
Door Marije van den Bos

Om wat te weten te komen over de wereld 
heb je geen abonnement op de krant nodig 
of hoef je niet 's avonds naar het journaal 
te kijken. Spreek eens iemand aan op het 
pleintje voor de Albert Heijn in Klarendal. 
DAviD JAgerSmA portretteerde 115 Kla-
rendallers om te laten zien wat voor mooie 
mensen er in Klarendal wonen en hen meer 
met elkaar te verbinden. iedereen heeft z'n 
eigen kwaliteiten, het is de kunst daar open 
voor te staan en dan ga je het vanzelf zien. 

David Jagersma is fotograaf. In de trein 
naar Arnhem ontmoette hij zijn huidige 
vrouw. Twee maanden later trok hij bij haar 
in en woonde daarmee in Klarendal. De 
liefde voor Klarendal ontstond toen vanzelf. 
Werkend vanuit het atelier van zijn vrouw 
heeft hij uitzicht op het Noordpad. Daar 
ziet hij heel Klarendal voorbij komen. ‘De 
wereld in het klein! Mensen afkomstig uit 
verschillende hoeken van de wereld. Van 
kinderen tot bejaarden. Er komen studen-
ten, zelfstandige ondernemers, werkelozen, 
creatieve, gepensioneerden en mensen met 
allerlei verschillende beroepen. Ieder met 
zijn eigen kwaliteiten.’

Toen hij al deze mensen aan zich voorbij 
zag trekken begon het te kriebelen. Geïn-
spireerd door de fotograaf Richard Avedon 
besloot hij eind 2013 Klarendallers te gaan 
portretteren. Hij plaatste een groot wit 
scherm op het pleintje voor de Albert Heijn 
en vroeg mensen of hij een portret van 
ze mocht maken. Tamelijk willekeurig, al 
zorgde hij er wel voor dat de diversiteit van 
Klarendal in zijn portretten terug is te zien. 

Sommige mensen moest hij een beetje 
overhalen. Dan zeiden ze ‘Maar mijn haar 
zit niet goed vandaag’ of ‘Misschien mor-
gen’. Alleen kinderen kwamen uit zichzelf 
naar hem toe en wilden juist graag op de 
foto!

Omdat het leuk is om een klein beetje meer 
te weten van de mensen op de foto’s stelde 
David hen twee vragen: of ze een huisdier 
hebben en waar ze goed in zijn. ‘Door deze 
vragen te stellen haal je mensen ook even 
uit hun ongemak of concentratie, daardoor 
staan ze meer ontspannen op de foto’, 
vertelt David. De antwoorden op de vragen 
kan je lezen bij de foto’s op de website.

Bij Servitex (Klarendalseweg 399) voor 
het raam hangen een aantal van zijn por-
tretten. David is blij met het resultaat: ‘Als 
ik naar de foto’s kijk geniet ik er nog steeds 
van. Je kunt de diversiteit goed zien. Deze 
prachtige mensen maken de wijk tot wat 

het is’ Sinds kort zijn een aantal van de por-
tretten ook te bewonderen bij SugAr Hill.

En wat hij nog kwijt wil aan de Klarendal-
lers: ‘Wees blij met jezelf, want je bent 
gewoon mooi zoals je bent. Het is belang-
rijk dat mensen zacht naar zichzelf blijven 
kijken in plaats van zich te vergelijken met 
fotomodellen of televisie type'tjes. Dus, 
vergeet niet van jezelf te houden.’

De foto’s zijn te zien op:  
www.klarendallers.nl (met dank aan Ivo van 
de Grift van Grootlicht die de website heeft 
gebouwd, óók aan de Klarendalseweg).

De moestuin in Klarendal is bijna gereed!
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Door Rob Huntink, Driestroom

Nog even en dan wordt de moestuin achter 
de WerelDKeuKeN aan de KlAreNDAl-
SeWeg 477, opgeleverd. De afgelopen 
weken is er hard gewerkt door medewer-
kers van De WiJK HOveNierS. Het weer 
zat mee, dus wij hebben goed op kunnen 
schieten.

Zoals jullie mogelijk al wel hebben ver-
nomen, hebben vOlKSHuiSveStiNg en 
DrieStrOOm het initiatief genomen om 
achter de Wereldkeuken een tuin aan te leg-
gen waarin een deel van de tuin bestemd 
wordt als moestuin. Een moestuin die ter 
beschikking komt voor de wijk. Het zou leuk

 zijn als wijkbewoners, samen met cliënten 
van Driestroom, en ondersteuning vanuit 
de Wereldkeuken, de moestuin gaan onder-
houden. Dat wordt nog een hele klus! Maar 
wel een leuke klus, denken wij!

