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Volgend jaar juli wordt er in de wijk een opera opgevoerd. Alle 
bewoners hebben ondertussen een flyer in de bus gekregen. Voor 
Klarendal, door Klarendal is het motto. Dus een opera gezongen 
en uitgevoerd door bewoners van de wijk. De opera – met Neder-
landse teksten – zal ongeveer anderhalf uur duren en bestaat uit 
operaklassiekers die iedereen wel ergens van kent. 

WAt Is eeN VolksoperA? 
De ‘VolksoperA klAreNDAl’ is pure community art: zowel 
buurtverbindend als een onderscheidend kunst & cultuurproject. 
Het is een klassieke opera van ongeveer 90 minuten, gezongen 
door oude traditionele én nieuwe bewoners van Klarendal (of 
door Arnhemmers die hun roots hebben liggen in deze wijk). De 
Volksopera Klarendal gaat bestaan uit beroemde aria’s, duetten en 
koorzangen vertaald naar het Nederlands. Niet letterlijk, maar naar 
een eigentijds verhaal, een speciaal op de wijk geschreven libretto 
waar hoogte- en dieptepunten uit heden en verleden van Klarendal 
in verwerkt worden.
Grofweg zal de Volksopera gaan over het leven in Klarendal, de 
sores en het geluk, de liefde voor de eigen plek, tegen een achter-
grond van bedreigingen: drugs en criminaliteit, leegstand en ver-
loedering in de jaren ‘70/’80, het verlies van de eigen plek en iden-
titeit, het vertrek van de authentieke Klarendallers en de komst van 
een nieuwe lichting, de omvorming van de wijk tot Modekwartier 
vanaf 2006. Over liefde, dood, jaloezie, misère…. En na anderhalf 
uur zal de goede afloop zegevieren: ondanks de tegenstellingen 
gaat Klarendal in deze Volksopera eensgezind, hand in hand en in 
vrede de toekomst tegemoet; Klarendal is geen gemakkelijke, maar 
wel bijzondere wijk. En zingen verbroedert. 

Door WIe? 
Voor de realisatie van dit project gaat StIchtINg kAB posttheA-
ter een unieke samenwerking aan met stIchtINg VolksoperA 
NeDerlAND. Een samenwerking waarbij een landelijke en een 
regionaal/provinciaal opererende instelling hun krachten bunde-
len. Het inhoudelijke en artistieke deel van de Volksopera Klaren-
dal wordt dan ook in samenwerking met de Stichting Volksopera 
Nederland uitgevoerd. Zij heeft al driemaal eerder, met groot 
succes en met veel publiek en media-aandacht, volksopera’s in 
verschillende Nederlandse wijken georganiseerd. Te weten in 2012 
in ‘probleemwijk’ Floradorp, in 2013 in de arbeiderswijk Tuindorp 
Oostzaan (beiden Amsterdam Noord) en in mei 2014 in de Utrecht-
se volkswijk Ondiep. Andere partners in deze Volksopera voor 
en door Klarendal zijn de stIchtINg kuNstBeDrIjf ArNhem, 
woningcorporatie VolkshuIsVestINg, WIjkkrANt klAreNDAl, 
gemeeNte ArNhem e.A.

WAAr? 
Er wordt gezongen voor tribunes met wel 1000 man publiek. Uit 
Klarendal, uit heel Arnhem. Een professioneel orkest zorgt voor de 
muzikale begeleiding. Met de Volksopera Klarendal op het pas in 
januari 2014 in gebruik genomen Kazerneplein (want daar zal de uit-
voering plaats vinden) moet deze locatie definitief worden beves-
tigd als ‘Wijkplein van Klarendal’.

ZINg mee! 
Iedereen in de wijk kan meezingen, zangtalent of niet, man of 
vrouw, kind of bejaard, originele Klarendaller of nieuwkomer. 
Zangers van het Nederlandse lied zijn ook welkom: opera-ervaring 
is niet belangrijk. Bewoners die mee willen doen kúnnen ook echt 
meedoen én ze worden professioneel begeleid in het traject dat 
leidt tot de uitvoering. Natuurlijk zullen er audities komen. Deze 
worden op zondag 18 januari en donderdag 22 januari 2015 gehou-
den in het KAB Posttheater aan de Rosendaalsestraat. 

We zoeken zo’n 15 solisten en formeren daarnaast een eigen kla-
rendal’s operakoor. Iedereen die zich aanmeldt kan meedoen!
Wilt u op de een of andere wijze iets betekenen voor uw wijk, 
en meedoen aan dit unieke zangfestijn? of wilt u eerst wat meer 
informatie?  
Belt u dan met 026 - 446 35 54 of mailt u naar volksopera@post-
theater.nl.

meer informatie op www.volksopera.nl www.posttheater.nl

Praktijk 
Martine 

Ordelman 
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De volksopera van Klarendal! 

e

kom naar de BurennieuwjaarsBorrel waar bewoners en professio-
nals elkaar ontmoeten en versterken.
✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

Aan alle bewoners, ondernemers en organisaties in Klarendal,

kuNstBeDrIjf nodigt iedereen van harte uit voor de  
BureNNIeuWjAArsBorrel. 
Het kAZerNepleIN is nu ongeveer één jaar in gebruik en gelui-
den geven aan dat het nogal een kAAl eN sAAI plein is, daar-
naast horen wij ook geluiden met betrekking tot oVerlAst. Dit 
willen wij graag VerANDereN, maar vooral jullie hierbij betrek-
ken. het kAZerNepleIN Is NAmelIjk Voor IeDereeN! 

✪ Wilt u uw stem laten horen wat betreft de invulling van de jaar- 
 agenda voor het Kazerneplein?
✪ Zou u daar graag een (grotere) rol in willen spelen?
✪ Wilt u uw mening laten horen wat betreft het uiterlijk van het  
 plein?
✪ Of wilt u gewoon meepraten?

kom dan naar de BurennieuwjaarsBorrel. Noteer in uw agenda 
dinsdag 27 januari, jongerencentrum de mix, gelegen aan het 
kazerneplein. Inloop om 19:30, start om 20:00. 

✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

Onder genot van een hapje, drankje en veel gezelligheid gaan wij 
graag op creatieve wijze informatie verzamelen om van het Kazer-
neplein een echt wijkplein te maken!
✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

Klarendal: laat je stem horen over het wijkplein!DecemBer IN 
klAreNDAl

en nog veel meer...
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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 begint eindelijk een beetje koud te 
worden rondom onze deadline, zou het 
dit jaar een beetje gaan winteren? 

Winterse activiteiten genoeg – in 
ieder geval. Ondernemers uit 
het Modekwartier toveren de 
Klarendalseweg om tot wintersfeer 
tijdens Strikje, etalages doen daar aan 
mee, de molen viert Midwinterfeest, de 
Leuke Linde bakt weer haar oliebollen – 
en nou maar hopen dat de vuurkorven 
ergens op zullen slaan deze winter. 

Ondertussen zitten we met onze hoof-
den al in 2015. Het Kunstbedrijf vanuit 
de kazerne gaat aan de gang met een 
vraag aan bewoners wat zij nou eigenlijk 
zouden willen met dat ‘Hart van de wijk’ 
ofwel het Kazerneplein. Maar grootser: 
op datzelfde Kazerneplein wordt in juli 
volgend jaar De Volksopera uitgevoerd! 
En daarvoor is de campagne ondertus-
sen van start gegaan. Want zonder volk 
geen Volksopera! De voorpagina staat er 
vol mee, de komende periode zal daar 
meer over te vinden zijn online EN bij de 
mensen thuis.

genoeg nu! Veel leesplezier met ál het 
andere nieuws en fijne dagen!

~ Redactioneel ~

uiterlijk woensdag kopij woen. 21 jan.
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 5 februari

Inleveren van kopy 
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  We verwelkomen je 
    graag in onze praktijk 
          om je te begeleiden 
          tijdens de zwanger- 
         schap, 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 - 442 26 22

2

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.

