
Architectenbureau de ZwArte Hond (rot-
terdam) heeft MFC KlArendAl als één van 
de meer dan 250, ingezonden als potentieel 
‘Gebouw vAn Het JAAr’. 

Beste Gebouw van het Jaar 2014 is de prijs 
voor architectenbureaus die opdrachtge-
vers en maatschappij meerwaarde bieden, 
uitgereikt door de branchevereniging voor 
architectenbureaus (BNA). MFC Klarendal is 
aangemeld in één van de vier categorieën 
‘Leefbaarheid & Sociale Cohesie’

De jury nomineert in de voorronde in elke 
categorie maximaal drie gebouwen. Zij din-
gen allen mee naar de landelijke hoofdprijs 
en de publieksprijs (stemmen is mogelijk 
tussen 17 april en 4 mei!) en ontvangen 
een uitnodiging voor de prijsuitreiking op 
dinsdag 20 mei 2014.

De architectenbureaus en opdrachtgevers 
van de genomineerde gebouwen krijgen 
ieder een trofee. Kroon op het werk van de 
winnende architectenbureaus is een speci-
ale gevelplaquette voor het ‘Beste Gebouw 
van het Jaar’.

Zal Klarendal weer een genomineerd 
gebouw rijker worden? Hou de media in de 
gaten!  
Kijk voor meer informatie op  
www.gebouwvanhetjaar.nl 

Klarendal meets Social Sofa
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Door Mike Hoose

Sinds kort staat er een prachtig nieuw ge-
bouw in Klarendal, het Multi-Functioneel-
Centrum. voor het MFC is een wijkplein tot 
stand gekomen. dit plein moet een brui-
send plein worden waar tal van bewoners 
samen kunnen komen. 

Om deze ontmoetingen van bewoners te 
stimuleren, willen we een ontmoetingsplek 
maken met een SoCIAl SoFA. Het idee van 
een Social Sofa, is om samen met bewo-
ners een bank te ontwerpen en te maken.

Klarendal is van oudsher een wijk met 
creatieve bewoners met hart voor hun wijk! 

Spreekt dit idee u aan, dan bent u degene 
die wij zoeken!

wIJ dAGen u uIt oM een ontwerp te 
MAKen voor de bAnK.

Als het ontwerp gemaakt is, willen we 
samen met u als bewoner deze bank gaan 
beplakken met mozaïekstenen. Zo ontstaat 
er een prachtige ontmoetingsbank voor en 
door bewoners.

Als u meer wilt weten of als u zich op  
wilt geven, neem dan contact op met de 
coördinator van dit project.
Mike Hoose, 06 - 444 49 851
klarendalzitgoed@gmail.com

Social Sofa’s bestaan al langer en zijn in het hele land te vinden, zélfs al op meerdere plekken in Arnhem.  

Deze Social Sofa staat echter in Tilburg en was het duizendste buurtproject van het land. 

MFC Klarendal, Gebouw van het Jaar 2014?Wist u dat?
Nieuws van 
Volkshuisvesting
… na verven, schoonmaken en inrich-
ten het op 8 februari eindelijk zover 
was. De winkel van bloeMStylISte 
MAddy beeKHuIZen Mon FleurI 
kon haar deuren openen aan de 
KlArendAlSeweG 34. Een mooie 
winkel voor uiteraard bloemen maar 
ook vazen, kussens, zijde bloemen enzo-
voort.

… begin april de winkel tASty opent 
op de KlArendAlSweG 96. Deze 
winkel verkoopt geconserveerde levens-
middelen. Te denken valt aan inge-
maakte groenten & fruit en gedroogde 
paddestoelen. Daarnaast organiseert de 
eigenaar geregeld kunstexposities.

… volKSHuISveStInG de woningen 
laat SCHIlderen aan de putStrAAt.

…bewoners van het onderSte HoFJe 
aan de CAtHArIJneStrAAt een ont-
werp maakten voor een vernieuwde 
bInnentuIn. De tuin is inmiddels aan-
gelegd.  
Laat het nieuwe gras maar groen wor-
den dit voorjaar.

De peuter-
speelzaal
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de organisatie die de afgelopen jaren sport 
en spel heeft georganiseerd voor wijkbe-
woners – Sportpunt KlArendAl – is in 
een nieuw jasje gestoken. vanaf afgelopen 
maand gaat de organisatie door onder de 
noemer wIJKClub KlArendAl – SInt 
MArten.

“Wij zijn van mening dat er een groter ge-
bied aangesproken moet worden voor onze 
wijkclubactiviteiten. Ook werken wij samen 
met partners die buiten de wijk Klarendal 
actief zijn. Het was dus een logische stap 
om ook Sint Marten er bij te betrekken. 

De naam Sportpunt vinden wij niet passen 
bij datgene wat wij willen uitstralen. Het is 
namelijk niet alléén sporten, maar ook een 
ontmoetingsplek waar bewogen kan wor-
den. Ook niet-sportactiviteiten komen voor 
in ons activiteitenaanbod. Onze Wijkclub is 
Sport & Meer!”

de stichting en ál zijn activiteiten is online 
te vinden op: 
 www.wIJKClubKlArendAl.nl en  
FACebooK.CoM/wIJKClubSArnHeM. 
ook op twItter is de organisatie actief.

Wijkclub  
Klarendal / Sint Marten
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Jos Peters, Gerard Mulder, Shay 

Karniel, Zefanja Hoogers, Jan 

Brugman, Helga van Ree, Paula 

Hubbers, Christel Olijslager, Sabine 

Roelofs, Yvonne Verlinde, Marije van 

den Bos. 

Bezorgers: Suze Swensen, Bert Pas, 

Ben Strik

KRANT NIET ONTVANGEN? 

Bel 06 - 508 33 929 en hij wordt zo 

snel mogelijk nabezorgd.

Facebook.com/klarendal

@klarendal2022

wijkkrant@klarendal.nl

www.klarendal.nl

redactie-

leden

bezorgers

e-mail

internet

wijkkrant klarendal is een uitgave van het Wijkplatform

~ Colofon ~

Het voorjaar is vroeg begonnen! Of 
anders gezegd, de winter is eigenlijk 
overgeslagen. Geen sneeuw, geen 
glibberende vrachtwagens op de 
Klarendalseweg, geen nachtvorst. Alles 
staat in de knop en op het wijkplein bij 
MFC Klarendal zijn bomen en struiken 
al geplant. Wij zouden naast de rubriek 
“Loop eens binnen in MFC Klarendal” 
geen ander nieuws over het MFC plaat-
sen, maar hier was er dan toch weer 
eentje. En het gebouw dingt mee voor 
Beste Gebouw van het Jaar, én er zul-
len op Koningsdag festiviteiten worden 
georganiseerd, én er wordt daar opge-
roepen voor het meewerken aan een 
Social Sofa. Nóg drie…  

We hebben deze krant geen Klare Taal 
gemaakt, soms weten we als redactie 
niet altijd waar we mensen naar zouden 
willen vragen. Maar andere vaste her-
kenbare rubrieken zijn er gewoon weer. 
Het bewonersoverleg (wijkplatform) doet 
verslag, het Huis van Puck is er weer en 
een nieuwe rubriek van Vrienden van de 
Klarendalse molen laat voor het eerst 
van zich horen. 

En dan de rest van het nieuws nog…

~ Redactioneel ~

uiterlijk woensdag kopij 2 mei 
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 krant vanaf 20 mei

Inleveren van kopy 
 

Een cc gje op Klarendal GerArd Mulder maakt voor elke wijk-
krant een tekening van een (on)opval-
lende 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 winkel-
centrum van Klarendal. Daarvoor moet 
u de bon invullen en afgeven bij MFC 
Klarendal – Kazerneplein 2 (ter hoogte 
van Klarendalseweg 193, het oude kazer-
neterrein). 

De oplossing van de krant 7 was de 
Geert GroteStrAAt. Helaas bracht 
niemand een bon naar MFC Klarendal. 
Doe mee en breng uw bon vandaag nog 
weg! Uw oplossing moet uiterlijk maan-
dag 2 mei  in ons bezit zijn.  

doe mee en win een prijs! 
welke plek zie je op de tekening?

