 
vooral om geld op te halen voor het Koningin 
Wilhelmina fonds.

Tijdens Alpe d’HuZes geven deelnemers alles 
wat ze in zich hebben, om zo vaak mogelijk de 
Alpe d’Huez te beklimmen. Daar laten ze zich 
voor sponsoren. Wie de berg zes keer weet 
te bestijgen en veel geld ophaalt, komt in het 
zogenaamde Kanjerregister van de organisatie 
terecht. Maar eigenlijk is iedereen er een kanjer. 
Het geld dat ze ophalen gaat naar onderzoek, 
bestrijding en preventie van kanker. Deelne-
mers zijn vaak mensen die in hun omgeving 
met kanker in aanraking zijn gekomen. Of soms 
zelf kanker hebben gehad. Jikke en Jitze: “De 
aanmeldingen voor komend jaar zijn enorm. In 
eerste instantie waren wij uitgeloot, maar geluk-
kig mogen we toch meedoen komend jaar. Zij 
het wel op een verkorte koersdag, op woensdag 
6 juni.”

“Naast de sportieve prestatie die we willen gaan 
leveren gaan we ook enorm ons best doen om 
zo veel mogelijk geld in te zamelen voor het 
KWF! De lat ligt erg hoog dus we zullen allerlei 
activiteiten en acties gaan organiseren om dit 
evenement zoveel mogelijk aandacht te geven 
maar ook om zo veel mogelijk geld in te zame-
len! Want dat is natuurlijk waar dit allemaal om 
draait: zo veel mogelijk geld inzamelen zodat er 
weer meer onderzoek gedaan kan worden naar 
deze verschrikkelijke ziekte. Mensen zullen ons 
dus in de komende maanden gaan tegenkomen 
in de wijk!”

bEn JE bEnIEUWD GEWOrDEn Of WIl JE OnS 
SPOnSOrEn?
Kijk dan op de website: opgevenisgeenoptie.nl 
of op de actiepagina van het team van Jikke en 
Jitze http://deelnemers.alpe-dhuzes.nl/teams/
antrapp-n
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Woningcorporatie Volkshuisvesting is maar 
druk in onze wijk. We sommen even wat voor 
u op:

Nu de steigers rondom School III weg zijn, 
is te zien hoe de buitenkant van het pand in 
oude glorie werd hersteld. De gerestaureerde 
entree is een echte blikvanger. School III wordt 
nu ook aan de binnenkant aangepakt, in de 
toekomst komt er een gezondheidscentrum.

WIST U DAT
HOTEL KLARENDAL•	  in aanbouw rond kerst 
haar hoogste punt bereikt?
Naast het Kunstbedrijf nu ook het •	 HUIS 
VAN PUCK als tweede huurder intrek gaat 
nemen in de Menno van Coehoornkazerne?
 Meubels uit •	 JO’S WERKPLAATS binnen-
kort te zien (en te koop) zijn op Klarendal-
seweg 456. Arnhemmers met een grote 
afstand tot de arbeidsmarkt of vroegtijdige 
schoolverlaters maken deze meubels in 
de werkplaats van Volkshuisvesting onder 
begeleiding van Jo Peters. 
De vierde en laatste •	 MUURSCHILDERING 
op Klarendalseweg 476 gereed is?

Volkshuisvesting 
in Klarendal

Buurtservice Klarendal
Beter goede buren(hulp) dan een verre vriend...

Door Ruud Bekkers

buurtservice Klarendal bestaat al anderhalf 
jaar, in Klarendal èn Sint Marten. Deze service-
dienst van vrijwilligers biedt hulp in en rond 
het huis aan ouderen en minder draagkrachtige 
en kwetsbare burgers. Zo kunnen zij langer 
zelfstandig in hun vertrouwde woonomgeving 
blijven wonen.

De vrijwilligers hebben verschillende achter-
gronden en staan -wanneer zij tijd over heb-
ben-  graag klaar staan voor buren in Klarendal 
en Sint Marten. Buurtservice Klarendal werkt 
samen met de woningcorporaties Portaal en 
Volkshuisvesting aan hun zogenaamde 'Achter 
de voordeurprojecten' en met Rijnstad en het 
maatschappelijk werk.