Op www.abreptus.nl ziet u een overzicht  
van de tarieven.

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

•	 Alfbetisering
•	 Inburgeringstraject
•	 Staatsexamen	I
•	 Staatsexamen	I
•	 Niveauverhoging	NT2
•	 Taal	op	het	werk

•	 Nederlands	en	digitale	vaardigheden	op	maat
•	 Rekenen	en	digitale	vaardigheden	op	maat
•	 Oudertrainingen	i.s.m	peuterspeelzalen	en	

basisscholen

Meer	weten?	Bel	of	kom	langs!
Rijn	Ijssel	Educatie	&	Intergratie
Utrechtsestraat	40/42,	Arnhem		
026	31	292	00

 

Een cc gje op Klarendal

gerArD mulDer maakt voor elke 
wijkkrant een tekening van een (on)
opvallende plek in de wijk. Als u die 
plek herkent, maakt u kans op een 
waardebon van €10,- te besteden bij 
jochem’s VIshANDel, donderdag en 
zaterdag te vinden bij het winkelcen-
trum 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 6 was de 
klAreNBeekstrAAt. De winnaar is 
puck BergsmA (8 jaar!), woonachtig 
op het nummer 79. gefelIcIteerD! 
Doe mee en breng uw bon vandaag nog 
weg! Uw oplossing moet uiterlijk maan-
dag woensdag 21 jan. 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 woensdag, 21 jan.

4

Rectificatie Rechtswinkel

In de vorige wijkkrant liet Rechtswinkel 
Arnhem aan ons lezen waarvoor zij al 25 
jaar staan en hoe wij een beroep op hun 
kunnen doen. De redactie maakte echter 
een foutje en zette de openingstijden fout 
in de krant… Dus hier een rectificatie: 
rechtswinkel Arnhem houdt iedere dins-
dagavond een inloopspreekuur in mfc 
klarendal van 19.00u tot 20.00u! 

Winterregeling voor groene-
minicontainer 
Vanaf december wordt de groene minicon-
tainer minder vaak geleegd. Het is namelijk 
gebleken dat in de winterperiode de groene 
minicontainer minder vaak wordt aangebo-
den. Logisch, want we hebben ook minder 
groen afval uit bijvoorbeeld de tuin. In deze 
periode wordt de groene minicontainer 
nog maar 1 keer in de 4 weken geleegd. 
Vanaf maart 2015 wordt de minicontainer 
weer 1 keer in de 2 weken geleegd.

Wilt u weten wanneer uw minicontainers 
worden geleegd? Kijk dan op onze digitale 
afvalwijzer via www.arnhem.nl/afvalwijzer. 
Hier vindt u alle afval ophaaldagen, die 
gelden voor uw adres. Het totale jaarover-
zicht van de afvalwijzer kunt u downloaden 
(PDF) en uitprinten. Ook kunt u heel een-
voudig de ophaalgegevens koppelen met 
uw agenda.

Wist u dat:

Winkeltje oogst mooie, handgemaakte, 
betaalbare cadeauspulletjes verkoopt?
Deze spulletjes in 3 vitrinekasten en 2 kas-
ten in de centrale hal van MFC Klarendal te 
zien zijn?
U op donderdag van 11 tot 15 uur langs 
kunt komen als u iets wilt kopen?
We op zoek zijn naar enthousiaste vrijwil-
ligers zodat het winkeltje vaker geopend 
kan worden?
u kunt daarvoor bellen/mailen naar monita 
polman: 06 - 129 515 28 
m.polman@wijkwerkpalet.nl

Wereldvrouwen!Koor is
gestart en zoekt nóg meer
wereldvrouwen!

Op woensdagavond 19 november 
vanaf 20.00 uur repeteerde in de 
coehoornkazerne in cultuurcafé Arnhem 
het Wereldvrouwen!koor voor de àller-
eerste keer. De vrouwen bereiden in zes 
repetities een presentatie voor, van liedjes 
uit alle windstreken van de wereld, dat 
tijdens het charivari Wereldmuziek festival 
op zaterdag 24 januari 2015 voor publiek te 
beluisteren is. 

Dirigente monique Verhoeven leidt het 
koor. De eerste bijeenkomsten worden 
besteed aan het verzamelen van bijzon-
dere liedjes uit de verschillende culturen. 
Vrouwen brengen deze liedjes zelf mee en 
samen studeren ze deze in. 

het koor kan versterking gebruiken! Met 
name vrouwen die niet uit Nederland 
komen of vrouwen met andere culturele 
‘roots’ willen we vragen zich aan te sluiten. 

heb je zin in zingen, vindt je het leuk om 
samen te zingen? meldt je dan snel aan bij 
jessica 06 - 483 13 127 of per mail:
festival@charivari.nl

Wist u dat - Nieuws van VHV

… Er op de putstrAAt tWee hele 
grote foto’s uIt De ‘ouDe Doos’ ZIjN 
gemoNteerD. De foto’s zijn in vroegere 
tijden, ongeveer op die betreffende locatie 
gemaakt. De ene foto beeldt een spelend 
kind op straat uit. Op de andere foto staat 
de koets waarin koningin Juliana en prins 
Bernard in 1950 Klarendal bezoekt. Extra 
bijzonder op de foto is het kinderziekenhuis 
dat aan de Catharijnestraat stond.

… Op vrijdag 21 november kDW-96-Art de 
deuren opende in de voormalige zuivelwin-
kel op klAreNDAlseWeg 96. Het is een 
winkel en atelier voor kuNst eN DesIgN. 
De eigenaar noemt het zelf een belevings-
winkel met werk van verschillende kunste-
naars en designers.

… ‘tuin 477’ de werktitel is voor de tuIN 
Achter De WerelDkeukeN waar de wijk-
krant de vorige keer voorpaginanieuws van 
maakte, en waar omwonenden aan mee 
ontwerpen? Eind januari zal het ontwerp 
af zijn. 
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“het is een feest van en voor de wijk. Ieder-
een is welkom”

strIkje, het nieuwe winter evenement 
in Klarendal, vindt op ZAterDAg 13 
DecemBer voor de eerste keer plaats in 
het Modekwartier. kIm VAN es (Graphic 
Playground) en mADDy BeekhuIZeN (Mon 
Fleuri) toveren de klAreNDAlseWeg op 
zaterdag 13 december om tot een waar 
WINter WoNDerlAND tijdens de eerste 
editie van Strikje. 

Klarendal is een oude volkswijk maar tege-
lijkertijd is het ook het Modekwartier. Een 
bijzondere combinatie. Strikje hoopt beide 
werelden samen te brengen. Alle WIN-
kels, van het Mazzeltje tot aan Het Paradijs 
zijn VAN 10.00 uur tot 21.00 uur opeN. 
Er is muZIek van straatmuzikanten, na-
tuurlijk veel VerlIchte kerstBomeN en 
warme chocolADemelk en glühWeIN. 

Van 10 uur 's ochtends tot 17 uur 's avonds 
is er een braderie op straat waar veel be-
woners producten zullen verkopen. Op vier 
verschillende locaties komen er kramen. Bij 
moN fleurI, De kApel, naast grAphIc 
plAygrouND en op het sImmerspleIN 
kunnen mensen neuzen tussen van alles en 
nog wat. Daarna blijven de winkels extra 

lang open om je perfect op de aanstaande 
feestdagen te kunnen voorbereiden, er is 
muziek, lekker eten en drinken én ook door 
Buro propZ vanuit De mIx genoeg geor-
ganiseerd voor de jongeren onder ons!

kom je ook? 
Zaterdag 13 december
10.00 uur - 21.00 uur 
braderie tot 17.00 uur

Strikje: winter wonderland in Klarendal

Tekst: Helga van Ree 
Foto: Zefanja Hoogers

Dat vrouwen vaak een 
schoenentik hebben, 
is geen geheim. maar 
kunstenares rAchel De 
kler aan de Akkerstraat 
maakt het wel heel bont. 
letterlijk, want ze verza-
melt ze niet alleen - vier-
honderd paar inmiddels! 
- ze maakt ook prachtige 
laarzen in alle kleuren 
van de regenboog. 