Samen met een aantal enthousiaste wijk-
bewoners hebben wij eind december het 
tuinontwerp gemaakt, waar nu door de ho-
veniers de laatste hand aan wordt gelegd.
Mocht je het resultaat nog niet hebben 
gezien, dan nodig ik je van harte uit om een 
kijkje te komen nemen. Het ziet er fantas-
tisch uit!

eN Nu?
Op korte termijn moeten wij gaan naden-

ken over de inrichting van de moestuin. 
Wat gaan wij er verbouwen? Het wordt een 
moestuin voor de wijk, waar wij zo veel mo-
gelijk wijkbewoners voor willen uitnodigen 
om mee te denken en misschien ook wel 
mee te werken. Er hebben zich al enkele en-
thousiastelingen gemeld, maar wij kunnen 
nog wel wat meer hulp gebruiken!
Als je het leuk vindt om mee te denken, 
mee te helpen, meld je dan aan bij rOb 
HuNtiNK (projectleider bij Driestroom). 
Wij gaan op heel korte termijn een eerste 
overleg plannen met buurtbewoners. 

Binnenkort gaan wij de tuin feestelijk ope-
nen. Wij hebben echter nog geen geschikte 
naam weten te bedenken. Willen jullie met 
ons mee denken?
Wij gaan een priJSvrAAg uitzetten voor 
de leukste naam voor de tuin. De prijswin-
ner ontvangt een heerlijke taart, gebakken 
door de chef-kok van de Wereldkeuken. 
Suggesties voor een naam voor de tuin 
kunnen worden doorgeven aan KriStel 
Krebber (Projectleider Sociale Ontwikke-
ling bij Volkshuisvesting). 

mocht je nog vragen hebben, tips, ideeën, 
laat het ons dan weten. Alle inbreng is 
welkom!
Kristel Krebber: 
c.krebber@volkshuisvesting.nl
rob Huntink:
robhuntink@driestroom.nl

Klarendal, de wereld in het klein

WiJKeN vOOr KuNSt 2015

Op 20 September vindt de 11e eDi-
tie van WiJKeN vOOr KuNSt plaats. 
Tien jaar maakten we dankbaar gebruik 
van allerlei leegstaande panden in 
Klarendal, Sint Marten en Spoorhoek, 
Nu laten creatieve  bewoners van deze 
wijken in 2015 hun kunsten zien in huis-
kamers én op straat. Ook ondernemers 
van het Modekwartier hebben hun deu-
ren open én in de wijken gehuisveste 
organisaties leveren een bijdrage aan 
een wederom verrassende zondag vol 
kunst en cultuur.

meedoen als bewoners, ondernemer of 
organisatie? laat je inspireren op onze 
website of Facebook pagina en meld je! 
WWW.WiJKeNvOOrKuNSt.Nl
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KRANT NIET ONTVANGEN? 

Bel 06 - 508 33 929 en hij wordt zo 

snel mogelijk nabezorgd.

Facebook.com/klarendal

@klarendal2022

wijkkrant@klarendal.nl
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wijkkrant klarendal is een uitgave van het Wijkplatform

~ Colofon ~

We wisten natuurlijk wel dat het begin 
Maart uitzonderlijk warm was en de 
echte lente nog wel even op zich zou 
laten wachten. Maar die is ondertussen 
los. Koningsdag is gevierd, de plantjes-
markt is mét uitbreiding van een wijk-
markt ook al weer achter de rug, voor-
bereidingen Nacht van de Mode zijn in 
volle gang en zelfs al voor Wijken voor 
Kunst in september. De rokjesdag heb-
ben we gehad en de terrassen beginnen 
ook vol te stromen. 

Over de paardenslager kunnen we 
helaas nog geen nieuws vertellen. Het 
blijkt een moeizaam proces om finan-
cierders te vinden die Appie de zaak 
over willen laten nemen. Misschien ver-
dwijnt toch die ambachtelijke beroep uit 
ons straatbeeld. Maar nieuwe dingen 
in het straatbeeld blijven in Klarendal 
komen door bewoners en onderne-
mers!

Lees de krant er maar weer op na; vol 
nieuws!

~ Redactioneel ~

uiterlijk kopij woensdag 24 juni
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 na don. 9 juli

Inleveren van kopy 
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Rectificatie 

Op de Klare Taal pagina in de vorige krant 
ging er binnen de redactie iets mis; de 
pagina stond vol leuke portretten van 
mensen die met een 1 april grap kwamen. 
Om één of andere reden is tOm daar tus-
sendoor geglipt; wél zijn verhaal, niet zijn 
foto… Sorry Tom! Hier alsnog! 