Naam:

Adres:

Telefoon: 

lever deze bon bij bij MFC Klarendal – 
Kazerneplein 2 voor 2 mei.
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    We verwelkomen je 
      graag in onze 
            praktijk om je te  
            begeleiden tijdens 
            de zwangerschap, 
          de bevalling en de 
       periode daarna. 
    Met de grootste 
zorg voor jou, je 
partner én jullie kindje.

Van Lawick van Pabststraat 71a
6814 HB Arnhem

Aanmelden kan via 
www.verloskundigenarnhem.nl

of op 026 - 44 22 662

3
Soos voor ouderen
Er binnenkort door SWOA een echte 
KLARENDALSE SOOS VOOR OUDEREN 
wordt gestart? En waarschijnlijk op twee 
plaatsen in deze mooie wijk? 
Let op: Dit is een vooraankondiging! Houd 
uw wijk in de gaten, hierin zullen op korte 
termijn posters komen te hangen waarop 
staat waar en wanneer er gestart zal wor-
den. 

Graag tot ziens in de Klarendalse soos!

Stichting Rechtswinkel 
Arnhem
reCHtSwInKel ArnHeM is een vrIJwIl-
lIGerSorGAnISAtIe, die GrAtIS rechts-
hulp en juridisch advies geeft aan iedereen 
die daar behoefte aan heeft. 

De medewerkers van Rechtswinkel Arnhem 
houden drie keer per week een inloop-
spreekuur, waarvan één keer per week in 
MFC KlArendAl op dInSdAG van 19.00 
– 20.00 uur. Tijdens het spreekuur geven 
zij graag antwoord op uw juridische vra-
gen.De rechtswinkeliers staan u graag te 
woord. 

Meer weten?  
Kijk op www.rechtswinkelarnhem.nl

Rectificatie
In wijkkrant 1 van dit jaar werd genoemd 
dat er een officieel wIJKpleIn FeeSt zou 
worden georganiseerd op 17 april door 
o.a. het Kunstbedrijf op het Kazerneplein – 
tussen de Mix, de kazerne en het MFC in. 
Maar dat gaat niet door. 

de datum wordt later bekend gemaakt.

Vrijwilligerswerk

onderstaande kopij maakte MelISSA 
SwenSen (Kazernestraat, 16 jaar) met 
haar klasgenote Gwendolyn in opdracht 
van haar opleiding verzorgende IG niveau 3 
van het rIJn IJSSel ColleGe.

Nederland telt ruim 5,5 miljoen vrijwil-
ligers. Zij zijn actief in de sport, de zorg, 
het onderwijs en in de welzijnssector. 
Vrijwilligers dragen eraan bij dat activitei-
ten en taken waar minder geld voor is, toch 

door kunnen gaan. De overheid stimuleert 
vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld met een 
vrijwilligersverzekering. En door vrijwilli-
gerswerk te koppelen aan maatschappelijke 
stages voor scholieren.
De vraag naar meer vrijwilligers en actieve 
burgers neemt toe. Maar wat weten we 
over welke aanpakken bij vrijwillige inzet 
succesvol en duurzaam zijn? 

Als u vrijwilligerswerk gaat doen, moet u 
met een aantal dingen rekening houden. 
De belangrijkste zaken hebben wij hier 
voor u op een rijtje gezet.

Vrijwilligerswerk kan een goede manier 
zijn om werkervaring op te doen. Ook is 
het een manier om uw sociale contacten 
te onderhouden. Maar bent u op zoek naar 
betaald werk? Dan mag het vrijwilligers-
werk uw re-integratie niet in de weg staan.

SIteS oM AAn te Melden:
vrijwilligers kinderen:
• www.kinderfonds.nl
• www.jarige-job.nl 
• www.sailingkids.eu

vrijwilligers ouderen:
• www.ouderenfonds.nl
• www.zonnebloem.nl
•  www.welzijn2000.nl/nl/site/ 

aanmelden-als-vrijwilliger

Uitvaartverzorging

Abreptus Uitvaartverzorging & Nazorg
Tel. 026 - 362 36 99 en 06 – 53 448 234
www.abreptus.nl – info@abreptus.nl

Voor een uitvaart op maat  
rekening houdend met de 
financiële mogelijkheden
in Arnhem en omgeving

Uitvaartverzorging

Abreptus Uitvaartverzorging & Nazorg
Tel. 026 - 362 36 99 en 06 – 53 448 234
www.abreptus.nl – info@abreptus.nl

Voor een uitvaart op maat  
rekening houdend met de 
financiële mogelijkheden
in Arnhem en omgeving

Voor een uitvaart op maat, rekening houdend met de financiële 
mogelijkheden in Arnhem en omgeving.  
Werkt met alle verzekeringen.

Zondag 6 april, 14.00 tot 16.00 uur  
inloopmiddag in het Memorarium voor vragen  
over uitvaart en verzekeringen.

Abreptus Uitvaartverzorging & Nazorg
Tel. 026 - 362 36 99 en 06 - 53 448 234 
www.abreptus.nl – info@abreptus.nl



ColleCtIon SeCretS /
SeCret ColleCtIonS

op zaterdagavond 14 JunI keert de 
nACHt vAn de Mode terug in Klarendal. 
deze zesde editie staat in het teken van 
Collection secrets/Secret collections en 
laat niet alleen de collectiegeheimen van 
ArnHeMSe ontwerperS zien, maar 
ook bijzondere verzamelingen van wIJK-
bewonerS. 

Deze avond wordt er via een KlArendAl-
Se rAdIo Zender live verslag gedaan! 
Wij roepen iedereen op die bIJZondere 
plAtenColleCtIeS in huis heeft en die 
dit wil draaien, of laten horen, tijdens de 
Nacht van de Mode. Heb jij zo’n bijzonder 
platencollectie? Neem dan contact op met   
CorIen@HuISvAnpuCK.nl

Aan het programma wordt nog hard 
gewerkt, maar het belooft een bruisende 
avond te worden. Start aan de Hommel-
seweg en struin onder het genot van een 
hapje en een drankje langs alle winkels 
helemaal door tot aan het Kazerneplein. 
Ontwerpers en ondernemers laten met 
speciale acties hun collecties én de ge-
heimen daarvan zien. Onderweg worden 
diverse collecties getoond op de catwalks,

luister je naar muziek, komen theater-
voorstellingen voorbij en is er voor de 
kinderen van alles te doen. Ook zijn op 
meerdere plekken in de wijk bijzondere 
tentoonstellingen van ontwerpers en wijk-
bewoners te zien. Alle reden dus om zater-
dag 14 juni vast in je agenda te noteren!

oproep
de werkgroep die verzamelingen van 
wijkbewoners in beeld aan het brengen 
is, is al een heel eind. Maar wellicht dat er 
een vervolg komt op Secret Collections! 
Heb jij een verZAMelInG die je wilt laten 
zien, óf door hem te laten fotograferen, óf 
door hem tentoon te stellen? en er over te 
vertellen? Maak contact via de wijkkrant 
met de werkgroep,  
wIJKKrAnt@KlArendAl.nl en we bren-
gen jouw verzameling in beeld!