Een laars maken doe je 
natuurlijk niet zomaar 
even. Rachel is dan 
ook een gediplomeerd 
schoenmaker. Ze werkt 
bij een orthopedisch 
technisch bedrijf in 
Zevenaar. ‘Daar komen 
mensen die weer willen 
lopen en dat vraagt een 
ander soort aandacht. 
Schoenen maken om 
weer te kunnen lopen 
en schoenen maken als 
kunstobject, het lijkt een 
contrast maar in mijn 
geval kunnen ze niet 
zonder elkaar’, vertelt 
Rachel. 

FAMILIE
Rachels fascinatie voor laarzen zit in de 
familie. Rachel: ‘Ik ben opgegroeid in een 
artistieke omgeving, met een vader die 
hoge laarzen schildert, een moeder die ze 
draagt en een zus die ze tekent. Op mijn 
zeventiende maakte ik een stoel van multi-
plex in de vorm van een schoen. Toch koos 
ik voor de journalistiek.’ 

feestje!
Uiteindelijk werd ze toch als een magneet 
naar het schoenmakersvak getrokken en 
volgde een opleiding. ‘Er vond een explo-
sie plaats van jarenlange opgespaarde 
liefde voor schoenen en laarzen. Wat je al-
lemaal kan doen met kleuren en vormen! 
Het ontwerpen en maken van laarzen staat 
voor mij synoniem aan het vieren van 
feest’, legt de schoenmaker/ontwer-

per/kunstenaar uit. Dat zie je terug in haar 
schoenen, die van Rachel mogen knallen. 

‘Ik vraag me niet af wanneer mijn ontwer-
pen te dragen zijn en of ze voor loopcom-
fort zorgen. Dan zou ik nooit bedacht en 
gemaakt hebben wat inmiddels tot mijn 
collectie handgemaakte Wonderlaarzen 
behoort.’

Wil je de laarzen van rachel de kler be-
wonderen? 
Ze exposeert regelmatig ergens en op dit 
moment is dat niet naast de deur, nl. in 
Duitsland. 

je kunt ook de website bezoeken  
WWW.WoNDerlAArs.Nl. hier lees je 
ook hoe je zulke bijzondere laarzen kunt 
laten ontwerpen door haar. 

De wonderlijke laarzen van Rachel de Kler

Muziek bij de Buren  
Tweede editie met gratis huiskamerconcerten 

X

:

Z

h

muZIek BIj De BureN is 
hét huiskamerfestival van 
Arnhem. op ZoNDAg-
mIDDAg 14 DecemBer 
veranderen van 13:00 tot 
17:00 77 huiskamers in heel 
Arnhem in intieme podia en 
kan iedereen luisteren naar 
maar liefst 231 bijzondere 
optredens van lokale talen-
ten. Voorafgaand is er een 
opening in Dudok en afslui-
tend is er een feest in luxor 
live. het hele programma is 
gratis te bezoeken! 

muZIek BIj De BureN 2014
Tijdens Muziek bij de Buren ontmoet je 
niet alleen de muzikanten, maar maak je 
ook kennis met de stad en haar bewoners. 
In verschillende huiskamers door de hele 
stad kun je luisteren naar uiteenlopende 
muziekgenres; van jazz tot klassiek, van 
singer-songwriter tot wereldmuziek. 

huIskAmers IN klAreNDAl
In onze wijk hebben zich maar liefst zeven 
muziekminnende bewoners aangemeld 
om hun huiskamer beschikbaar te stel-
len voor dit festival. Of eigenlijk zes; 
Hommelseweg 195 valt officieel aan de 
andere kant…. Dus zondag zou je de 
middag kunnen vullen op adressen aan 
Hommelseweg 300, Hommelseweg 268, 
Hommelseweg 195, Borgardijnstraat 32, 
Agnietenstraat 141, Rosendaalsestraat 
186 en Vijverlaan 73 om van Arnhemse 
muzikanten te genieten. Dat laatste adres 
is één van de Museumwoningen; een 
gelegenheid om eens te kijken bij Barbara 
thuis hoe een woning uit 1911 in redelijk 
authentieke staat verkeert! 

muZIkANteN uIt klAreNDAl
Natuurlijk meldden zich ook muzikanten 
uit onze wijk, zoals jAN prINs AKA 

BluesmAN (treedt op aan de Rijnkade) 
en meerdere bands die al eens op het 
podium bij Atlanta van Wijken voor Kunst 
hebben gestaan (hoW lIlIes groW – 
folkmuziek aan de Rozenstaat Heijenoord, 
crookeD clerks – west coast pop op 
Hommelseweg 195). Ook de Nederlands-
talige band De spAANse VlIeg met zijn 
roots aan de Akkerstraat laat zich weer 
eens zien en nieuw is het saxofoonkwartet 
sAx AND the cIty wat zich afgelopen 
Wijken voor Kunst voor het eerst liet 
horen. 

fokko WesselIus woont in Klarendal: 
“Muziek bij de Buren is voor ons als saxo-
foonkwartet de gelegenheid om de buren 
eens te laten horen waar we het allemaal 
voor doen; waar al die lastige loopjes en 
repeterende oefeningen, die zij regelma-
tig voorbij zullen horen komen, voor zijn. 
De buren in het bijzonder, maar iedereen 
is van harte welkom om het resultaat op 
14 december te aanschouwen. sAx AND 
the cIty speelt 3 keer een half uur even 
buiten Klarendal (vlakbij de Intratuin): Har-
denbroeklaan 27 om 13:15, 15:00 en 16:30.”

het volledige programma en álle muzi-
kanten staan op:  
WWW.muZIekBIjDeBureN.Nl 

Door Zefanja Hoogers 

In deze rubriek namen we het afgelopen 
jaar elke keer een kijkje in de organisaties 
en instanties die zijn gevestigd in mfc 
klAreNDAl. een jaar en zeven rubrieken 
verder – maar nog lang niet alle gebruikers 
aan het woord geweest – ronden we 2014 
af met kINDerWerk klAreNDAl

joyce Verhoef is al veertien jaar kinder-
werker op Klarendal en werktte dus tot voor 
een jaar geleden in het wijkcentrum op de 
Rappardstraat. Kinderwerk staat voor veel: 
naast wekelijkse clubs voor kinderen van 
4 tot 14 jaar worden er tal van activiteiten 
georganiseerd waarin “samen spelen = 
samen leren”centraal staat. De wekelijkse 
activiteiten bestaan uit een instuif met knut-
selen, koken en gymmen, een jongens- en 
een meidenclub met vergelijkbare invulling.
Joyce: “De Rappardstraat voelde op een 
andere manier als een buurthuis. Het 
hele gebouw was eigendom van Rijnstad, 
gevuld met sociaal cultureel werk voor alle 

leeftijden. Vaak konden we op de woensdag-
middagen van alle ruimtes gebruik maken 
voor activiteiten. Het voelde meer ‘eigen’, en 
dat is wel afkicken geweest. Nu is het MFC 
eigenlijk nog veel meer een buurthuis, maar 
wij zijn hier huurders en we hebben veel 
meer moeten zoeken naar oplossingen en 
afstemming met andere partijen.”

Het is voor het kinderwerk een rommelige 
periode geweest, maar inmiddels hebben 
ze hun weg gevonden en is het gesetteld. 
Alle trouwe vrijwilligers die met hart en 
ziel dit werk steunen, zijn mee gekomen. 
“Daarom gaat het goed! Kinderen en ou-
ders weten ons te vinden, zij kennen ons en 
weten dat wij hen dezelfde veiligheid en het 
vertrouwen bieden als voorheen. Ik sta er 
niet alleen voor; als kinderwerk team stáán 
we er!”

joyce is te bereiken via: 
j.verhoef@rijnstad.nl, 026 - 377 20 63 óf 
loop eens binnen! en neem een flyertje 
mee met daarop alle activiteiten. 