Wijkprijs Arnhem

In totaal hebben zich 31 initiatieven aange-
meld waaronder 4 uit Klarendal. De vakjury 
heeft alle ideeën beoordeeld en bepaald 
dat 25 initiatieven zich mogen presenteren 
tijdens de wijkprijsbijeenkomst op donder-
dag 11 juni. Alle initiatiefnemers hebben 
een persoonlijk bericht gehad. Benieuwd 
wie er gaat winnen? Je kunt er zelf op 

stemmen! Kom naar de uitreiking op don-
derdag 11 juni vanaf 19.30 uur in het stad-
huis. Kom inspiratie opdoen en stem mee! 
Want jij kan bepalen welk initiatief een prijs 
wint. 

Wil jij meer mensen leren 
kennen?

iedere woensdag van 10 uur tot 12.00 uur 
inloopt ochtend; breien, haken, naaien etc. 
Neem je eigen spullen haken breien, naai-
en mee. 
Onze enthousiaste vrijwilligers staan voor 
u klaar om te helpen. 
Er zijn geen kosten verbonden maar neem 
vooral gezelligheid mee. 
Aanvang 10.00 uur, koffie en thee gratis 

gezellig met elkaar in gesprek gaan?
Kom dan naar de Stamtafel, Woensdag 3 
juni in mFC Klarendal van,10.00 tot 12.00 uur

De Stamtafel wordt geleid door Samantha 
en mark. Aanmelden kan per email: 
stamtafel2014@gmail.com
Informatie: participatiewerk; 06 - 464 40 591 
S.Gurses@rijnstad.nl
Kazerneplein 2, tel: 026 - 377 20 50

Oesters op de Klarendalseweg 

Op een maandag in April werden vrien-
den, relaties en bekenden tegen etenstijd 
uitgenodigd om de opening van WiJN-
KOperiJ pANgKArrA bij te wonen aan 
KlAreNDAlSeWeg 372. 

Zouden de gasten een hapje voor de ope-
ning doen of snel weer naar huis gaan 
omdat het etenstijd was? Beide niet nodig; 
eigenaar HAlbe vONK pakte uit met een 
enorm chique catering! Gasten en voorbij-
gangers werden verrast met heerlijke deli-
catessen en kregen de maag vol. Ook met 
oesters. Dat was toch geen dagelijkse kost! 

 

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 2 van was 
HOeK HOmmelSeWeg/ONDer 
De liNDeN. De winnaar is HArry 
rAmHArAK uit de Koolstraat.  
Gefeliciteerd! Doe mee en breng uw bon 
vandaag nog weg! Uw oplossing moet 
uiterlijk maandag 22 juni 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 22 juni.

A: Klarendalseweg 188 | 6822 GJ Arnhem | T: 026 – 351 28 89
@: www.klavertje-arnhem.nl  | facebook.com/klavertjearnhem

Pizzeria   -   Grillroom   -   Cafetaria 

DINSDAG & DONDERDAG

A:A: Klarendalseweg 188 | 6822 GJ Arnhem | 

DINSDAG & DONDERDAG

WOENSDAG SCHOTELDAG
€2,00 
KORTING 
OP ELKE SCHOTEL

€6,00 
ELKE PIZZA
OF PASTA

  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
•	 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
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Door Zefanja Hoogers

begin april werden alle (hoofd)redacteuren 
van de wijkkranten van Arnhem uitgeno-
digd om bij een persconferentie aanwezig 
te zijn over de nieuwe perspectiefnota. in 
2014 is een nieuwe raad gekozen (D66, Sp, 
groenlinks en CDA), daar is een coalitie-
akkoord uit gekomen. vervolgens moet die 

raad ook een financieel plan maken voor de 
komende jaren, wat met de perspectiefnota 
wordt gepresenteerd en wat een opmaat is 
richting de begroting van de stad. De wijk-
kranten werden uitgenodigd omdat in deze 
nieuwe nota de wijken en diens bewoners 
en ondernemers belangrijk zijn voor de uit-
voering er van. 

Eerder legden we in de wijkkrant ook al een 
aantal reorganisaties aan de lezers uit. De 
wijkteams en de herindeling van Arnhem in 
zeven gebieden die opbouwwerk en wijkre-
gisseur onder hun hoede hebben, zijn daar 
onderdeel van. Maar deze veranderingen 
waren nog maar het begin. Het coalitieak-
koord van Arnhem heeft al de titel ‘met 
De StAD!’, WiJKAANpAK 2.0 (de Wijk Actie 
Plannen die iedere wijk met bewoners heeft 
samengesteld) wordt doorgepakt, de WiJK-
teAmS zijn ontworpen om de decentralisa-
tie van de zorg te ondervangen en met de 
perspectiefnota wordt het programmaonder-
deel ‘vAN WiJKeN WeteN’ gepresenteerd. 
‘Minder gemeente, meer wijk, anders doen’ 
aldus de introductie van dit programma. 