Ook werken we samen met wijkwinkel Klaren-
dal en opbouwwerker Rob Klingen. Speeltuin 
De Leuke Linde ondersteunt waar nodig met de 

wijkauto. Verder zijn er contacten met begeleid 
en beschermd wonen (RIBW); thuiszorgorgani-
saties en thuisbegeleiding; de zorgcoördinator 
van Klarendal; de Vincentiusvereniging Arn-
hem; het protestantse College van Diakenen en 
de Parochiële Caritas instelling. Tot slot is er een 
intensief samenwerkingsverband met buurtpas-
toraat Klarendal en Sint Marten.

Onder het motto 
“Vrijwilligerswerk? 

Een goed idee!” 
zoekt de buurt-
service altijd naar 
gemotiveerde 
en enthousiaste 
vrijwilligers. Kijk 
op onze website 

voor meer:  

WWW.bUUrTSErVICE-KlArEnDAl.nl



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  
Klachten openbare ruimte: tel. 0900 1809 
Stadsbeheer, servicelijn@stadsbeheer.nl
Jongerencentrum De Mix: tel. 445 86 21,  
www.jongerencentrumdemix.nl 
SWOAspreekuur: Wijkcentrum Klarendal do. 
12:00-14:00u. tel. 06-39495151 (alleen tijdens 
spreekuur)
Volkshuisvesting: tel. 3712712 / 0800 7788999
De molen: geopend vrijdag 13:00u-16:00u, 
zaterdag 9:30u-13:00u, of als de wieken draaien
Ophaaldag plastic: elke 2e ma. van de maand
Wijkcentrum Klarendal: Rapparstraat 30  
tel. 351 34 28

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

ChrIS DE rOnDE is vertrokken als voorzitter 
van Wijkplatform Klarendal.
Vier jaar lang bracht hij de vergaderingen 
van het platform tussen alle klippen door, 
steeds binnen de daarvoor gestelde tijd 
tot een goede einde. Hij was voorzitter in 
een bijzondere periode, Klarendal was een 
‘Vogelaarwijk’ geworden. Er kwam dus extra 
geld; je kon als platform écht aan het werk in 
de wijk. 
Chris de Ronde was eerder wijkwethouder 
van Klarendal. Toen was al duidelijk dat hij 
zich heel betrokken voelde bij het wijk. Bij zijn 
vertrek als wethouder liet hij al merken graag 
betrokken te blijven, hij grapte dat hij wel 
terug zou wilde komen als voorzitter van het 
platform. Een jaar later was het zover. 
En als Chris de Ronde ergens voor gaat, doet 
hij het met hart en ziel en toevallig ook nog 
verstandig. Zo was het in Klarendal ook. 
Jammer dat hij weg is. 

W I J K W I J Z E R ☞☞
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Door Jan Brugman

WIJKPlATfOrM KIJKT TErUG OP 2011

het geld dat via de projecten buiten Gewoon beter 
(bGb) en de “Krachtwijken” van minister Vogelaar 
in Klarendal is besteed hebben de wijk meer dan 
goed gedaan. Die conclusie kun je aan het einde 
van het jaar 2011 trekken als je door de wijk loopt.

Het is niet alleen in Arnhem zelf opgevallen. Lan-
delijk viel Klarendal in de prijzen, omdat van de 
veertig Vogelaarwijken Klarendal (na Malburgen) 
als beste scoorde als het gaat om de verbeterin-
gen in de wijk. 

Klarendal kreeg dit jaar ook de "Gulden Feniks", 
de eerste prijs voor de positieve veranderingen. 
Het binnenhalen van die prijs is vooral toe te 
schrijven aan de komst van het Modekwartier, 
een ontwikkeling waarin Volkshuisvesting een 
hoofdrol heeft gespeeld.

Wat het gemeentelijk geld van BGB opleverde 
is zichtbaar op straat: de wegen in Klarendal 
zijn aanzienlijk verbeterd en dat is precies waar 
het bij BGB om gaat. Het meest opvallend is de 
verbetering van de Klarendalseweg. Die zou aan-
vankelijk maar voor een deel worden opgeknapt, 
maar dankzij steun van het Europees fonds is 
nu de hele weg ‘van top tot teen’ een plezierige 

route geworden. Ook de verbeteringen van de 
(Verlengde) Hoflaan en die in de Vogelwijk zijn 
opvallend.
Overigens heeft Klarendal geluk gehad met de 
vroege start van het BGB-project.
Met alle bezuinigingen die nu aan de orde zijn 
zou er (veel) minder geld beschikbaar zijn geko-
men. 