Loop eens binnen bij MFC Klarendal

mayke aan Hommelseweg 268 stelt haar huiskamer 
beschikbaar en ontvangt muzikant lisa kézér

Foto: Shannon van der Werff
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De Gouden Piramide - een jaar verder
Door Zefanja Hoogers

er is veel gebeurd de afgelopen jaren 
in klAreNDAl, waardoor de wijk een 
aantrekkelijk gebied is geworden om in te 
wonen en te bezoeken. VolkshuIsVes-
tINg ArNhem heeft daar een belangrijke 
rol in gespeeld en deed een jaar geleden 
mee in de race om de gouDeN pIrA-
mIDe. Deze trofee is een rijksprijs voor 
‘inspirerend opdrachtgeverschap’. De jury 
was erg gecharmeerd van de organische 
totstandkoming van een fijne stadswijk 
die tot voor een decennium geleden met 
een minder goed imago kampte; uit de 
vijf genomineerden won Volkshuisvesting 
de prijs. 

DeZe trofee gINg gepAArD met eeN 
gelDBeDrAg VAN €50.000,00. “We heb-
ben het samen gedaan, dus delen we de 
prijs” aldus Volkshuisvesting destijds, en 
het bedrag werd in vijf parten gedeeld. 
Een vijfde deel ging naar het BeWoNers-
oVerleg (voormalig Wijkplatform) en 
een ander vijfde deel ging naar onder-
nemersvereniging Docks. Deze beide 
partijen hebben het bedrag nog even op 
de plank gelegd. Er is geen haast om het 
geld op te maken en zij zijn er nog niet 

over uit hoe ze het op een zinnige manier 
terug zouden willen laten komen in de 
wijk. Wordt dus vervolgd!

Een ander vijfde deel is toegekomen aan 
Bouwspeelplaats De leuke lINDe. Zij 
hebben het deels opgemaakt aan on-
derhoud (bijvoorbeels speelzand) maar 
ook aan investeringen. Zo is er een extra 
schommel aangeschaft voor de kleintjes. 
Om de komende vijftien jaren verlost te 
zijn van het huren van springkussens voor 
tijdens het Speeldorp en andere evene-
menten, hebben zij er twee aangeschaft. 
Om die degelijk te kunnen bewaren is er 
ook een container aangeschaft om (o.a.) 
die luchtkussens in te kunnen opslaan. 
“Wij van de Leuke Linde hebben het geld 
zeer goed gebruikt naar onze neming” 
aldus voorzitter Ron Onstein. 

De laatste twee delen van de geldprijs zijn 
uitgegeven door VolkshuIsVestINg 
zelf in samenwerking met de gemeeNte 
ArNhem, met de bedoeling om Klarendal 
en het moDekWArtIer meer bekendheid 
te geven. Via het laten ontwikkelen van 
moDe DesIgN souVeNIrs stroomt de 
prijs zo weer terug naar de ondernemers 
in deze wijk. “We hebben de prijs ten-
slotte ook deels aan hen te danken” aldus 
Berry kessels van de Volkshuisvesting. 
Er kwamen 24 ideeën vanuit de onderne-
mers. De BAkBAr (Rogier Sterk en Saakje 
Visser) met een koekje, plotZ (Karin van 
Rijckevorsel) met een bedrukte tas en 
okImoNo (Gerrit Weeren) met een Arn-
hemse schort zijn de voorlopige winnaars 
geworden; hun ontwerpen werden door 
een jury het meest aantrekkelijk gevon-
den om in productie te nemen. Het geld 
dat de verkoop oplevert wordt opnieuw 
gebruikt om nieuwe producten te ontwik-
kelen, waarmee Klarendal nog weer meer 
positieve bekendheid krijgt.

Een appel is een appel, maar bij ons moet een appel ook écht lekker smaken!
Door Marije van den Bos

yollArBAsI is het familiebedrijf van de 
drie broers muhArrem, ABDullAh en 
süleymAN kütük. yollarbasi is vernoemd 
naar het turkse dorp waar de ouders van 
deze drie mannen vandaan komen. De win-
kel bestaat al 13 jaar, maar is de laatste tijd 
flink veranderd.

‘Wij zijn wat je vroeger een buurtwinkel 
noemde. Zo van, als mensen iets nodig 
hebben dan pakken ze het mee. Elkaar ken-
nen en elkaar vertrouwen. Die verbinding 
met onze klanten is de laatste paar jaren 
steeds sterker geworden. We maken graag 
een babbeltje met onze klanten. We weten 
wat ze doen en wat hun hobby’s zijn en 
praten daarover.’

En een aantal maanden geleden breidde zij 
hun winkel stevig uit door het naastliggen-
de winkelpand bij hun winkel te betrekken. 
Doordat de winkel groter is konden ze ook 
hun assortiment uitbreiden. ‘We hebben 
meer soorten olijven en tappenades. We 
hebben de notenbar uitgebreid. En qua 
groenten hebben we nu meer keus dan 
Albert Heijn.  
Onze nieuwste aanwinst is de warme hoek. 
Die is precies vandaag voor het eerst open. 
Hier verkopen we Turkse pizza, broodjes  
döner kebab en Italiaanse pizza. En als 
klanten vragen om iets wat we niet verko-
pen, dan proberen we daar aan te komen 
en gaan we kijken of het loopt.’

‘Wij vinden het heel belangrijk dat onze 
producten van hoge kwaliteit zijn. Een ap-
pel is een appel, maar bij ons moet hijook 
écht lekker smaken. Wij kopen zelf in. We 
hebben de lekkerste walnoten van Neder-

land, die moeten jullie zeker komen proe-
ven. En ook onze dadels zijn een aanrader! 
Eigenlijk zouden we alles wel kunnen noe-
men, want al onze producten zijn bijzonder 
en erg lekker!’

De broers hebben bewust voor Klarendal 
gekozen toen ze dertien jaar geleden deze 
winkel begonnen. Klarendal is een intercul-
turele buurt. Ze wilden zich niet op één spe-
cifieke klantengroep richten, maar wilden 
juist dat er allerlei soorten mensen in hun 
winkel zouden komen. Mensen met ver-
schillende culturele achtergronden, maar 
ook mensen met meer of minder inkomen.

‘Dat we in een winkelcentrum zitten is een 
heel groot voordeel voor ons, zeker omdat 
het een klein winkelcentrum is. We heb-
ben een hele goede relatie met de Albert 
Heijn. Ik zie die relatie een beetje als vader 
en zoon. Zonder de Albert Heijn zouden wij 
hier niet zitten. Door de Albert Heijn komen 
er veel mensen naar het winkelcentrum. En 
wij proberen met onze winkel het assorti-
ment van de Albert Heijn aan te vullen. Voor 
ons is het geen enkel probleem als mensen 
hun boodschappen bij de Albert Heijn doen, 
wij zijn geen concurrenten.’

‘We hebben pas een nieuw contract gete-
kend voor tien jaar, dus voorlopig zitten 
we hier nog! We zijn blij met onze winkel 
en het contact met de klarendallers, we 
voelen veel wederzijds respect.’

De drie broers muharrem, Abdullah en süleyman kütük in hun winkel yollarbasi

Homeopathieprakrijk Ordelman
“Je maakt mensen meer zelf bewust”

Door Yvonne Verlinde

sinds 2 jaar zit aan de klAreNDAlse-
Weg 362 een homeopAthIsche prAk-
tIjk. mArtINe orDelmAN heeft een 
deel van de benedenverdieping omge-
bouwd tot een ruimte waar ze patiënten 
kan ontvangen. haar vriend IVo VAN De 
grIft heeft daar al enkele jaren eerder 
zijn WeBBureAu gevestigd. samen met 
hun drie kinderen wonen ze boven het 
bedrijf en de praktijk. martine heeft een 
6-jarige opleiding homeopathie gedaan 
voordat ze haar praktijk geopend heeft. 
Niet zomaar een hobby dus, maar een 
serieuze tijdsinvestering. 