Wethouder mArtiJN leiSiNK (o.a. financiën 
in zijn portefeuille) legde aan de wijkredac-
teuren uit dat decentraliseren, deïnstitutio-
naliseren en differentiëren de reorganisatie 
manieren zijn binnen dit programma. Vrij 
vertaald staan deze drie begrippen voor het 
idee dat dingen van onderaf bedacht moe-
ten worden (en niet van bovenaf opgelegd), 
daarmee dus minder vanuit bijvoorbeeld het 
instituut stadhuis en bovendien in iedere 
wijk anders omdat iedere wijk zijn eigen 
karakter heeft. 

De sociale wijkteams voor de zorg werken 
sinds afgelopen januari. Het werken van 
deze teams wordt gekopieerd voor andere

wijkteams, maar dan voor bijvoorbeeld 
voorleefomgeving, sportontwikkeling 
en armoedebestrijding. Dat betekent dat 
ambtenaren in de wijk komen werken, 
daardoor sneller in contact zijn met bewo-
ners en hun prioriteiten en er efficiënter 
besloten kan worden over de beschikbare 
middelen; de lijnen tussen bewoners en 
professionals worden korter. 

De gemeente wil met dit plan vanaf vol-
gend jaar gaan experimenteren en het een 
jaar later gaan invoeren. Natuurlijk staat 
de gemeente voor deze opgaaf vanwege 
bezuinigingen die zijn opgelegd door Den 
Haag, want er moet 10 miljoen minder aan 
wijkbudgetten mee worden uitgegeven. 
De Gelderlander kopte daags na de presen-
tatie van de nota met ‘Stadsbestuur naar de 
burgers’, wij weten allemaal over de parti-
cipatiesamenleving en elders lazen we dat 
het land niet in een crisis zit maar in een 
transitie. De medewerkers van het stads-
kantoor zitten nog met heel veel vragen 
hoe ze moeten gaan werken in de komende 
periode. Een uitdaging dus! voor zowel de 
gemeente Arnhem als zijn bewoners.

(Wijk) wethouder HeNK KOK komt aan 
Klarendal toelichten hoe b&W in deze nota 
staan. er is een extra overleg gepland in 
het mFC op de eerste verdieping op dins-
dagavond 19 mei om 19.30u. ieDereeN iS 
DAAr WelKOm! 

Van wijken weten!
De gemeente springt in op de veranderende samenleving

Nacht van de mode 2015 - Limited Editions
Het modekwartier, gelegen in jullie eigen 
levendige wijk Klarendal, staat op zater- 
dag 13 JuNi 2015 geheel in het teken van 
De NACHt vAN De mODe. Ontwerpers en 
ondernemers van het modekwartier ope-
nen tussen zeven uur ’s avonds en twaalf 
uur ‘s nachts de deuren van hun winkels 
en ateliers voor iedereen die van mode en 
design houdt. Nacht van de mode is onder-
deel van Fashion Festival Arnhem (5 juni 
t/m 5 juli 2015). 

Nacht van de Mode biedt een geweldige ge-
legenheid een kijkje te nemen in de keuken 
van al het ontwerp- en ondernemerstalent 
dat zich gedurende de afgelopen acht jaar 
heeft verzameld in het kleurrijke Klarendal. 
Met veel liefde en passie wordt er achter 
vele deuren gewerkt aan het ontwerpen en 
realiseren van concepten en producten die 
het leven mooier en aangenamer maken.
Niet voor niets is de rode draad door deze 
Nacht van de Mode het thema limiteD 
eDitiONS. In een wereld waar het vaak 
draait om kwantiteit, koesteren de ontwer-
pers en ondernemers van het Modekwartier 
juist de kleinschaligheid en duurzaamheid 
van hun productie en de hoge kwaliteit van 
alles wat zij vervaardigen. Dat kan een paar 
handgemaakte schoenen zijn, of verfijnd 
keramiek, een kledingstuk dat als gegoten 
zit, een gekmakend mooie tas, een must 
have t-shirt of een subtiel bedrukte sjaal, 
maar ook een hemels lekkere taart of een 
geweldige maaltijd. Voor deze Nacht van de 
mode bieden enkele ontwerpers speciale 
limited editions van hun producten aan!

mODeSHOW Op lANge CAtWAlK
Nacht van de Mode zou de Nacht van de 
Mode niet zijn als er ook in de straten van 
het Modekwartier niet heel veel te zien, 
horen, voelen en proeven is. De Sonsbeek-
singel vormt de locatie van een twintig 
meter lange catwalk waarop het Modekwar-

tier toont wat het in huis heeft. En verder is 
er live muziek, een modeshow door minder 
validen, een fijne relaxte sfeer en natuurlijk 
heel veel goed eten en drinken in de leukste 
cafés en restaurants die Arnhem rijk is. 