Nacht van de Mode

Koningsdag Klarendal
nederland heeft sinds een klein jaar een koning, het zal voor velen wennen zijn om het 
woord Koninginnedag uit ons vocabulaire te schrappen. Qua datum zit er gelukkig niet 
heel veel verschil in, namelijk slechts drie dagen eerder dan de afgelopen zeven decen-
nia, 27 april. behalve dit jaar! omdat de verjaardag van Koning willem Alexander in 2014 
op een zondag valt, viert nederland dit op ZAterdAG de 26e. Helaas betekent dat voor 
veel mensen dus geen extra vrije dag…

De ondernemersvereniging HoMMelSHoppInG organiseert voor de tweede maal een 
(roMMel) MArKt op de HoMMelStrAAt. Twee jaar geleden vond daar op 30 april 
één van de laatste Klarenmarkten plaats, de ondernemersvereniging nam er vorig jaar 
het stokje over waardoor die markt een iets andere kleur kreeg; “Een eigenzinnige markt 
met snuisterijen, rommel, lekker eten en drinken en vermaak”.  Het was gezellig en be-
looft dat ook dit jaar weer te worden!  
Kraam huren? Maak contact via info@hommelshopping.nl 

Vorig jaar had óók eet- en drinkgelegenheid CASpAr uitgepakt met lIFe MuZIeK tot in 
de late uurtjes op het terras bij het hotel. Dit jaar is er een samenwerking aangegaan 
met Goed.proeven én bovenin de wijk het HuIS vAn puCK en het tAlent HuIS 
(jongerencentrum de Mix). Naar verwachting kunnen we dus niet alleen neerstrijken op 
de terrassen met GeZellIGe proGrAMMA’S onder in de wijk, maar ook rondom het 
wijkplein zullen er activiteiten zijn. 

natuurlijk is er in het centrum van Arnhem ook het oranjefees. Maar voor een feestelijk 
gevoel tijdens de eerste officiële Koningsdag is het niet nodig Klarendal écht te verlaten!
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De maand maart begon met een enorm drukke zondag. De jaarlijkse CArnAvAlSop-
toCHt trok weer door het hart van Klarendal en het zag zwart van de mensen. In som-
mige café’s ging het nog een paar dagen door met feest (tot ‘Aswoensdag’, de start van 
de vastentijd), maar vlak na de optocht volgde een schoonmaakstoet – de Klarendalse-
weg werd direct al weer netjes achtergelaten.

MoMArKet 
Tegelijkertijd – zónder botsingen – was er op het elly lAMAKerplAnStoen (Putplein) 
de eerste MoMArKet van het jaar; “Bijzondere producten van professionele ontwer-
pers staan naast unieke, kleinere merken onder de zeven oude bomen van het plein”. De 
MoMarket heeft ook de andere data van het jaar bekend gemaakt. eerSte pAASdAG is 
het er wéér gezellig toeven, 1 JunI (start Modemaand), 6 JulI, 21 SepteMber (gelijk 
met Wijken voor Kunst) en onder voorbehoud 30 noveMber en 21 deCeMber (Kerst-
markt). Met mooi weer (en deze lente belooft ons veel!) is het ook gewoon gezellig sfeer 
proeven onder het genot van bijvoorbeeld een lekker bakje koffie bij CASpAr!

Drukke zondag!

tHeAterGroep CACtuS nodigt je van 
harte uit om te komen kijken naar het 
toneelstuk “HAllo HollAnd”. Hoe is 
het om nieuw in nederland te zijn? wat 
voor gewoontes hebben ze in neder-
land? Hoe leer je de taal? en wat mis je 
uit je eigen land?
“Hallo Holland” is een grappig én ont-
roerend toneelstuk over wonen in het 
koude nederland.

Bijzonder aan het toneelstuk is, dat het 
gespeeld wordt door maar twee spe-
lers. De voorstelling is helemaal zonder 
taal en toegankelijk voor alle leeftijden. 
Het verhaal is ontstaan naar aanleiding 
van interviews en gesprekken met 
nieuwkomers. Hoe is het om vanuit een 
ander land naar Nederland te komen? 
Wat vind je raar, wat mis je en wat is 
juist heel erg leuk?

De voorstelling is al te zien geweest in 
diverse asielzoekerscentra in Gelder-
land. Speciaal voor alle bewoners 

van Klarendal wordt de voorstelling 
op vrIJdAG 4 AprIl oM 17.00 uur 
GeSpeeld In Het HuIS vAn puCK 
(Coehoornkazerne klarendal). 

de voorstelling is gratis toegankelijk, 
maar reserveren is verplicht via  
carolijn@theatergroepcactus.nl.  
u bent van harte welkom!

Hallo Holland



Door Paula Hubbers

Het kan je haast niet ontgaan zijn als je 
over de Sonsbeeksingel wandelt: op num-
mer 106 is sinds afgelopen november patis-
serie Sweet AppetIte gevestigd. In de 
etalage staan de prachtigste en overheerlijk 
ogende bruidstaarten uitgestald, dus als 
grote zoetekauw móest ik gewoon eventjes 
naar binnen..

Sweet Appetite is gespecialiseerd in 
bruIdSpAtISSerIe en MACAronS. Maca-
rons zijn koekjes die hun origine in Frankrijk 
en Italië hebben: twee amandelkoekjes op 
elkaar met een bijzondere vulling zoals 
rozencreme of salted caramel. Daarnaast 
worden door Sweet Appetite veel tAAr-
ten en CupCAKeS op bestelling gemaakt, 
zoals een verjaardagstaart of cupcakes voor 
een babyshower. Wat vooral opvalt bij de 
taarten van Sweet Appetite is net dat beetje 
extra, zoals een mooie roos gemaakt van 
suiker, gedecoreerde koekjes in de vorm 
van een rompertje of een Barbietaart; een 
pop met een enorme jurk van taart! Heer-
lijke taarten, maar net even anders dus. Dat 
maakt het voor iemand zoals mij wel weer 
extra moeilijk: de creaties zijn té lekker om 
te laten staan en bijna té mooi om aan te 
snijden.

Deze nieuwe patisserie in Klarendal wordt 
gerund door MArIeKe de Korte. Als ik 
vraag waar haar passie voor al dat lekkers 
vandaan komt, vertelt ze: “Een deel van 
mijn opleiding heb ik in Italië genoten: dé 
bakermat voor puur en oprecht eten en 
authentieke smaken. Geen pakjes, zakjes en 
halffabricaten, maar eerlijke bereidingen. 
Daarna heb ik stage gelopen bij Chocolate-
rie Mousset.” Bij deze patisserie, welbekend 
in Arnhem centrum, worden de bonbons en 
chocolade ook nog steeds op ambachtelijke 
wijze bereid. “De eigenaren van Mousset 
zijn nog steeds een grote bron van inspira-
tie voor mij”, vertelt Marieke verder. “Goede 
en sterke ondernemers die kwaliteit en 
ambacht hoog in het vaandel hebben staan. 
We delen de passie voor pure smaken!”

Naast haar opleiding en eerdere samenwer-
king met Mousset haalt Marieke haar inspi-
ratie vooral uit de klanten. “Een bruidstaart 
wordt altijd op maat ontworpen naar de

wensen van het bruidspaar. Juist de diver-
siteit in wensen en bruidsparen is zo leuk; 
de ene keer is het een jong bruidspaar die 
traditioneel trouwen, dan weer een taart 
voor een Turks verlovingsfeest of een taart 
voor een bruidspaar dat wat ouder is en 
minder traditioneel trouwt. Geen dag is 
hetzelfde!”, aldus een enthousiaste Marieke.

Sweet Appetite is bewust in Klarendal 
gevestigd. Marieke kent de wijk al heel lang 
en kwam er als klein meisje al. “Het is een 
mooie wijk, dicht bij het centrum, waarbij je 
je als ondernemer kunt onderscheiden van 
de grotere ketens die zich in de binnenstad 
bevinden”, legt Marieke uit. “Toch is het op 
loopafstand van het centrum, waardoor 
ik wel contact kan blijven houden met 
collega-ondernemers uit de binnenstad 
zoals Chocolaterie Mousset.”

Maar Sweet Appetite mag dan een lokaal 
bedrijfje in Arnhem Klarendal lijken; het 
heeft al wel nationale faam bereikt! Dé 
bruidstaart in de film ‘De Toscaanse Bruiloft’

komt namelijk van ‘onze’ patisserie! “We 
hadden slechts twee dagen de tijd om de 
taart te maken, voordat deze naar Italië ge-
bracht werd. De taart moest verpakt worden 
in een grote doos om de reis te overleven 
en de doos paste niet in de auto. Uitein-
delijk hebben we de taart ondersteboven, 
half op z’n kant, in de auto gekregen!”, lacht 
Marieke. “Hierbij gaat het overigens wel 
om een dummie: aan de buitenkant is het 
een echte bruidstaart en de binnenkant is 
van piepschuim. Anders had deze natuur-
lijk nooit gebruikt kunnen worden voor de 
opnames in Toscane”, verklaart Marieke.