Maar hoe werkt dan homeopathie? Alles is 
energie en als je energie uit balans is, dan 
kan je klachten krijgen. De meesten van 
ons zullen wel herkennen dat je eerder vat-
baar bent voor bijvoorbeeld verkoudheid 
als je je toch al niet fit voelt. Martine neemt 
dan ook uitgebreid de tijd om niet alleen 
iemand’s klachten in beeld te brengen, 
maar ook iemand’s algehele gesteldheid 
te achterhalen. In een eerste consult, dat 
anderhalf uur kan duren, zoekt ze naar

de oorzaak achter een klacht. Vervolgens 
zoekt ze naar een homeopathisch middel 
dat zowel de oorzaak als de klacht aan-
pakt. Ieder middel is daarmee maatwerk.

Martine komt uit een familie van huisartsen 
en apothekers, de ‘reguliere’ geneeskunde 
dus. Haar interesse in homeopathie komt 
voort uit eigen, positieve ervaring: een 
oorpijn die in haar pubertijd ontstond en 
pas jaren later met behulp van homeopa-
thie onder controle kwam. Het leukste aan 
homeopathie vindt ze dat je samen met 
iemand kijkt hoe je diegene weer gezond 
wordt. Je maakt mensen meer zelf bewust 
en mensen moeten ook zelf actie nemen.
Steeds meer mensen weten de praktijk te 
vinden. Homeopathie kan op allerlei klach-
ten toegepast worden, maar vooral ec-
zeem, astma, ontstekeningen, kleine/vage 
klachten en klachten die niet overgaan na 
een bezoek aan de huisarts komen voor-
bij. Homeopathie kan prima samen met 
reguliere geneeskunde toegepast worden 
en wordt afhankelijk van de aanvullende 
zorgverzekering (gedeeltelijk) vergoed.

www.praktijkordelman.nl  026 44 643 38

“Onze nieuwste aanwinst is de 
warme hoek. Hier verkopen we 
Turkse pizza, broodjes döner 
kebab en Italiaanse pizza”

De werkelijke trofee is al een jaar op tournee 
door de wijk. Momenteel staat hij in het beheer-
dershuisje van de Leuke Linde

Foto: © David Jagersma



Elke plek in de top 3 heeft Henk gekozen met een 
duidelijke reden. Zo ook de derde locatie, De 
leuke lINDe. ‘Ik vind de Leuke Linde gewoon 
leuk!’, zegt hij lachend. ‘Eigenlijk heb ik drie 
redenen waarom de Leuke Linde in mijn top 
drie staat. Als gemeente doen we weinig met 
de Leuke Linde, behalve dan het verstrekken 
van een kleine subsidie. De Leuke Linde wordt 
volledig gedragen door vrijwilligers uit de wijk, 
dat maakt de Leuke Linde van en voor de wijk. 
En zo’n mooie plek als deze is heel erg belangrijk 
voor een wijk als Klarendal. In de kleine smalle 
straatjes zijn er weinig speelplekken waar veilig 
gespeeld kan worden, zeker met die rotscooter-
tjes die door de straten heen scheuren. En als 
laatste reden, het is een grandioze ontmoetings-
plek voor verschillende culturen. Op een mooie 
zomerse dag zit er blank, paars, groen, van alles 
en nog wat op het terrein van de Leuke Linde.’

het mfc, multifunctionele centrum, op het Kazerneplein heeft ook een plekje gekregen 
in de top 3 van Henk. Hij straalt wanneer we het Kazerneplein bereiken: ‘Het is toch 
fantastisch. Aan de ene kant het MFC, op de strip de Menno van Coehoornkazerne en 
daar rechts de Mix. Weet je, vroeger gingen kinderen uit wijken als Klarendal buiten hun 
wijk naar school toe. Dat moet niet. Daarom zijn er in verschillende volkswijken MFC’s 
gebouwd, paleisjes zijn het. Een dure investering, maar heel mooi. Je kan een gewone 
school neerzetten, dat is inderdaad veel goedkoper, maar een MFC heeft een breder 
doel. Ouders brengen hun kinderen naar school, het wordt daarmee een ontmoetings-
plek voor ouders van allerlei komaf. Het fungeert als een magneet, want het trekt ook 
gelijk andere activiteiten aan. Vanaf volgend jaar werken bijvoorbeeld ook gezinscoa-
ches vanuit het MFC. Dus daar waar bijvoorbeeld problemen zijn met kinderen, kunnen 
gezinscoaches dat meteen oppakken.‘

Wijkkrant Klarendal - december2014 Pagina 5               
heNk kok - WIjkWethouDer VAN klAreNDAl Door Sabine Roelofs en Marije van den Bos

heNk kok is sinds 2010 vanuit groeNlINks een van de wethouders van Arnhem. Vanaf 
deze regeerperiode is hij onder andere WIjkWethouDer VAN klAreNDAl. een goede 
reden om met hem op stap te gaan langs zijn top 3 locaties in klarendal.   

heNk kok 

geboren en opgegroeid in de randstad 
verhuisde henk in 1977 naar het oosten, 
naar Aalten. Voordat hij de politiek in 
ging, was hij docent Nederlands op een 
middelbare school. en voordat hij in 2010 
wethouder in Arnhem werd heeft hij de 
Aaltense en Winterswijkse politiek onveilig 
gemaakt, eveneens als wethouder. 

Dit jaar bereikt Henk de 66 jarige leeftijd. ‘Ik 
was van plan om aan het einde van dit jaar 
te stoppen met werken. Maar in januari 
worden de beleidsplannen die ik opstelde 
voor het Sociaal Domein tot uitvoering 
gebracht. Het is dan wel erg mooi als je het 
ook in uitvoering kan zien. En de kers op 
de taart is natúúrlijk dat ik Klarendal onder 
mijn hoede kreeg.’ Henk is portefeuillehou-
der voor onder andere Duurzaamheid (na-
tuur en milieu), Zorg en Welzijn (en decen-
tralisatie awbz) en Wijkzaken. Ook is Henk 
wijkwethouder van een aantal Arnhemse 
wijken, waaronder dus Klarendal. 

top 3 IN klAreNDAl 
En dat het leuk is om rond te lopen met Henk Kok blijkt al snel. Onderweg naar de loca-
ties van zijn top 3 vertelt hij honderduit. Over zijn werk en de wijk Klarendal. En ja, Henk 
is ook een mens, dus zijn privé leven flitst er zo af en toe ook tussendoor. Aangekomen 
bij De BArBershop op de Klarendalseweg stapt hij daadkrachtig naar binnen. Waarom 
staat de Barbershop in zijn top 3? Lopend naar de tweede locatie vertelt hij: ‘De Bar-
bershop is een vorm van nieuwe economische activiteit. Met het Modekwartier is er een 
focus op mode maar je ziet veel meer. Deze man is hier terecht gekomen omdat mensen 
zich mooi willen maken. Het past ook goed in deze wijk. Modewinkels zijn beperkt open. 
Als je zorgt dat er altijd wat te doen is, dan blijft het Modekwartier op alle dagen mensen 
trekken, die staan dan niet voor een dichte deur. En daarnaast, het is toch prachtig inge-
richt, helemaal historisch verantwoord.’