SAmeN eeN limiteD eDitiON mAKeN
Wie zin heeft kan een bijdrage leveren aan 
de creatie van een reusachtige jurk in de ge-
limiteerde oplage van één stuks, die geheel 
in stijl (in de themakleur groen) versierd 
mag worden. Plak er wat op, naai er wat 
aan, versier het, er mag van alles: het resul-
taat zal hoe dan ook opmerkelijk zijn.

bruiDeN eN bruiDSJurKeN geZOCHt!
Een van de hoogtepunten van de avond is 
de door Huis van Puck verzorgde theatrale 
parade van eennachtsbruiden: de Bruiden-
safari. Een ultiemere limited edition dan 
een trouwjurk bestaat bijna niet. Niet voor 
niets is bij menig modeshow de bruidsjurk 
de daverende afsluiting. 

Huis van Puck is voor de bruiDeNSAFAri 
nog op zoek naar: Bruidsjurken! En mensen 
die zin hebben om deel te nemen aan de 
Bruidensafari (ook mannen!). Oh en mocht 
je trouwplannen hebben: tijdens de Nacht 
van de Mode mag er echt getrouwd worden 
(de kosten zijn voor eigen rekening)! Laat 
het ons weten en we gaan ervoor zorgen 
dat het de nacht van je leven gaat worden.

eN verDer…
Is het natuurlijk erg gezellig op straat, met 
live muziek, heel veel enthousiast publiek 
uit Arnhem en omstreken en allerlei plekken 
waar er goed gegeten en gedronken kan 
worden. Vrienden en relaties van de Nacht 
van de Mode kunnen gratis gebruik maken 
van de riksja’s die af en aan rijden naar 
centraal station. 

Dus kom op 13 juni naar het Modekwar-
tier: dompel je onder in een warm bad van 
mode en design en laat je verrassen en in-
spireren door alle talent, passie en vakman-
schap die jullie eigen wijk te bieden heeft. 

Kijk op WWW.NACHtvANDemODe.COm 
voor de meest recente informatie. 
volg Nacht van de mode ook op facebook:
FACebOOK.COm/NACHtvANDemODe 
twitter: @NvDmArNHem en iNStAgrAm.

Door Zefanja Hoogers

tegenover de leuke linde staat momen-
teel een blok woningen in de steigers. 
Officieel is dat natuurlijk Sint marten, 
en daar is ook al een tijd een boel in 
ontwikkeling. 

Jarenlang is er discussie geweest over 
de toekomst van het HKA terrein (Hoge-
school Kunsten Arnhem, dus voorna-
melijk de oude toneelschool) en alles 
wat daar aan grenst. De Kluswoningen 
van Portaal zijn ondertussen klaar, in 
de Nijhoffstraat bijna, het oude depen-
dance van de dansacademie in diezelfde 
straat (‘De Zaal’) is gesloopt en in kavels 
verkocht aan particulieren en de toneel-
school is samen met de basisschool 
(ooit Sint Annaschool) verkocht aan een 
ontwikkelaar die daar diverse woningen 
gaat realiseren. Ook het blok tegenover 
de Leuke Linde, jaren lang merendeel 
gekraakt en zeker al lang onbewoonbaar 
verklaard, is ondertussen verkocht. Theo 
de Rijk Vastgoed is inmiddels bezig met 
het opknappen van deze panden.

Waarom in de persberichten staat dat het 
om ‘kluswoningen’ gaat is een mysterie; 
in een klap opknappen is niet hetzelfde 
als wat er elders op de Hommelweg 
door verschillenden eigenaren in fases is 
geklust. Of het huur of koopwoningen na 
de renovatie zullen worden is ook onbe-
kend. Er woonde wel één eigenaar in dat 
blok. Komt die terug of is die uitgekocht? 
We komen er niet achter…

Het werd hoe dan ook hoog tijd dat daar 
iets ging gebeuren! 

Aan de overkant…

Wethouder Leisink tijdens de speciale  
persconferentie voor wijkkrant redacteuren
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Creatieve club in MFC
Door Christel Olijslager

Op een zonovergoten dinsdagmiddag 
ontvangen SONgul gurSeS en Alex 
SmitS van rijnstad mij in de ruimte 
achter de trap in het mFC (het multi 
Functionele Centrum). Ondanks het schit-
terende weer buiten puilt het pand uit 
van bedrijvigheid. er wandelen mensen in 
en uit, het wijkteam is aan het werk, een 
groep mensen krijgt computer les en, last 
but not least, de creatieve dinsdagclub is 
bijeen. en daarvoor ben ik hier. Want; wat 
is dat voor een club? Hoe kom je erbij? 
Wat doen zij allemaal?