Maar wees gerust, ondergetekende kan 
je verzekeren dat de echte taarten en 
macarons naar alles behalve piepschuim 
smaken! terwijl Marieke me ziet genieten 
van al dat lekkers wijst ze me er tot slot 
nog op dat Sweet Appetite ook workshops 
in het maken van heerlijk suikerwerk geeft. 
Hm, wanneer heb ik weer een verjaardag, 
vrijgezellenfeestje of babyshower in m’n 
agenda staan…?!
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Smakelijke zoetigheid bij Sweet Appetite

Wendy's Run for Kika
Door Sabine Roelofs

‘echt kikken lijkt het mij als ik daar in 
new york sta!’ wendy SpAnJAArd 
(Solostraat) is hard aan het trainen want 
op 2 november dit jaar loopt ze samen 
met ongeveer 50000 andere deelnemers 
de marathon in new york, 42 kilometer 
hardlopen door new york dus. Ze loopt 
niet zo maar de marathon, nee ze loopt 
hem voor KiKa. 

KIKA
KiKa (Stichting Kinderen Kankervrij) heeft 
als doel om de genezingskans van kanker 
bij kinderen te vergroten. Bij het ontstaan 
van KiKa in 2002 lag de genezingskans 
op 70%. Dit percentage was al jaren zo, 
er leek geen beweging in te krijgen. Maar 
onder andere dankzij de inzet van KiKa is 
dit percentage in 2010 gestegen naar 75% 
en het doel is om in 2025 een genezings-
kans van 95% te realiseren. 

wAAroM rent wendy eIGenlIJK voor 
dIt Goede doel?  
Op de website www.runforkikanewyork.nl 
staat van iedere deelnemer zijn motivatie. 
Die van Wendy is: ‘Kanker is een verschrik-
kelijke ziekte. Iedereen die een dierbare 
heeft verloren, weet hoe belangrijk ver-
nieuwend onderzoek en betere behandel-
methoden zijn. (Kinder)kanker moet de 
wereld uit…’ Ze weet als geen ander waar 
ze over praat. Bijna twee jaar geleden 
overleed haar vader aan deze verschrikke-
lijke ziekte. Vlak na het overlijden van haar 
vader liep ze de Midwintermarathon in

Apeldoorn, voor de KWF Kankerbestrijding. 
‘Het mooiste doel wat ik toen kon bedenken.’ 

42 KIloMeter en € 5750,- 
En nu dus New York. ‘Het is echt het ver-
leggen van je grenzen. Weetje, het is niet 
alleen van hè we gaan naar New York, nee, 
we gaan daar wel 42 kilometer hardlopen.’ 
En daar moet je wel voor trainen. ‘Momen-
teel loop ik drie keer per week hard, ik pro-
beer per week in totaal 25 tot 40 kilometer 
te lopen. En ongeveer drie maanden van te 
voren kan ik een trainingsschema van KiKa 
gaan volgen. Maar uiteindelijk train je niet 
op die 42 kilometer, je traint dat je onge-
veer 30 kilometer goed kan hardlopen’, zegt 
ze verstandig. 

Naast de fysieke voorbereiding moet er ook 
geld opgehaald worden voor KiKa. Er moet 
minimaal €5750,- opgehaald worden. Van 
dit sponsorbedrag gaat ongeveer 40% naar 
de vaste kosten en 60% naar het goede 
doel. ‘Echt een gigantisch bedrag. Daar 
moet je wel creatief mee om gaan, je haalt 
het niet door alleen met de pet rond te 
gaan.’ En dus heeft Wendy al veel creatieve 
acties bedacht. Wellicht heb je wel oliebol-
len bij haargekocht rond de jaarwisseling 
in de voormalige ijssalon bij het winkelcen-
trum. Of heb je geld gedoneerd bij haar zuil 
in de Albert HeIJn. Maar er volgen ook 
nog veel andere acties: ‘Jt bIoSCoop heeft 
toegezegd een filmavond te willen organi-
seren waarbij de opbrengst naar het goede 
doel gaat. Wanneer de avond precies is, is 
nog onbekend. Ik wil proberen om een film 
te laten draaien die aansluit bij het thema. 

En daarnaast wordt de avond helemaal 
aangekleed met natuurlijk de KiKabeer. 
Het wordt wel groots!’ Houd hiervoor de 
website van JT Bioscoop in de gaten. En 
op woensdag 14 mei organiseert de leuKe 
lInde een sponsorloop. 

uIteIndelIJK doel
De Keniaan Geoffrey Mutai won vorig jaar 
de marathon, hij liep 42 kilometer in iets 
meer dan twee uur. Wendy hoopt alleen 
maar dat ze het uitloopt binnen vier en half 
uur. ‘Want dan komt jouw naam volgens 
mij in de New York Times te staan.’ Maar 
haar uiteindelijke doel is niet een tijd maar 

genieten. ‘Ik wil er echt van proberen te 
genieten. Ik doe er liever een half uur 
langer over zodat ik er helemaal van kan 
genieten en alles goed kan na vertellen 
wat ik heb gezien en meegemaakt’, zegt ze 
enthousiast. 

Steunen
wil je wendy Spanjaard steunen om zo-
veel mogelijk geld voor KiKa op te halen? 
doneer geld in de zuil bij de Albert Heijn 
of ga naar: 
www.wendyrunSForKIKA.nl en   
FACebooK.CoM/wendyForKIKA.nl  
en sponsor wendy! 

“Het is een mooie wijk, dicht bij 
het centrum, waarbij je je als 
ondernemer kunt onderscheiden 
van de grotere ketens die zich in de 
binnenstad bevinden”



over enkele weken valt pasen op zondag 
20 en maandag 21 april. In het begin van de 
maand maart liep de carnavalsoptocht door 
Klarendal en dat betekent dat de woensdag 
daarna de vastenperiode officieel is begon-
nen, om veertig dagen daarna de weder-
opstanding van Jezus te vieren. Althans, 
dat is de katholieke traditie. vermengd 
met voor-Christelijke heidense tradities en 
onder invloed van nieuwigheden hebben 
deze feesten eigen kleuren gekregen. Het 
paasei bijvoorbeeld stamt uit de Ger-
maanse traditie om eieren, als symbool 
van vruchtbaarheid, in akkers te begraven 
zodat deze akkers op hun beurt vruchtbaar 
zouden worden (wikipedia). 

Maar het blijft een feit dat er tussen deze 
twee feesten hoe dan ook veertig dagen 
vallen. Op eerste Paasdag wordt en in 
Klarendal bij het nieuwe hotel onder in de 
wijk door de ondernemers een MoMarket 
georganiseerd. We hopen op lekker weer, 
het voorjaar lijkt heel goed te beginnen!

Maar het buurpastoraat Klarendal/Sint Mar-
ten grijpt terug naar een meer Christelijke 
traditie. De Vastentijd beschouwen zij als 
periode van bezinning en reiniging, zowel 
geestelijk als lichamelijk en als er tijd is 
voor de voorjaarsschoonmaak in huis. “Wij 

ervaren in onze wijken dat steeds meer 
mensen op hun eigen wijze mee doen aan 
de Vastentijd. Dit jaar hebben we besloten 
vanuit het Inloopcentrum en buurtpastoraat 
de armen uit onze eigen wijken centraal te 
stellen als Vastenproject.”

“Hoe? Via de Vastentassen. Ons streven 
is samen met enthousiaste vrijwilligers 
350 tassen te vullen met lang houdbare 
levensmiddelen of via een financiële gift 
die u kunt missen. Deze goed gevulde tas 
komt vervolgens net vóór Pasen terecht 
bij mensen uit Klarendal, Sint Marten en 
Spoorhoek die moeten rondkomen van een 
minimum inkomen. Ze kunnen de extra 
levensmiddelen goed gebruiken zeker na 
alle gemeentelijke heffingen die net zijn 
geweest.”