WAt Is eeN WethouDer eIgeNlIjk? 
‘Eén keer in de vier jaar is er een gemeenteraadsverkiezing. Momenteel zitten er 39 
leden in de gemeenteraad. Samen bepalen ze de richting waar we met Arnhem naar toe 
willen gaan. In totaal zijn er zes wethouders die samen met de burgemeester het College 
van wethouders en burgemeester vormen.’ 

mAAr WAt Doet eeN WethouDer precIes? 
‘Elke wethouder heeft een aantal portefeuilles, beleidsterreinen, waar hij verantwoor-
delijk is. Voor deze beleidsterreinen schrijft hij de beleidsplannen en ziet er op toe dat 
deze plannen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Ik heb bijvoorbeeld duurzaamheid 
als portefeuille. Zo ben ik bijvoorbeeld bezig om alle Arnhemse scholen te voorzien van 
zonnepanelen. Elke wethouder is ook wijkwethouder van 3 á 4 Arnhemse wijken. Een 
wijkwethouder is het eerste aanspreekpunt voor een wijk en weet wat er in die wijk leeft. 
Door wat hij hoort van de bewoners in de wijk, maar ook omdat hij met regelmaat de 
wijk bezoekt en op verzoek deelneemt aan overleggen in de wijk. Het gaat hierbij om 
wijkspecifieke problemen. Algemene problemen over bijvoorbeeld een verkeerssituatie 
gaan naar de wethouder die ‘verkeer’ in zijn portefeuille heeft zitten.’

WAt WIl heNk meegeVeN AAN De klAreNDAller?
‘De Klarendallers mogen trots zijn op hun wijk maar tegelijkertijd moeten ze er ook zui-
nig op zijn. Er is voor miljoenen geïnvesteerd in deze wijk. In openbare ruimte, panden. 
Samen moeten we proberen om wat we hebben ook te behouden. Dat betekent dat 
we onze inkopen wel in Klarendal moeten blijven doen. We hebben nu een Albert Heijn 
maar als we er geen boodschappen meer doen, dan verdwijnt deze. Wat hier is opge-
bouwd, moeten we met elkaar in stand houden.‘ 

eerste oNtmoetINg met klAreNDAl 
‘Ik heb Klarendal in de jaren ‘80 / ‘90 leren kennen toen ik als argeloze Achterhoeker 
te vroeg uit de trein stapte, bij station Velperpoort dus. Ik ben toen door de wijk gaan 
lopen en dacht echt ‘hoe kan je hier wonen, met al die drugstoestanden’. Het is goed dat 
bewoners als Gerrit Dassen hier destijds een stokje voor hebben gestoken. Later als wet-
houder heb ik altijd gezegd dat ik graag Klarendal onder mijn hoede zou willen hebben. 
Klarendal is namelijk een wijk met veel potentie. En dit jaar deed de gelegenheid zich 
voor. Voor die tijd kwam ik trouwens ook al wel in de wijk, ik liep er al geregeld rond, 
gewoon omdat het een leuke wijk is om door heen te lopen.’ 

“Als je zorgt dat er altijd wat te doen is, dan blijft 
het Modekwartier op alle dagen mensen trekken” 

“Een wijkwethouder is het eerste aanspreekpunt  
voor een wijk en weet wat er in die wijk leeft” 

“Het fungeert als een magneet, want het 
trekt ook gelijk andere activiteiten aan” 

“Ik vind de Leuke  
Linde gewoon leuk!” 



Wijkkrant Klarendal - december 2014 Pagina 6    

Voor de derde keer betreedt de cast van 
de Apeldoornse toneelgroep graficus 
het podium in de theaterzaal van huis 
van puck. Dit keer voor hun gloednieuwe 
voorstelling ‘een pompstation’ die 22  
november j.l. in première is gegaan. 

oVer De VoorstellINg: 
Bij een pompstation woont Madeleine 
met haar drie dochters. Allemaal hopen 
ze aan het uitzichtloze bestaan te kunnen 
ontsnappen. Maud gaat trouwen maar 
heeft een minnaar, Thérèse versiert 
diezelfde minnaar en Dora wil er met een 
motorboy vandoor. Bovendien komt de 
vader na jaren ook weer boven water. 
De debiele zoon van Thérèse en een 
monteur geven ondertussen commen-
taar op alles. Het spel is een wirwar van 
beginnende, eindigende en stagnerende 
liefdes met een krankzinnige ontknoping.

Datum: 17 januari 2015
locatie: huis van puck
Aanvang 20:00 uur 
entree € 10,-

Toneelgroep Graficus speelt ‘Een 
Pompstation’ bij Huis van Puck

Sinterklaas in Klarendal
hoewel de goede sint al lang weer terug 
naar het Zuiden is met zijn pieten, was 
het dit jaar voor klarendal toch een 
memorabel jaar. Vroeger kwam sinter-
klaas namelijk jaarlijks door de wijk rijden 
tijdens de intocht. Dat was lang geleden! 
gelukkig heeft sinterklaas klarendal her-
ontdekt en halverwege november kwam 
hij langs te molen tijdens de intocht. 

De afgelopen jaren sloeg Sinterklaas niet 
af na de Steenstraat, maar door nauwe 
samenwerking tussen ondernemersver-
eniging DOCKS en de Binnenstad, reed hij 
dit jaar vanaf de Steenstraat naar Velper-
poort, Arbeidstraat, Roosendaalsestraat, 
Catherijnenstraat tot de Klarendalse 
molen. Daar werd hij hartelijk worden 
ontvangen door de vele vrijwilligers die 
Klarendal rijk is. Zij hadden de molen 

versierd en verwelkomden hem met een 
prachtig spandoek die door het kinder-
werk was verzorgd. Bewoner gerrIt 
DAsseN ging namens de wijk met de 
Sint in gesprek, ondernemersvereniging 
Docks en cAspAr verzorgden geluid 
zodat iedereen mee kon luisteren.

réWANA was daarbij en zond deze foto 
in als herinnering. Zij vond het “een linke 
situatie met een onrustig paard en al die 
kindjes zo dicht in de buurt”. Maar uit de 
vele inzendingen (waarvoor iedereen 
dank!) koos de redactie haar foto uit voor 
publicatie in de wijkkrant. réWANA eN 
leVI hebben er een Sinterklaas snoeppak-
ket van de Ah mee gewonnen!

ToT VolgenD jAAR SinTeRKlAAS! 

In Memoriam - meneer Liu
Door Christel olijslager 

In onze wijk wonen veel interessante en 
kleurrijke personen. meNeer lIu, van de 
Vijverlaan, was zo iemand. hij verdiende 
een plaats in onze rubriek “Wie ben jij 
nou”, alleen zal het daar niet meer van 
komen omdat hij 17 oktober begraven is. 

Meneer Liu woonde al jaren in Nederland 
hoewel hij van Vietnamese komaf was. 
Een reden waardoor een plaats in “Wie 
ben jij nou” wellicht niet mogelijk was, is 
dat hij vooral Kantonees-Chinees sprak. 
Meneer Liu was één van de bootvluchte-
lingen die destijds – in de zeventiger jaren 
- vanuit Vietnam naar Europa vluchtten. 

Meneer Liu was veel op straat te vinden, 
waar hij van alles vond en meenam omdat 
hij graag verzamelde. Hij las veel en haalde

en haalde regelmatig 
een stapel boeken uit 
Amsterdam. De laatste 
tijd wilde meneer Liu, 
na bepaalde voor hem 
vervelende gebeur-
tenissen, liever geen 
contact meer met mensen. Zodoende is 
hij nogal alleen gestorven. 

Dit neemt niet weg dat enkele naaste 
buren hem herdacht hebben en op zijn 
begrafenis een verhaal en enkele gedich-
ten hebben voorgelezen. Marga Meier, 
één van de naaste buren van meneer Liu 
zegt; ‘Het was een warme bijeenkomst. 
Iedereen verdient een afscheid.’

ook de wijkkrant wil een Vaar Wel aan 
meneer liu geven. 
Vaar Wel meneer liu! 

De zorg verandert 
Wat verandert er in Arnhem?

Gemeenten zijn per 1 januari 2015 ver-
antwoordelijk voor (jeugd)zorg, welzijn, 
werk en inkomen. Er verandert veel, 
ook in Arnhem. De gemeente Arnhem 
wil de ondersteuning sneller, beter en 
dichtbij huis leveren. Maar ook betaal-
baar houden. Alleen samen kunnen 
we die uitdaging aan. Door de zorg en 
ondersteuning anders te organiseren. Dit 
gebeurt vanuit wijkteams, met coaches 
die u gemakkelijk kunt aanspreken. En 
door mensen te stimuleren om te kijken 
naar hun eigen mogelijkheden. Zo doen 
we het in Arnhem.