Een stroom aan informatie wordt aan-
gereikt. Sinds begin februari is de groep 
van start gegaan. Hoewel Songul en Alex 
op de achtergrond hand en spandiensten 
leveren, wordt de club vooral gerund 
door vrijwilligers güNAy yilmAZ (kaarten 
maken en kralen), rOOS StOrtebOOm 
(handvaardigheid breed) en mArK (kaar-
sen maken). 

Beneden zit Günay met een groepje vrou-
wen kaarten te maken of met kralen werk 
te maken. Allerhande materiaal onder 
handbereik. Trots laten de vrouwen mij 
hun maaksels zien, inspirerend is dat! 

Na een uitleg over hoe en wat, ga ik boven 
kijken waar Roos met een grote groep 
een jaarkalender aan het maken is. Ik zie 
vrouwen timmeren, met klei ‘pielen’ stuk-
ken verven en ga zo maar voort. De sfeer is 
ontspannen en gezellig. Niet in de laatste 
plaats omdat her en der ook wat kinderen 
rondlopen. Want zit je met je kind verlegen, 
dan neem je die toch gewoon mee? Wat 
heerlijk dat dat gewoon kan en mag. 

In principe is er elke dinsdag een creatieve 
club (behalve in de schoolvakanties) en 
die is voor allerlei vrouwen én mannen 
toegankelijk. Mensen die anders misschien 
alleen thuis zitten, mensen die niet zo 
makkelijk alleen op pad gaan, mensen die 
zich kwetsbaar voelen of die gewoon van 
knutselen en fröbelen houden. En iedereen 
die ik spreek of zie is enthousiast. Vrouwen 
laten foto’s zien van dingen die ze gemaakt 
hebben en vertellen honderduit. Wat een 
leuke club is dit! 

Vandaag is Mark helaas niet aanwezig maar 
beneden staan in de vitrines werkstukken 
van zowel Günay als van Mark. Prachtige 
kaarsen en ook klei werk. Nu zijn er vooral 
vrouwen die naar de groepen toekomen, 
maar - zo zeggen Alex en Songul nadrukke-
lijk: ook mannen zijn van harte welkom. 

Alex vertelt; ‘Rond de Kerst hadden we 
een paar Kerstworkshops georganiseerd 
vanuit het project wijkgericht kwartierma-
ken i.s.m. participatiewerk, waar mensen 
kerststukjes, kaarsen of kaarten konden 
maken. Van daaruit is deze club eigenlijk 
ontstaan.’ 

Songul; ‘Als je mee wil doen kom je ge-
woon lekker langs op de dinsdagmiddag 
om half een. Het duurt tot half drie en kost 
€1,50. Dat is inclusief materiaal en koffie 
of thee. Soms is een bepaald materiaal 
wat duurder en dan betaalt iedereen iets 
extra’s. Tot nu toe is dat ok voor iedereen 
en, bij de Action kun je leuke spullen ko-
pen voor weinig geld om mee te werken.’

Songul en Alex nodigen belangstellenden 
van harte uit een kijkje te komen nemen. 
en, hierbij ook een OprOep: als u nog 
oude kaarsen heeft of kaarsvet, heel fijn 
als u die komt brengen voor de kaarsen 
makers afdeling. Dank u wel alvast en tot 
ziens!

Jeanet fair chain: liefde voor kleurrijke eerlijke producten 
Door Sabine Roelofs

Nee, het is niet de voorliefde voor het 
Afrikaanse continent. JeANet FAir CHAiN 
prODuCtS, KOOlStrAAt 10, is ontstaan 
uit pure liefde voor de kleurrijke prints op 
stoffen die toevallig uit tanzania komen. 

“Ik wilde al een tijdje voor mijzelf beginnen. 
En kleurrijke stoffen, zoals de Afrikaanse, 
daar houd ik erg van. Na marktonderzoek 
ontdekte ik dat er weinig winkels waren die 
Afrikaanse stoffen verkochten. En dát wilde 
ik juist gaan verkopen”, vertelt JeANNette 
HeuSSCHeN. En zo geschiede, op 4 maart 
openden de deuren van haar winkel Jeanet 
fair chain products. 

De in Elst wonende Jeannete vond haar 
winkel echt thuishoren in het Modekwartier. 
“Mijn idee, de verkoop van Afrikaanse stof-
fen en kleding gemaakt van deze stoffen, 
was uniek, onderscheidend dacht ik. Maar 
ineens zag ik een etalage van Thamani 
Fashion op de Hommelseweg. In eerste 
instantie was ik teleurgesteld, want dat 
idee had ik ook. Maar in plaats van hierin te 
blijven hangen heb ik ze benaderd. Na een 
aantal gesprekken over en weer besloten 
we te gaan samenwerken. Alle kleding, 
voor vrouwen en mannen, wat hier hangt 
is eigenlijk van Thamani Fashion. Kijk zoals 
deze lichtblauwe blazer. Alleen ik draag 
hem dan wel binnenstebuiten, met het typi-
sche Afrikaanse printje aan de buitenkant”, 

zegt Jeannette lachend. 