U kunt uw levensmiddelen afgeven op dins-
dagen en donderdagen tussen 10:00-13:00 
op het Inloopcentrum, Van Slichtenhorst-
straat 34. Uw geld kunt u storten op: rek. 
NL87INGB0000710434 t.n.v. Buurtpastoraat 
Arnhem-Noord.

Inloophuis coördinator lilian van Klinken 
en buurtpastor Geert rozema 06 115 15 
590. voor meer informatie, mail: 
G.rozema@eusebiusparochie.nl
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Pasen

Loop eens binnen bij MFC Klarendal - De peuterspeelzaal

Sinds 2012 is volKSHuISveStInG 
ArnHeM officieel de nieuwe eigenaar van 
Molen de Kroon – sinds jaar en dag 
het boegbeeld van de wijk. de nieuwe 
StICHtInG vrIenden vAn de KlAren-
dAlSe Molen, waaronder een groep van 
vrijwillige molenaars, mag de molen zon-
der betaling van pacht of huur gebruiken 
en in goede conditie houden. Zo blijven 
de wieken ook in de toekomst boven Kla-
rendal draaien en heeft molen de Kroon 
voor Klarendallers en andere bezoekers 
alles in zich om weer een geliefd trefpunt 
te worden.

Molen de Kroon of De Klarendalse Molen 
is een ronde stenen stellingmolen. De ko-
renmolen werd in 1849 gebouwd aan de 
Amsterdamseweg, in opdracht van Alber-
tus Burgers, en kreeg in eerste instantie 
de naam: De Hoop. Burgers verplaatste in 
1870 de molen naar het toen nog niet be-
bouwde Klarendal, en er werd voorname-
lijk geleverd aan de nabijgelegen Menno 
van Coehoornkazerne; waar nu MFC 
Klarendal staat, moesten ooit monden van 
soldaten gevuld worden. Toen die echter 
een eigen maalinrichting gingen exploi-
teren (om de militaire bakkerij heen staat 
sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw het 
winkelcentrum) kwam De Hoop in proble-

men, de molenaar besloot in zijn 
verdriet de bovenkruier in rouwkleur te 
verven. In 1900 werd de molen gekocht 
door de gebroeders Reymers die het 
bedrijf weer tot bloei brachten. De naam 
van de molen werd toen ook gewijzigd in 
De Kroon.

Molen de Kroon heeft in totaal vijf par-
ticuliere eigenaren gehad en meerdere 
rondes van verval en restauratie. De 
vorige eigenaar, stichting Vrienden van 
de Gelderse Molen, heeft vanaf 1974 voor 
opknappen en behoud gezorgd; hij staat 
er al jaren fier bij! Molen de Kroon is dan 
ook een rijksmonument. 

openingstijden molen: vrijdagmiddag 
13.00 - 16.00 uur, zaterdag 09.30 - 13.00 
uur. de molen kan van binnen bezichtigd 
worden en door de vrijwilligers wordt een 
rondleiding gegeven.  
 
de baten van de in de molenwinkel ver-
kochte artikelen komen geheel ten goede 
aan de instandhouding en het onderhoud 
van de molen.

verder is het misschien wat vroeg, maar 
Molen de Kroon is extra open tijdens de 
nationale Molendag op zaterdag 10 mei. 

eind 2013 betrokken langzaamaan oude ver-
trouwde partners én nieuwe het MFC van Klaren-
dal aan – nieuw adres – Kazerneplein 2. wijkkrant 
Klarendal polst in 2014 bij gebruikers en bezoe-
kers hun bevindingen in dit spiksplinternieuwe 
gebouw. SKAr, Kinderwerk, wijkclub Klarendal, 
peuterspeelzalen, Kickboxschool Fred royers, 
basisschool Kunstrijk, de participatiecoaches, de 
rechtswinkel – ze komen allemaal aan bod. deze 
keer de peuterspeelzaal. 

Door Yvonne Verlinde

de peuterSpeelZAAl heeft een lange historie in 
Klarendal. Al decennia lang laten de leidsters de peu-
ters van Klarendal kennismaken met de buitenwereld. 
In die tijd is er veel veranderd, de peuterspeelzaal is 
ondertussen onderdeel van rijnstad en is sinds no-
vember 2013 gehuisvest in het MFC KlArendAl.

Rijnstad is een welzijnsorganisatie die het leven van 
mensen zo aangenaam mogelijk wil maken. Actieve 
deelname is daarbij een belangrijk kernwoord. Peu-
terspeelzalen zijn hier een duidelijk voorbeeld van 
en Rijnstad heeft momenteel 7 peuterspeelzalen in 
de verschillende wijken van Arnhem. ArIAnne de 
bruIn van Rijnstad is oprecht enthousiast over het 
MFC Klarendal: “Het is echt het hart van de wijk”.

De peuterspeelzaal is voor kinderen tussen de 2,5 en 
4 jaar. In het MFC is ook een wekelijkse speelmorgen 
voor jongere kinderen en hun ouders en ook het con-
sultatiebureau bevindt zich hier. Daardoor stromen 
meer kinderen door naar de peuterspeelzaal en is er 
op het moment een wachtlijst. “Het fluctueert altijd” 
zegt MonIQue, al 27 leidster bij de peuterspeelzaal, 
“maar dat er nu een wachtlijst is, is een goed teken”. 

Arianne voorziet dan ook een toekomst waarin de peu-
terspeelzaal groter is dan nu, waarbij de peuterspeel-
zaal nog vindbaarder is en nog meer samenwerkt. Door 
de meerwaarde van het MFC is die potentie er.

Ook de leidsters van de peuterspeelzaal zien de toe-
gevoegde waarde van het MFC, al is het in het begin 
natuurlijk wel wennen. In het wijkcentrum aan de Rap-
pardstraat hadden ze een eigen kantoor, nu moeten ze 
het kantoor delen met Skar, het kinderdagverblijf. En 
ook de speelzaal wordt gedeeld. Gelukkig is de samen-
werking goed: “Het klikt”. Ze hebben allerlei afspra-
ken gemaakt onder andere over de speeltijden en de 
inrichting van de buitenruimte. Naast de uitvoerende 
taak wanneer de peuters aan het spelen zijn, hebben 
de leidster dus ook nog aanvullende werkzaamheden 
zoals afstemming met de andere MFC bewoners. Maar 
ook de ontwikkeling van de kinderen wordt netjes bij-
gehouden, ze doen huisbezoeken en hebben gesprek-
ken met de ouders. Behalve de goede samenwerking 
met de andere organisaties in het MFC bevalt ook de 
inrichting van hun nieuwe plek: “Het is nieuw, ruim en 
schoon”. De buitenruimte is echt een verbetering en het 
wordt steeds mooier. 

De peuterspeelzaal is voor iedereen, maar de meeste 
peuters komen uit Klarendal. Een deel van de kinde-
ren komt bij de peuterspeelzaal op indicatie van het 
consultatiebureau. Deze kinderen hebben bijvoorbeeld 
een achterstand in motoriek of taalontwikkeling. De 
leidsters zijn daarom allemaal opgeleid in voor- en 
vroegschoolse educatie. 

taalontwikkeling is erg belangrijk en hiervoor heeft de 
peuterspeelzaal een speciaal stimuleringsprogramma. 
Maar natuurlijk zijn alle peuters welkom. “we zijn 
leuke, lieve leidsters”, zegt bIAnCA, en dat geloven we 
zeker.

“Het is nieuw, ruim en schoon. De buitenruimte is 
echt een verbetering en het wordt steeds mooier”



drie avonden lang hebben 14 cabaretiers 
gestreden in een afvalrace om het 'beste 
aanstormend cabarettalent van 2014' te 
worden. na de finale op 7 maart j.l. heeft 
de jury (bestaande uit Hester Macrander, 
ruud Smulders en raymond rodenburg) 
een winnaar gekozen: twAn JAnSSen! 