Voor meer informatie en hulp op het 
gebied van (jeugd)zorg, welzijn, werk en 
inkomen kunt u kijken op: 
www.zodoenwehetinarnhem.nl of bel-
len naar 088 - 226 00 00. In de volgende 
wijkkrant vertellen we u meer details.

mIDWINterfeest op 21 DecemBer

op zondag 21 december wordt in molen 
De kroon weer het jaarlijkse midwin-
terfeest gehouden. De molen is gezellig 
aangekleed. er is muziek en van alles te 
eten en te drinken. Buiten branden de 
vuurkorven. We bakken weer traditionele 
molenpannenkoeken, kniepertjes en wa-
fels. mariken Albert van ‘t Zonnehuis laat 
haar jams en chutneys proeven. hieronder 
beschrijft mariken daarover. 

Vanaf 13.30 uur klinken de midwinter-
hoorns over Klarendal en zullen de
hoornblazers ook vertellen over deze 
traditie. Ook kunt u zien hoe een hoorn 
gemaakt wordt. De molen draait en kan 
bezichtigd worden. Bij voldoende wind 
wordt er graan gemalen. 
Verder is er weer een poppenkastvoorstel-
ling voor kinderen vanaf 4 jaar.
Er zijn twee voorstellingen om 13:00u en 
14:30u. Dit jaar wordt er een fotowedstrijd 
voor kinderen georganiseerd. Zie daar-
voor pagina 8.

Om alvast in de sfeer te komen kunt u op 
onze website WWW.moleNDekrooN.Nl
een filmpje zien van het sneeuwrijke  
midwinterfeest van 2009 dat door RTV 
Arnhem is uitgezonden.

u BeNt AlleN VAN hArte Welkom 
VANAf 10.00u tot 18.00u.

jAm eN chutNey VAN 't ZoNNehuIs
uit mijn moestuin oogst ik de lekkerste 
aardbeien, allerlei soorten bessen en 
frambozen. Deze worden verwerkt in een 
koperen ketel tot een heerlijke confiture.
omdat het weer en de natuur nooit het-
zelfde is, zijn mijn producten dat ook niet 
en dat maakt het dan ook spannend.
Veel andere dingen zoals aardperen, 
kweeperen, pepers, paprika's, en mispels 
verbouw ik kleinschalig in mijn moestuin 
en daar experimenteer ik dan ook mee. Zo 
kunnen er bijzondere chutneys en hartige 
confituren ontstaan. Ook alle ingekochte 
ingrediënten zijn biologisch.

Dus wat u eet is puur natuur en o.a. te 
koop bij de "molen de kroon".

graag tot ziens! ik ben in ieder geval op 
21 december in de Molen de Kroon tijdens 
het midwinterfeest.

mArIkeN AlBert, home mADe 't ZoN-
NehuIs WWW.ZoNNehuIs-ArNhem.Nl



Bewonersoverleg

In het BeWoNersoVerleg VAN 29 oktoBer is 
gesproken over het fINANcIeel oVerZIcht in relatie 
tot de uitgaven in 2015 en 2016. Het jaar 2015 is het 
laatste jaar dat er extra financiële middelen beschikbaar 
zijn. Het streven is daarom om uiterlijk voor 1 juni 2015 
een begroting te hebben die recht doet aan de midde-
len die in 2016 beschikbaar zijn.

Er wordt NAgeDAcht over een NIeuWe opZet van de 
jaarlijkse plANtjesDAg. In de laatste vergadering van 
2014 op 17 december wordt onderzocht of een werk-
groep dit verder wil uitwerken.

De voorwaarden inzake de verkoop van de WIjkAuto 
aan stichting bouwspeelplaats De leuke lINDe zijn 
besproken. 
Vervolgen is de AfsprAAk gemaakt om deze in 
sAmeNWerkINg tussen de opBouWWerker en de 
VoorZItter van de BouWspeelplAAts definitief te 
maken. In het BeWoNersoVerleg VAN 17 Decem-
Ber zal de overeenkomst bekrachtigd worden.

W I J K W I J z E R ☞☞
MFC Klarendal

Voor bijna alle vroegere diensten van de Wijkwinkel, 
kunt u nu naar mfc klarendal, kazerneplein 2, 6822et 
Arnhem. telefoon 026 – 377 20 50

U kunt er een kopje koffie drinken en u vindt daar hon-
denpoepzakjes, plastic afvalzakken, foldermateriaal en 
andere informatie. Ook het bewonersoverleg (vroeger 
wijkplatform) vindt er plaats. Alle informatie treft u op: 
WWW.klAreNDAl.Nl/mfc. 

opBouWWerker en WIjkregIsseur werken vanaf 
flexplekken in mfc klAreNDAl

opBouWWerker roB klINgeN: 
r.klingen@rijnstad.nl - telefoonnummer 06 - 553 216 64

WIjkregIsseur WeNDy Beukhof: 
wendy.beukhof@arnhem.nl 026 - 377 39 27

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
kinderwerk klarendal: MFC Klarendal,  
telefoon 377 20 63 
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

Wie ben jij nou - Joop Vegers
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Door Christel olijslager 

Deze editie staat joop Vegers in de 
spotlights. Wij denken dat joop voor 
velen een bekende verschijning is. je kunt 
hem regelmatig vinden op of rond de 
klarendalseweg weg, waar hij woont. 

Een markant en trouw man; Joop woont 
al 37 in hetzelfde huis; “Degene die mij 
hier weg wil hebben moet me er uit dra-
gen tussen zes plankies”, en heeft 32 jaar 
bij dezelfde baas gewerkt. Hoewel van 
origine officieel geen Klarendaller - Joop 
is in Dieren geboren - is hij dat nu inmid-
dels officieus wel, vinden wij. Joop kent 
veel mensen en zit boordevol schitterende 
verhalen die allemaal een plek in deze 
krant verdienen. echter; dat gaat niet… 
sorry Joop!

Joop woont nu met katten Muis en Frits 
in het huis waar hij destijds met zijn 
ouders (en heel eventjes zijn zus) kwam te 
wonen. Veel herinneringen liggen er. Maar 
niet alleen aan het huis, ook aan en in de 
straat; “Daar was de bakker, daar zat de 
extremist, daar was dit daar was dat, daar 
zat café Lia” en zo verder. Helaas raakte 
Joop twee jaar geleden zijn baan kwijt en 
kort daarop ook zijn moeder. “Nou, toen 
had je de buurt in actie moeten zien ko-
men!” zegt hij lachend; “Dan zou die voor 
mij koken en dan die en ik zei; wat wil je 
eten, dan ga ik dat NU voor je maken. 
Hoezo? vroegen ze. Hoezo? Nou kijk eens 
hier”, zegt Joop en houdt twee enorme

handen vol gouden ringen op. “Er is nog 
steeds niks mis met mijn handen!” Joop; 
“Ik kook en bak alles wat ik maar lekker 
vindt. Nee; ik doe mezelf echt niet te kort.” 
Joop komt lastig aan een baan en dat 
vindt hij vervelend. Tegelijkertijd relati-
veert hij; “Ik heb zat te doen, ik maak her 
en der ‘ns een praatje, ik ben een bui-
tenjongen en en ik ben nu mijn huis aan 
het renoveren.” Daarbij stelt Joop; “Kijk 
je denkt wel eens, tegen wie kan ik nou 
eens ‘aanzeiken’ of; ik doe dit of dat wel 
morgen. Maar dat moet je dus NIET doen. 
En, van een wassen beeld op de bank zie 
ik ook maar af”, vertelt hij lachend. 

Het werk wordt wel door hem gemist. 
“Ik heb een prachtige tijd gehad op de 
fabriek. En ben zelfs tot twee keer toe naar 
China uitgezonden. Man, dat vergeet je 
nooit meer! Ik liep daar over straat, tussen 
al die kleine mensen was ik een boom 
van een vent. En ze moesten om mij 
lachen met mijn ringen en negen gouden 
armbanden. Het was gezellig en ik heb er 
van genoten. Al moet je niet denken dat 
je daar dan eens lekker nasi of bami gaat 
eten. Dat hebben ze er niet.”