Het is een klein winkeltje maar de inhoud is 
groots. Zo heeft alles in de winkel een ver-
haal en zijn het allemaal duurzame produc-
ten. “Deze sieraden, van het merk Kazuri, 
komen uit Kenia. Het zijn handgemaakte en 
handbeschilderde sieraden van keramiek. 
De vrouwen die het maken, ik geloof meer 
dan 350 vrouwen, krijgen een eerlijk loon 
en volgens mij zelfs een zorgverzekering”, 
zegt ze enthousiast. Aan een rek hangen 
paperbags, mooie tassen van met het merk 
MYOMY. “Een Nederlands merk. De tassen 
zijn gemaakt van buffelleer. De buffels ster-
ven door ouderdom, niet omdat ze zomaar 
geslacht worden. Mooi zijn ze hè.” 

Jeannette heeft zelf nog nooit een voet op 
Afrikaanse bodem gezet. Met de verkoop 
van een klein stukje Afrika is de droom om 
zelf naar Afrika te gaan groter geworden. 
“Mijn streven is om zelf naar de fabriek in 
Tanzania te gaan, om zelf te gaan kijken hoe 
de kleding wordt gemaakt. Daar droom ik 
van”, besluit ze. 

Jeanet fair chain products is geopend 
van woensdag tot en met zaterdag tus-
sen 11.00 uur en 17.30 uur. meer informa-
tie over de winkel is te lezen op:
WWW.JeANetFAirCHAiNprODuCtS.Nl. 
Houd de website ook in de gaten voor 
het nieuwe adres vanaf 31 mei.

Jeannette Heusschen in Jeanet fair chain

vijf jaar geleden werd in vier wijken, 
waaronder Klarendal, het project ver-
trouwenspersonen Huiselijk geweld op-
gezet. vertrouwenspersonen uit de wijk 
bieden een luisterend oor aan mensen 
die betrokken zijn bij huiselijk geweld, 
maken huiselijk geweld  bespreekbaar 
om het uit de taboesfeer te halen. Deze 
vertrouwenspersonen hebben zich actief 
en zeer betrokken ingezet de afgelopen 
5 jaar.

Als project hoopten wij een laagdrem-
pelige voorziening te creëren in de 
wijk. Toch hebben we minder mensen 
bereikt dan we hadden gehoopt; huise-
lijk geweld is nog steeds een moeilijk 
onderwerp, waar mensen niet gemak-
kelijk over praten. We hebben na 5 jaar 
besloten om het project te stoppen. We 
zijn telefonisch niet meer bereikbaar en 
het foldermateriaal wordt weggehaald.

mensen die toch hulp zoeken bij deze 
problematiek kunnen terecht bij:
Steunpunt Huiselijk geweld:  
0900 - 126 26 26
www.steunpunthuiselijkgeweld.nl
www.huiselijkgeweld.nl

Christine Hilberts,
Namens  de vertrouwenspersonen van 
de wijk Klarendal.

Vertrouwenspersonen 
huiselijk geweld

“Als je mee wil doen kom je 
gewoon lekker langs op de  
dinsdagmiddag om half een”

een winters verhaal in een zomerse set-
ting achter de kazerne

Op 4,5 en 6 juni vindt aan de achterzijde 
van het Huis van Puck de voorstel-
ling Het Scrooge Project plaats. Op de 
parkeerplaats verrijst tijdelijk een klein 
theater voor een grootse familievoorstel-
ling. Een samenwerking tussen acteurs, 
amateurspelers en buurtbewoners. Maar 
ook vrijetijdsverenigingen uit andere 
stadsdelen zoals Het Pelgrimskoor en 
MASV dragen bij aan dit bijzondere thea-
terproject in Klarendal.

De voorstelling gaat over een (fictieve) 
lokale toneelvereniging, die bezig is 
met de laatste voorbereidingen voor 
de opvoering van hun Christmas Carol 
‘Scrooge’. 

DOlSmA en NitA KerSteN regisseren 
het winterse Scrooge van Charles Dic-
kens in een zomerse setting. Juist nu het 
lekker weer begint te worden, stoppen 
we de spelers in een lekker dikke winter-
jas en strooien we met sneeuwvlokken. 
“Dat kan niet anders dan een komisch 
effect hebben”, aldus de makers.