blAUW OP STrAAT
In het jaaroverzicht 2011 wordt ook “Blauw op 
straat” genoemd. De politiehuiskamer is enkele 
maanden geleden verhuisd naar een nieuw adres 
op de Hommelseweg. Daar is nu ook een plek 
ingeruimd voor de Bijzondere Opsporings Amb-
tenaren (“Boa’s”) en de wijktoezichthouders.
Door dat ’samenwonen’ is er een (nog) betere in-
formatie uitwisseling tot stand gekomen, worden 
problemen sneller opgemerkt en kunnen ze zo 
mogelijk ook snel worden opgelost.
Aan het oplossen van problemen in de wijk 
wordt overigens ook op andere manieren 
aandacht gegeven. Het Overlast en Zorgoverleg 
(OZO) speelt daarin bijvoorbeeld een rol. Hulp-
verleners in Klarendal stemmen in dat overleg 
hun activiteiten op elkaar af om de kwaliteit van 
die hulp zo goed mogelijk te maken. Ze kunnen 
dankzij dat overleg tevens voorkomen dat ze 
langs elkaar heen werken, en dat is voor de men-
sen die hulp nodig hebben niet onbelangrijk.

MIx
Een positieve ontwikkeling was er in 2011 ook te 
melden over de MIX, het jongerencentrum dat 
nu huist aan de Klarendalseweg, waar ook het 
Multifunctioneel Centrum (MFC) moet komen. 

De Mix werd tot ’s middags een uur of vier niet 
gebruikt omdat jongeren dan naar school gaan. 
Er is nu een ouderenproject gestart dat die lege 
uren helpt vullen.
Overigens wordt kort voor Kerstmis besloten of 
het MFC er werkelijk komt en zo ja, hoe groot 
het dan wordt. Die beslissing zou eerst vóór 1 
december worden genomen, maar de gemeente 
Arnhem is nog aan het rekenen hoeveel geld er 
mee gemoeid is. Wie gokken wil kan het beste 
kiezen voor de definitieve komst van het MFC. 
Een raadsbesluit is niet meer nodig en 93% van 
de ruimten zou inmiddels gebruikers hebben. De 
komst van het MFC wordt voor de wijk van groot 
belang geacht, zo is van alle kanten te horen.

lAATSTE VOGElAArGElD
Tenslotte: een van de conclusies van het jaarover-
zicht is dat het (extra) geld voor Klarendal nu op 
is. Er ligt nog wel een bedrag van 154.648 euro 
aan Vogelaargeld.  
Dat geld stamt nog uit 2008, toen er al wel geld 
was maar de plannen nog gemaakt moesten wor-
den. Die spaarpot wordt in 2012 open gemaakt.

De bedoeling is niet in 2012 alles in eens op te 
maken. De bewonersgroep wil het geld besteden 
aan projecten waar je als wijk meerdere jaren als 
plezier van hebt.
In de eerstvolgende wijkplatformvergadering 
wordt daarover besloten.

De komst van het MFC wordt voor 
de wijk van groot belang geacht, zo 
is van alle kanten te horen

Klarendal kreeg dit jaar  ook de 
“gulden Feniks”, de eerste prijs 
voor de positieve veranderingen

Klarendal valt in de prijzen
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JE VInGErS AflIKKEn VOOr hET 
GOEDE DOEl
 
Zoek je een gezellige plek op tweede kerstdag? 
Kom naar het chocolade kerstcafé in molen De 
Kroon. nestel jezelf in de oude paardenstal in 
kerstsfeer en laat je lekker 'onderdompelen' in 
chocola. Door ervan te eten en te drinken, maar 
ook door bonbons te leren dompelen, deel te 
nemen aan een proeverijtje, informatie op te 
doen of cadeautjes te kopen. Kinderen mogen 
gratis een choco-lolly maken. De molen is 
open en zal bij goed weer draaien. 

In het chocoladecafé kun je terecht voor diverse 
soorten chocoladedrank, gemaakt met echte 
romige chocola. Wat dacht je van de smaken 
sinaasappel, gember of rode peper met kaneel? 
Zo dronken de Azteken – de ontdekkers van 
de cacao- die vroeger het liefst. Hun keizer 
Montezuma dacht dat hij de dames van zijn 
harem dan beter kon benaderen... Voor wie daar 
wat meer moed voor nodig heeft, is er chocola-
depunch, met een scheutje rum.