Joop, wiens gevleugelde uitspraak ‘Ik 
ben simpel geboren en dom gewiegd’ is, 
spaart verder aanstekers en auto’s en dart 

en biljart graag. “Al met 
al kom ik mijn tijd prima 
door. Wat ik wel zou ad-
viseren aan de mensen 
om me heen die wel eens 
klagen over de nieuwe 
winkels in Klarendal; stap 
er gewoon eens binnen en 
vraag wat ze er doen. Dat 
werkt. Je hoeft niet perse 
iets te kopen!”

We houden het in ons ach-
terhoofd. Verder wensen 
we joop succes met zijn 
aankomende knie opera-
tie!

“Degene die mij hier weg wil 
hebben moet me er uit dragen 
tussen zes plankies”

eerlIjke kleDINg

fIoNA Vloet uit spoorhoek heeft de eerlij-
ke kledinglijn ‘thAmANI fAshIoN’ opgezet 
die via een webshop te vinden is. 

Fiona Vloet: “Thamani staat voor eerlijke 
kleding voor een eerlijke prijs. Wij gaan 
er vanuit dat duurzame kleding normaal 
is. Onze eerste collectie van jurken, rok-
ken, colberts (dames en heren) schoenen 
enzovoort is op een transparante manier in 
Tanzania gemaakt. Daardoor weet de koper 
exact wie de maker van het kledingstuk is. 

Als basis maken we gebruik van een combi-
natie van traditionele kitenge stoffen en ef-
fen stoffen. Beide in Tanzania gemaakt; van 
katoenplant tot en met het bedrukken. Deze 
stof wordt door kleermakers in Tanzania 
gebruikt om mooie, vrolijke kledingstukken 
van te maken.  
De hele collectie is handgemaakt, daardoor 
is geen enkel kledingstuk precies hetzelfde. 
Het is bovendien leuk voor de koper om te 
weten dat hij of zij iets unieks aan heeft.” 

Door het bieden van werk in Tanzania en  
het verkopen van de kleding in Nederland 
creëren wordt er een win - win situatie ge-
creëerd; de koper heeft een mooi kleding-
stuk en de Tanzaniaan een prettige baan 
met een verantwoord salaris.  
Thamani Fashion is vakmanschap. Elk 
kledingstuk is met zorg handgemaakt door 
de meest getalenteerde kleermakers uit Tan-
zania. Kwaliteit kenmerkt Thamani dan ook.

Net terug uit Tanzania heeft Fiona Vloet de 
eerste kleding meegenomen.  
Deze is tevinden op haar webshop:  

WWW.thAmANIfAshIoN.Nl. Ook is Tha-
mani Fashion te volgen op Facebook: 
WWW.fAceBook.com/ 
thAmANIfAshIoN. Maar er is momenteel 
ook een etalage ingericht ter hoogte van 
hommelseWeg Nummer 1! Kijk daar 
maar eens. 

“De koper heeft een mooi kleding-
stuk en de Tanzaniaan een pret-
tige baan met een verantwoord 
salaris”

Kledinglijn Thamani Fashion

fiona in een thamani fashion colbert

zeker zo goedkoop
als uw C1000

Ton Houwer - Hommelsewg 1000
✆ 026 - 355 02 10 Klarendalseweg 139  026 - 442 24 63

Gewoon Albert Heijn
In

 Bijzonder Klarendal



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 woensdag 31 december op de leuke 
linde gebakken. 
je kan ze dan hier ook ophalen tussen 1 en 3 uur.
Voor mensen die slecht ter been zijn kunnen ze worden thuis-
bezorgd.

De oliebollen zijn € 0,50 cent per stuk. 

maar bedenk wel het zijn echt de lekkerste oliebollen van 
Arnhem en omstreken.

Naam:

Adres:

telefoonnr: 

Ik wil …………oliebollen x € 0,50 =

  Mijn bestelling graag thuis bezorgen (alleen voor mensen 
die slecht te been zijn)

Bon uiterlijk 29 december inleveren op de leuke linde. 
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kerst IN klAreNDAl
✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰ ✰

op zondag 21 december viert moleN De krooN zijn jaarlijkse mIDWINterfeest, zie 
daarvoor de rubriek van Vrienden van de klarendalse molen!
❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄ ❄

VIllA klAreNDAl heeft op 1e kerstdag een kerstBruNch- eN VIerINg in mfc klA-
reNDAl. start 11:00 - ongeveer 13:00 uur. Wie komt weet dat er een kerstviering is en 
een kerstbrunch. Waarschijnlijk is er eerst een viering en daarna een brunch, maar: laat 
je verrassen!!!
❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅ ❅

even buiten klarendal: Voor de 45e keer opent de kerstherBerg weer haar deuren 
tijdens de kerstdagen, grAtIs Voor IeDereeN. De kerstherberg biedt de bezoekers 
een aantrekkelijk en feestelijk programma met activiteiten en optredens voor jong en 
oud. u bent kerstavond, eerste en tweede kerstdag vanaf 12.00u van harte welkom in 
de WAlBurgIsZAAl in het centrum van Arnhem. 

Inschrijven is niet nodig, stap gewoon binnen! Iedereen is van harte welkom. De kers-
therberg serveert koffie, thee en limonade én u kunt een hapje blijven eten. en ook dit is 
gratis.
❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆ ❆

kINDerkerst-INstuIf

Woensdag 17 december is de allerlaatste 
instuif van 2014.
Alle activiteiten staan in het teken van de 
kerst.

jIj komt toch ook?!

12.30– 13.30 uur: Inloop-uur met verschil-
lende activiteiten voor alle kinderen, 
ook ruimte om even je boterham te eten

13.30 – 15.30 uur: Kinderen van 4-6 jaar 
gaan kerst-knutselen en kleutergymmen
Kinderen van 7-12 jaar kunnen kiezen 
uit verschillende kerst-activiteiten, zoals 
kerstkaarten maken, koken, sporten en 
nog veel meer!

Kosten: € 0,50 per kind

kINDerWerk VerhuIst IN het 
mfc

Wat? Alweer verhuizen? ja……maar dan 
gewoon in het mfc, dus niets aan de 
hand!

Na de kerstvakantie is het gehele team 
van het Kinderwerk te vinden op De 2De 
VerDIepINg VAN het mfc. Dat is dus 
op dezelfde verdieping als de bovenbouw 
van Basisschool Kunstrijk.

Dus als je ons zoekt of wat wil vragen, dan 
moet je even een trapje verder lopen.
Voor de activiteiten verandert er niets! 

gqgqgqgqgq
kerstVAkANtIe

In de kerstvakantie zijn er geen activi-
teiten. Het Kinderwerk heeft ook even 
vakantie.

Vanaf 6 januari starten alle activiteiten 
weer!

TeAM KinDeRweRK wenST 
jullie een Fijne KeRST en een 
Heel geZellig ouD & nieuw!!!

g Kinderwerk g

Fotowedstrijd voor kinderen
tijdens het mIDWINterfeest op moleN 
De krooN op 21 DecemBer houden we 
een fotoWeDstrIjD voor kinderen. Alle 
kinderen t/m 12 jaar kunnen meedoen.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

maak een mooie foto van het feest, van 
leuke of mooie momenten.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Je mag 2 foto's insturen naar: 
koreNmoleNDekrooN@gmAIl.com 
met je naam en je leeftijd erbij.

Er zijn 2 leeftijdscategorieën  t/m 6 jaar en 
van 7 t/m 12 jaar.
In februari komt er een tentoonstelling en 
in maart worden de prijswinnaars bekend 
gemaakt.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Vergeet je telefoon of je fototoestel niet 
(of van je ouders) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

SuCCeS en we Zien gRAAg jullie 
FoTo’S TegeMoeT.