Twan heeft met zijn deelname aan Puck's 
Talent: Cabaret! een aantal mooie prijzen 
gewonnen: een optreden op tHeAter-
FeStIvAl H80, een workshop van ruud 
SMulderS en een eIGen SpeelAvond 
in de theaterzaal van HuIS vAn puCK. 

Tijdens de spelersavond zal Twan, samen 
met de winnaar van vorig jaar: rAyMon 
rodenburG, een avondvullend pro-
gramma spelen op vrIJdAG 25 AprIl. 
Deze avond zal er naast cabaret ook 
muziek op het programma staan zodat 
de bezoekers getrakteerd worden op 
een gezellig avond uit met een veelzijdig 
aanbod. De avond zal om 20.00u begin-
nen en ongeveer rond 21.30 ten einde 
lopen. Hierna kunt u nog genieten van 
een drankje in het aangelegen CAFé de 
MeZZ.

Een gezellig avondje cabaret kan nu nog 
voordeliger middels de uIt In Arn-
HeM deAlS! Met deze deal kunt u voor 
slechts €4,- in plaats van €6,- genieten 
van een avondje uit. Kijk voor meer 
informatie op: 
www.uItInArnHeM.nl/vAndAAG.  
Ga voor meer informatie en het reserve-
ren van kaarten naar: 
www.HuISvAnpuCK.nl.
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Tekst en foto: Jos Peters.

Iedereen in Klarendal is wel eens langs de 
winkel met al die glimmende bokalen ge-
komen. logisch, want winkel de boKAAl 
bestaat dit jaar al dertig jaar. eigenaren 
zijn de heer en mevrouw bonnIKHorSt, 
zeker voor oudere Klarendallers geen 
onbekende familienaam. 

Dhr. Bonnikhorst vertelt: “Vroeger werkte 
de gehele familie in Klarendal. Mijn vader 
had zijn bedrijf naast de zaak van Oostdam; 
wat nu een woonhuis is. CAFé Molen-
HoeK en GArAGe loeSInK werden vroe-
ger ook door familieleden gerund. Op een 
dag had mijn vader een aantal sportprijzen 
op de kop getikt. En ja, daar zat handel in, 
dus we gingen dit soort dingen ook verko-

pen. Eerst vanuit mijn vader’s bedrijf, drie 
weken later hadden we een winkel hier-
voor. Daar is deze winkel, de Bokaal uit 
voort gekomen. 

Momenteel gaan de zaken goed; dit komt 
wel door de recessie. Kinderen zijn namelijk 
minder vaak bij verengingen aangesloten; 
zat je vroeger bij een aantal clubs, nu is het 
vaak één club. En die clubs proberen door 
evenementen als sportwedstrijden kinderen 
te werven, en daar horen natuurlijk prijzen 
bij.” 

We komen te spreken over de sportprijzen 
en bekers als product. Het leeuwendeel 
komt uit China, waar ze zonder opdruk of 
afbeelding worden gemaakt. Dhr. Bonnik-
horst: “Er kan natuurlijk van alles op, of het 
nu een sportafbeelding of een logo van een 
bedrijf is. Het budget bepaalt de uitvoering, 
maar er is veel mogelijk. 

We hebben alleen metalen bekers, waar als 
je soms op internet koopt, de afbeelding 
op metaal lijkt, maar dan van kunststof is 
gemaakt. Wij zorgen voor deze afwerking 

en, met behulp van een graveercomputer, 
ook voor het graveren. Vroeger graveerde 
ik ook handmatig, met sjablonen, wat een 
secure klus was. Juweliers lieten ook vaak 
hun graveerwerk bij mij doen. Maar ja, 
mijn ogen zijn niet zo goed meer als vroe-
ger, dus handmatig werk doe ik niet meer. 
Tegenwoordig worden veel opschriften op 
bekers gebrand. Verder hebben we ook 
medailles, vaantjes enzovoorts.” 

In de loop van die dertig jaar heeft ‘de 
Bokaal’ een ruime klantenkring in het hele 
land opgebouwd. Sport- en andere vereni-
gingen doen nog regelmatig bestellingen. 
Dhr. Bonnikhorst: “Veel opdrachten en 
bestellingen komen per e-mail binnen; de 
klant is dan hier eens geweest en weet 
dan wat hij wil, bijvoorbeeld een vereni-
ging die jarenlang een zelfde soort bestel-
ling doet. Dan lijkt voor een buitenstaan-
der de winkel uitgestorven te zijn, terwijl 
we binnen hard aan het werk zijn.” 

Ook leuk om te weten is dat hulporga-
nisaties, die bijvoorbeeld een (sport)
evenement in een ontwikkelingsland 
organiseren, vaak de bekers en medailles 
uit Nederland meenemen. En jawel, dan 
besteld in Klarendal.

de bokaal, Klarendalseweg 63,  
016 - 351 51 34 
www.bokaalarnhem.nl   

De Bokaal, een winkel vol met Prijzen

De heer en mevrouw Bonnikhorst, eigenaren van de Bokaal

“In de loop van dertig jaar heeft 
‘de Bokaal’ een ruime klan-
tenkring in het hele land opge-
bouwd”

Wie was hij nou? Wie was hij nou? Wie was hij nou? Hans A. Ignatius

In de rubriek ‘Wie ben jij nou’ zou Hans A. 
Ignatius onvermijdelijk een keer aan de 
beurt gekomen zijn om in de wijkkrant te 
vertellen wat hem bezig houdt. Maar de 
redactie was te laat; hij overleed onlangs. 
Buurman en vriend Bas Bugter klom voor 
ons in de pen voor een memoriam. 

In de nacht van zaterdag 22 februari op zon-
dag 23 februari van dit jaar overleed Hans 
A. Ignatius.

Een eigenzinnige, markante persoonlijkheid 
die velen in Klarendal zich dan ook zullen 
blijven herinneren.

De kunst- en reclameschilder afkomstig uit 
"de betere kringen" die gaandeweg steeds 
meer vergroeide met de wijk Klarendal en 
haar bewoners, zoals hij door een aantal 
werd gekenschetst. Wars van vals sen-
timent, goudeerlijk, met het hart op de 
tong. Altijd hartelijk voor wie hem lief was 
maar onverbiddelijk als hij - in niet mis te 
verstane bewoording - te kennen gaf hoe 
hij dacht over "Die vuile klootzakken in Den 
Haag" of zich opwond over een bericht in 
de krant over iemand die bijvoorbeeld een 

hond mishandeld had.

Hij was ook buitengewoon gul. Omdat hij 
steeds slechter ter been werd deed ik regel-
matig boodschappen voor hem. Hij gaf me 
dan zijn bankpas en een lijstje mee: "Een 
kilo belegen kaas, 2 haringen (aanbieding), 
boterhamworst, 500 gram sperzieboon-
tjes (ook aanbieding), 5 halve literblikken 
bier" en natuurlijk de onvermijdelijke "pak 
kippenvleugeltjes"... "Haal maar van alles 
twee," zei hij dan. Om eenmaal weer bij 
hem thuis, gezeten aan de royale tafel die 
in het midden van zijn woonkamer stond, 
de uitgestalde etenswaar in 2 stapels te 
verdelen en met een armbeweging een 
stapel in mijn richting te schuiven. "Hier, 
da's voor jou." 

We spraken elkaar voor het laatst in het zie-
kenhuis. Nadat hij daar eerst grondig was 
onderzocht ("Ze zijn langs alle kanten met 
cameraatjes naar binnen geweest, waarbij 
ik mee kon kijken. Ik heb nu dus ook m 'n 
hele binnenkant gezien") moest hij in het 
ziekenhuis blijven. Op eigen risico mocht 
hij nog even op en neer naar huis om wat 
spullen op te halen. Hij vertelde me dat 'ie 

daarbij in de haast de kleefpasta voor z'n 
kunstgebit was vergeten. "Je moet me nu 
maar niet te hard aan het lachen maken 
want dan spuug ik zo m 'n tanden in je 
gezicht".