ChOCOhOlICS
Om te eten zijn er o.a. smeuïge chocoladecake-
jes, cheesecake van witte chocola en pecan-
notentaart met chocola. Verder zijn er handge-
maakte bonbons, truffels en gevulde kerstboom-
pjes. Aan de demonstratietafel zie je hoe deze 
bonbons gedompeld worden en kun je eventueel 
je eigen bonbon leren dompelen. Echte chocoho-
lics kunnen deelnemen aan een proeverijtje van 
wat duurdere chocolades. Je krijgt uitleg over de 
groei en herkomst van de bonen en het produc-
tieproces, dat de smaak bepaalt. 

Het chocoladecafé is een idee van Choco-Motion, 
dat wekelijks workshops bonbons maken geeft 
in molen De Kroon. Helga van Choco-Motion: 
"Van chocolade word je blij. Dat merk ik tijdens 
de workshops, maar ook de geleerden zijn het 
er over eens: in pure chocola zitten stoffen die 
je goed doen. Zo kan je kerst toch nog leuk wor-
den, als je er een beetje tegen op ziet. En ik kan 
me weer eens lekker uitleven in de keuken. Daar 
word ik dan weer blij van, haha." 

GOED DOEl 
De opbrengst van het chocoladecafé gaat naar 
een goed doel. Dat is de jonge Arnhemse stich-
ting We Yone Women, die vrouwen in Sierra 
Leone een kans op een beter leven wil bieden. 
Tijdens de burgeroorlog in dit Westafrikaanse 
land kregen vooral vrouwen het zwaar te ver-
duren door verkrachting en verminking. Na de 
oorlog kregen ze geen extra hulp, maar werden 
juist uitgestoten en belandden hun kinderen 
in de prostistutie. Helga: "Geen gezellig onder-
werp voor in een café, maar wel waar. Gelukkig 
kunnen we wat doen door te doneren. Dus 
daar mag van mij de opbrengst heen. Bij deze 
vermeld ik ook maar even dat Choco-Motion 
met fair trade chocola werkt. Dan krijgen de 
cacaoboeren een eerlijke prijs voor hun bonen. 
Dat is op zich geen goed doel, maar eigenlijk 
de gewoonste zaak van de wereld, toch? Alleen 
nog niet zo ingeburgerd, dus maar blijven door-
vertellen. En dat het vooral lekkere chocola is, 
die tegenwoordig ook gewoon in de supermarkt 
ligt! Waar je hèle lekker dingen mee kunt maken. 
Komt maar proeven, zou ik zeggen."

het chocoladecafé is op 26 december in de oude 
paardenstal van molen De Kroon van 13-17 uur. 

bOnbOnbOn bOnbOnbOn bOnbOnbOn

Met deze bon mogen twee kinderen een 
chocolade-lolly komen maken in molen 
De Kroon op 26 december 13-17 uur

~
bOnbOnbOn bOnbOnbOn bOnbOnbOn

Chocolade kerstcafé in molen De Kroon

Kerstwens voor 
Wijkrant Klarendal

h

k
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h

KErSTWEnS
Afgelopen Adventsperiode bereidden we ons 
voor op dat wat komen gaat. Kinderen van 
basisschool KunstRijk oefenden hard voor de 
mooie musical het Verhaal. Een actuele variant 
op het Kerstverhaal van de hoogzwangere 
Maria en Jozef die geen plek krijgen in de 
herberg. Daarvoor waren ze al met enthou-
siasme een ander “Kerst”-project begonnen 
met andere instanties in de wijk: Vreedzame 
school. Leren omgaan met conflicten is hierbij 
belangrijk. Welke mogelijkheden zijn er nog 
meer naast iemand op zijn bek slaan als je 
klasgenootje of buurmeisje je pest? 

VrEDESVISIOEn 
Wat mij treft in dit project is de pogingen die 
de school doet om vreedzamer met elkaar om 
te gaan. Het doet mij denken aan het vredes-
visioen van de bijbelse profeet Jesaja. Die ge-
looft dat er een tijd zal komen waarin we onze 
wapens omvormen tot gereedschappen om te 
oogsten. Jesaja blijft – tegen beter weten in – 
geloven in een wereld waarin de wolf samen-
leeft met het lam, koe en berin vriendschap 
sluiten en hun jongen naast elkaar liggen. 

hET WOnDEr VAn KlArEnDAl
Dit vredesvisioen leeft in Klarendal. Het 
verlangen naar vrede, rust, verzoening en ver-
geving is aanwezig. En soms. Al is het maar 
voor heel even. Kwetsbaar en klein. Lijkt deze 
tijd al door te breken. Tussen kinderen. Buren. 
Klasgenootjes. Collega’s. Oude bromberen die 
zich in hun straat verzoenen na een jarenlange 
vete met hun familie. Een grote sterke man 
die vrede sluit met zijn rivaal in de politiehuis-
kamer. Wat is Kerstfeest zonder pasgeboren 
vrede en verzoening? De wonderen zijn de 
wereld nog niet uit. Zoals nieuw leven negen 
maanden nodig heeft om mens te kunnen 
worden, zo kunnen wij ons tijdens de Advent 
geestelijk voorbereiden. Op de komst van een 
kwetsbare mens –  God midden onder ons - 
die ons leert over wie en wat God ten diepste 
is. Verzoener, onvoorwaardelijk Barmhartig 
en liefdevol. Vredesprofeet. Licht in ons. Zalig 
Kerstfeest!

Buurtpastor Geert Rozema



k i n d e r p a g i n a

Hallo jongens en meisjes!!
Hallo jongens en meisjes!!

Het is alweer bijna Het einde van Het jaar!
dus we Hebben dadelijk allemaal vakantie!
maar voor de vakantie Hebben we nog 3 Hele leuke activiteiten!

op woensdag 21 december hebben we in wijkcentrum klarendal het 
kinderkerstfeest.
we starten om 13:30 uur met allemaal leuke spellen.
vanaf 15:00 uur tot 15:30 uur hebben we daarna een heerlijke kerst”lunch” met 

gezellige muziek en lekker eten!

’s avonds is er een gezellige kerstdisco!
de disco is van 18:00 uur tot 18:45 uur voor kinderen van 4 t/m 7 jaar.
de disco is van 19:00 uur tot 20:00 uur voor kinderen van 8 t/m 12 jaar.
Het is gratis maar je mag wel geld mee nemen voor wat te drinken of snoepjes.

op donderdag 22 december is er géén jongens en meidenclub.
ik geef dan namelijk een groot afscHeidsfeest omdat ik ga stoppen bij wijkcentrum 

klarendal. dat hebben jullie natuurlijk al gelezen op de flyer dus ik hoop dat jullie 

er allemaal zijn! Het feest is van 19:00 uur tot 20:15 uur en is voor alle kinderen, 

ouders, vrijwilligers, stagiaires en collega’s die langs willen komen!

groetjes, annika en Yeter

(voor meer informatie kun je bellen naar het wijkcentrum: 026-3513428 en vragen 

naar annika of Yeter.)
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Kunstles op de Jan 
Ligthartschool.Kunstles op de Jan 
Ligthartschool.

Onlangs hadden de groepen 4 les van het 
Kunstbedrijf Arnhem. De kinderen kregen de 
opdracht om zichzelf te vervormen tot een waar 
kunstwerk. Het werd een dolle boel en iedereen 
had veel plezier. Ineens liepen er allerlei mummies 
en andere rare figuren op school rond. Het waren 
zeer geslaagde levende kunstwerken.

DE lEKKErSTE OlIEbOllEn VAn ArnhEM 

En deze kan je bij bouwspeelplaats De leuke 
linde bestellen. 
De oliebollen worden door de vrijwilligers 
gebakken en de opbrengst is natuurlijk voor 
de kinderen. De oliebollen worden op zater-
dag 31 december op de Leuke Linde gebak-
ken. Je kan ze dan hier ook ophalen. Tussen 
1 en 2 uur. Voor 55+ en zieke wordt het aan 
huis bezorgd. De oliebollen zijn € 0,40 cent 
per stuk. 
Maar bedenk wel het zijn echt de lekkerste 
oliebollen van Arnhem en omstreken.

naam:

Adres:

Telefoonnr: 

Ik wil …………Oliebollen x € 0,40 =

 Mijn bestelling graag thuisbezorgen. 
    (alleen voor 55+ en mensen die slecht  
    ter been zijn)

Bon uiterlijk 29 december inleveren op de 
leuke Linde. 