Het was zijn soms ietwat cynische gevoel 
voor humor waarmee hij zichzelf overeind 
hield en trachtte niet al teveel stil te staan 
bij de slechte prognose die hem door de 
artsen was gegeven: "Nog zo 'n 10 maan-
den". Was hem gezegd. Het werd amper 
een week...

Bang voor de dood was hij niet. Hoewel 
hij bijzonder jong van geest was en naar 
eigen zeggen "Graag nog een jaar of tien" 
meer zou hebben gehad wist hij zich er mee 
te verzoenen met bewonderenswaardige 
nuchterheid.

Voor veel mensen rond hem heen kwam 
die dood wèl wat te onverwacht. Ongeveer 
zo abrupt als hij een telefoongesprek of 
bezoek kon beëindigen. "Ajuu paraplu".

Rust zacht, Hans.

“Een eigenzinnige, markante 
persoonlijkheid die velen in 
Klarendal zich dan ook zullen 
blijven herinneren”

Puck's Talent: Cabaret! 
Dè winnaarsavond

Buurtgenoot en fotograaf Colin Wilson 
portretteerde Hans graag “Omdat hij zo’n 
markant figuur was en een bijzondere 
mens”



Bewonersoverleg

De bewonersoverleggen van de Geitenkamp en 
Klarendal hebben gezamenlijk een brief gestuurd naar 
het College van B&W waarin zij eisten dat activiteiten 
in de MFC’s van en door bewoners volgens eerder 
gemaakte afspraken kosteloos bleven. Op de brief 
kwam snel antwoord met de toezegging dat de activi-
teiten het eerste kwartaal van 2014 in ieder geval gratis 
blijven. Daarna wordt met een afvaardiging gesproken 
over een nieuwe beheerstructuur waarin als uitgangs-
punt wordt gehanteerd dat de activiteiten gratis blijven.

Aan het eind van vorig jaar heeft volkshuisvesting de 
“Gouden piramide” gewonnen. Aan deze prijs was 
een geldbedrag verbonden van € 50.000,- waarvan het 
bewonersoverleg € 10.000,- gekregen heeft. Zij willen 
dit zichtbaar in de wijk besteden. Wanneer u daar idee-
en over heeft, hoort het bewoners overleg dat graag.

In samenwerking met de leuke linde wordt gekeken 
of de wijkauto van Klarendal na 1 januari 2015 voor 
Klarendal behouden kan blijven. 

W I J K W I J z E R ☞☞
Wijkwinkel Klarendal

de wijkwinkel bestaat niet meer in zijn oude hoeda-
nigheid. 

opbouwwerKer en wIJKreGISSeur werken vanaf 
flexplekken in MFC KlArendAl: Kazerneplein 2, 
6822 ET Arnhem - telefoonnummer 026 – 377 20 50

U zult daar HondenpoepZAKJeS, plAStIC AFvAl-
ZAKKen en InForMAtIeF FolderMAterIAAl kunnen 
vinden. Ook worden daar bewonerSoverleGGen 
gehouden.

opbouwwerKer rob KlInGen: 
r.klingen@rijnstad.nl - telefoonnummer 06 - 553 216 64

wIJKreGISSeur CHArly toMASSen: 
charly.tomassen@arnhem.nl 
026 - 377 39 27 / 06 - 507 40 138

Klarendal is ook te vinden op de gemeentelijke web-
site: www.arnhem.nl > wonen & leven > uw wijk

Nuttige nummers in de wijk

wijksteunpunt: Hommelseweg 56, ma. t/m do.  
9:00-16:30u. tel. 443 34 35 
hendrik.spoelman@gelderland-midden.politie.nl    
Spreekuur Wijkagent: donderdag 19:00-20:00u. 
Buiten openingstijden kunt u bellen met het hoofd- 
bureau 0900 - 8844
Grofvuil ophalen: tel. 446 04 90 (SITA)
oud papier: Elke 2e dinsdag van de maand  
ophaaldag plastic: zoek de afvalwijzer op 
www.arnhem.nl, voer uw postcode in en download hem 
Klachten openbare ruimte: tel. 0900 1809 Stadsbeheer, 
servicelijn@stadsbeheer.nl
Jongerencentrum de Mix: tel. 445 86 21,  
www.jongerencentrumdemix.nl
volkshuisvesting: tel. 371 27 12 / 0800 778 89 99
de molen: geopend vrijdag 13:00u - 16:00u, 
zaterdag 9:30u - 13:00u, of als de wieken draaien
wijkcentrum Klarendal: in MFC Klarendal - Kazerne-
plein 2 
vertrouwenspersoon Huiselijk Geweld 
06 167 592 02

W I J K W I J z E RW I J K W I J z E R

Boekpresentatie ‘Geef Klarendalse ouderen een gezicht’

Door Hedy Schäperkötter, medewerkster 
SWOA

op dinsdag 11 maart werd het resultaat 
van het SwoA (Stichting welzijn ouderen 
Arnhem) project “Geef ouderen een ge-
zicht” gepresenteerd. In 2010 heeft SwoA 
in samenwerking met de gemeente Arnhem 
in de wijk  een groot aantal huisbezoeken 
afgelegd om in kaart te brengen waar 
ouderen behoefte aan hebben en wat zij 
missen in hun wijk. 

Tegen 15.30u kwamen de wijkbewoners die 
hebben meegewerkt aan het boekje, drup-
pelsgewijs het oude vertrouwde wijkcen-
trum binnenlopen. Een enkeling  zocht, wat 
onwennig, naar een stoel. Anderen weer, 
liepen meteen op elkaar af om te begroe-
ten. Een aantal ouderen hoeven niet zozeer 
in de spotlights. Het ging hen meer om de 
ontmoeting, de gezelligheid die ze vooral 
missen in hun wijk, de gezelligheid onder 
elkaar zoals zij dat kenden van vroeger. 

Onder het genot van een hapje en een 
drankje begon er al wat meer sfeer in de 
tent te komen. Diezelfde sfeer zoals som-
migen in hun verhaal beschreven in het 
boekje.  Een aantal wijkbewoners nam zijn 
of haar (over)buren mee en/of familieleden. 
Het moment was tenslotte aangebroken 
waarop het boekje dan uiteindelijk gepre-

senteerd zou worden. 

De laatste weken voor de presentatie is er 
hard achter de schermen gewerkt. Vrijwil-
ligers en bewoners hebben links en rechts 
thuis ‘om de tafel’ gezeten om uiteindelijk 
de invulling van de presentatie te bespre-
ken. De deelnemers waren zeer betrokken 
bij elkaars verhalen en ervaringen. Eén 
mevrouw kon helaas niet bij de presentatie 
aanwezig zijn omdat ze thuis ziek op bed 
lag. Ik heb haar toestemming gevraagd 
om haar verhaal voor te mogen lezen en 
dat vond ze prima. In het boekje vertelt 
mevrouw openhartig over haar jeugd in 
Klarendal,  haar vrijwilligerswerk  in wijk-
centrum Klarendal en nog veel meer... 

Het zijn korte ontroerende verhaaltjes van 
boeiende en interessante wijkbewoners 
die veel hebben betekend voor de wijk. De 
opkomst was bescheiden, maar degene die 
er waren, toonden oprecht hun betrokken-
heid. Eén voor één zijn de wijkbewoners 
die hebben meegewerkt aan het boekje, 
naar voren gevraagd. Zo hebben we hen 
speciaal in het zonnetje gezet en bedankt 
voor hun openhartig verhaal.

IntereSSe In dIt boeKJe?  
Het is te koop bij de SwoA locatie in MFC 
de wetering, bonte wetering 89 in Arnhem. 
de kosten zijn € 5,00

Abreptus Uitvaartverzorging & Nazorg in het Memorarium

Graag wil ik mezelf aan u voorstellen.
Mijn naam is SASKIA plAntInGA en ik 
ben vanaf 2006 gediplomeerd uitvaart-
ondernemer in Arnhem. Ik doe dit werk 
vanuit mijn hart. Het accent bij Abrep-
tuS uItvAArtverZorGInG & nAZorG 
ligt op keuzevrijheid en maatwerk. Alles 
verloopt helemaal volgens de wensen van 
de overledene en de nabestaanden. Zij 
bepalen hoe de uitvaart wordt.  

De kosten van de uitvaart kunnen worden 
aangepast aan uw financiële mogelijkhe-
den. De tarieven staan op: 
www.AbreptuS.nl. Er kan vooraf veel 
geregeld worden met een ‘uitvaartcodicil’ 
waarin alle wensen kunnen worden vast-
gelegd. Nabestaanden hebben altijd met 
één vast contactpersoon te maken die

hun de hele uitvaart begeleidt. U bepaalt 
zelf -afhankelijk van de verzekeringsmaat-
schappij- door wie u de uitvaart wilt laten 
verzorgen. Abreptus regelt de uitbetaling 
van de verzekering.

Voor de verbouwing van de voormalige 
Sint Janskerk ben ik al gaan kijken en 
voel ik me betrokken bij het ontstaan 
van het Memorarium. Mijn opa en oma 
kwamen hun hele leven in deze kerk. 
Wellicht weet u dat het mogelijk is om een 
uitvaartdienst of een herdenkingsdienst te 
houden. Ook kan een urn worden bijgezet 
in een urnennis. 
U kunt iemand herdenken en een kaarsje 
aansteken.

Er komt in de voormalige dagkapel een 
24-uursruimte waar iemand opgebaard 
kan worden en waar nabestaanden 24 
uur per dag afscheid kunnen nemen. De 
sacristie wordt verbouwd tot een ruimte 
waar mensen op een afgesproken tijd 
afscheid kunnen nemen. Deze ruimte kan 
ook worden gebruikt voor een afscheids-
dienst in kleinere kring.

Sinds de afgelopen maand verzorg ik 
iedere eerste zondag van de maand van 
14.00 tot 16.00 uur een inloopmiddag 
bij het Memorarium, de voormalige Sint 
Janskerk aan Verlengde Hoflaan 74  
(www.memorarium.nl). Iedereen kan daar 
vragen stellen over een uitvaart en over 
uitvaartverzekeringen.

Mocht u vragen hebben over een uitvaart, 
een kostenbegroting of het Memorarium, 
dan kunt u contact met mij opnemen; 
(026) - 362 36 99,  info@abreptus.nl.
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Saskia Plantinga

Rappardsplein in de jaren '60,  
foto uit de archieven van de wijkkrant



De Leuke Linde
De Leuke Linde

Brugklastraining
Vanaf februari organiseert het Kinderwerk weer brugklastrainingen, dit 

jaar voor de IBN-I-Sinaschool, Basisschool De Wijzer en Basisschool 
Kunstrijk. Alle leerlingen van groep 8 volgen de training, waarin zij leren 

hoe je je boeken moet kaften, welke agenda het handigste is, hoe een 

lesrooster werkt en nog veel meer handige tips krijgen om goed voorbe-

reid te zijn op de middelbare school. 

Kinderdisco
Woensdag 26 februari was de allerlaatste disco in het oude 
Wijkcentrum aan de Rappardstraat. Het was een bijzondere disco; er 

is veel gedanst, er is gebatteld, de leiding is uitgedaagd in een quiz én 

de kinderen mochten slagroomtaarten op de leiding gooien! Een mooie 

manier om definitief afscheid te nemen van het oude WCK.
De kinderdisco zal zeker terugkomen in het MFC Klarendal......alleen 
weten we nog niet precies wanneer en hoe vaak. Let dus goed op de fly-

ers, zodat je er weer bij kunt zijn!
Namens het discoteam; we zien jullie graag snel weer in het MFC!

Kinderwijkteam
Misschien hebben jullie ze al gezien; het Kinderwijkteam is weer actief in 

de wijk! 10 kinderen van Basisschool Kunstrijk gaan iedere dinsdagmid-

dag onder begeleiding de wijk in. Met knijpers en vuilniszakken helpen zij 

een handje om de wijk schoon te houden. Het is voor de kinderen leuk én 

leerzaam om te doen. Het Kinderwijkteam hoopt een goed voorbeeld te 

zijn voor alle bewoners; samen houden we de wijk schoon!!! 

Kinderraad
Dinsdag 25 maart (15.30-17.00uur) gaan we weer beginnen met de Kinderraad. Bij de Kinderraad mag je mee-

denken over problemen in de wijk, helpen met het organiseren van activiteiten en natuurlijk leuke dingen doen. 

Wil jij ook bij de kinderraad? Geef je dan snel op Bij Bouwspeelplaats De Leuke Linde  en vraag naar Kitty. 

Spel uitleen 
Elke Dinsdag tussen 15.00-17.00uur
Dinsdag 11 Maart zijn we begonnen met de spel uitleen. Vanaf nu kan je elke dinsdagmiddag spelen met skelters, 

voetballen, steppen en nog veel meer. Nourdine helpt je bij de spel uitleen. Kom jij ook gezellig spelen?

Woensdagmiddag
Vanaf Woensdag 2 april gaan we ook op woensdagmiddag. Elke woensdag is er een andere activiteit op De Leuke 

Linde. Bijvoorbeeld knuffelen met de dieren, een circusmiddag of een voetbalmiddag. 

Voor meer informatie kijk op de website of op facebook.
www.de leukelinde.nl, www.facebook.com/deleukelinde

Wijkcentrum Klarendal  
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Renovatie JanLigthartschoolRenovatie JanLigthartschool

Het pand van de Jan Ligthartschool aan de Van 
Slichtenhorststraat staat al sinds november 2013 
in de steigers. De buitenkant van de school was 
dan ook aan een flinke opknapbeurt toe. Er werden 
stijgers geplaatst en doek omheen gehangen. De 
kinderen vonden het ontzettend interessant. Het 
was even wennen om de school zo te zien. De toegang 
tot de school werd versmald door het plaatsen van 
een hekwerk en soms kon je alleen via de hoofdingang 
door het hek naar het schoolplein komen. Ook was 
het wennen aan de bouwvakkers die ineens voor het 
raam langsliepen en her en der herrie maakten, maar 
gelukkig viel het afleiden reuze mee. Er werden goede 
afspraken gemaakt over lawaai en rust momenten tij-
dens de lesdagen. Tijdens de toetsmomenten werden 
de bouwwerkzaamheden zelfs gestaakt voor desbe-
treffende klaslokaal. Na weken hard werken wordt nu 
de laatste hand gelegd aan de renovatie. 

Maar wat is er dan zoal gedaan? De oude voegen zijn 
uitgehakt en opnieuw gevoegd. Het houtwerk is grondig 
geschuurd, gerenoveerd en opnieuw geverfd. Aan beide 
kanten op het dak zijn de 'torentjes' teruggeplaatst. Een van de torentjes is ooit door blikseminslag in de gevel terecht gekomen en gelukkig niet naar beneden gevallen. 

De JanLigthartschool gaat een samenwerking aan 
met 'VleGel' de VleermuiswerkgroepGelderland. Er zijn 
4 vleermuiskasten opgehangen aan de gevel van de 
school. In totaal twee grote en twee kleine. De grote 
zijn 78x51x16,5cm, de kleine 44x29x9 cm. De grote 
kasten hangen aan de zonnigste kanten omdat vleer-
muizen in de zomer graag warm zitten. Dit is aan de 
westgevel van de school op nummer 29. Er is gekozen 
voor verschillende kasten omdat deze andere functies 
hebben. De grote kasten bieden ruimte voor moeders 
met jongen (zogenaamde kraamkolonie; zomer). De 
kleine kasten (type roemenie) bieden ruimte voor 
mannetjes en vrouwtjes (1 man meerdere vrouwtjes; 
herfst).  

Vanuit de werkgroep komt er binnenkort iemand voor-
lichting geven hierover aan de kinderen op school. 

In week 8 hopen we het pand te mogen 'uitpakken' 
zodat we het eindresultaat met z'n allen kunnen 
bewonderen en het schoolpand weer een mooi plaatje 
is.

Coco geniet van het mooie weer