Wilt u dit niet missen? Houdt de Face-
book pagina in de gaten voor updates, 
speeldata en kaartverkoop. 
www.facebook.com/hetscroogeproject
vindt u het ook leuk een handje te 
helpen bij de voorbereidingen of heeft u 
vragen: mail scroogeproject@gmail.com

Het Scrooge Project



ArNHemS iNDiSCHe buurt iS iN KlAreNDAl eN Niet iN lOmbOK

KeeS CrONe is auteur van het boek “ArNHem DubbelStAD, StrAAtNAmeN iN WiJ-
KeN eN buurteN”. Onderstaand staaltje geschiedenis bood hij ons aan voor publicatie. 

De meeste Arnhemmers die zich iets meer gelegen laten liggen aan buurten, wijken en 
straatnamen weten niet, dat Arnhem een heuse Indische buurt heeft. Weliswaar niet zo 
groot als in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht of Den Haag, maar toch. Fijnslijpers bewe-
ren dat Arnhem zelfs twee Indische buurten heeft.

Volgens enkele gerenommeerde geografen telt ons land 46 Indische buurten. Dat schrij-
ven zij in een geografisch vakblad. In die steden en dorpen zoals Maastricht, Vlaardin-
gen, Ede, Meppel, enzovoort, hebben straten, lanen, plantsoenen, enz. enige Indische 
referentie. Dat kunnen koloniale bestuurders, zeehelden, legeraanvoerders (J.P. Coen, 
Van Heutz, H.W. Daendels, Karel Doorman) of aardrijkskundige plaatsen zijn (Java, Bor-
neo, Atjeh).

KlAreNDAl

Volgens de geografen is er sprake van een Indische wijk of buurt als er in een plaats mi-
nimaal drie aaneenliggende straten een Indische, aardrijkskundige connotatie hebben. 
In de wijk Klarendal bevindt zich - grofweg tussen Hoflaan, Klarendalseweg en Rosen-
daalsestraat - de Indische buurt. Sumatra, Java, Atjeh en Solo hebben hier elk hun eigen 
straat. Volgens de website historisch Klarendal benoemde de gemeenteraad in 1881 deze 
straten. 

De Solostraat verwijst naar de Prins van Solo. In 1879 verbleven, tijdens een optreden 
van een Gamelanorkest-met-danseressen in Musis Sacrum, de muzikanten in de gebou-
wen van de theetuin (Neerlands Tuin). Het feestvertoon in dat jaar was ter gelegenheid 
van een Nationale en Koloniale Nijverheidstentoonstelling. Toen enige tijd daarna het 
gebied tussen de Hoflaan, Neerlandstuinstraat, Rosendaalsestraat en de Klarendalseweg 
werd bebouwd, kregen deze straten namen ontleend aan Nederlands Indië, het huidige 
Indonesië. Om deze reden is deze buurt - in de volksmond - ook wel bekend als Indische 
Buurt. 

tWeeDe iNDiSCHe buurt

Indachtig de definiëring van de geografen H. van der Wusten en anderen heeft Arnhem 
zelfs twee Indische buurten. Zo zijn in de wijk Arnhemse Broek straten vernoemd naar 
J.P. Coen, Van Imhoff, Daendels, Valckenier en Van Diemen. Zij waren gouverneur-ge-
neraal in het voormalige Nederlands-Indië uit lang vervlogen tijden. De Arnhemse Van 
Heutzlaan, Karel van der Heijdenweg, maar ook militaire zeehelden als Karel Doorman 
en Eugène Edouard Bernard Lacomblé worden in Arnhem met straatnamen herdacht. 
Allen hebben - heel verschillende - Indische betrekkingen.
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lOmbOK

Maar hoe zit het dan met de wijk Heijenoord/Lombok? Lombok is immers een Indone-
sisch eiland. Je zou deze naam eerder in Klarendal bij de andere Indische straatnamen 
verwachten. De aanleg van Lombok startte eind 19e eeuw. Woningbouwvereniging Open-
baar Belang realiseerde er verschillende typen woningen, winkels, openbare gebouwen 
en wijkvoorzieningen. 

Lombok is één van de eerste systematisch ontworpen arbeiderswijken in Arnhem. De 
buurt Lombok wordt gedomineerd door twee bouwwerken, namelijk strafgevangenis 
De Koepel (1886) aan de Wilhelminastraat en het Sint-Elisabeths Gasthuis uit 1893 aan 
de Utrechtseweg. Volgens Jan Vredenberg is de naam Lombok in de volksmond ont-
staan omdat de wijk werd gebouwd tijdens een oorlog op Bali en Lombok. Zo wordt het 
bloedbad in 1894 de Pacificatie van Lombok genoemd. 

Aan de nobele motieven van het moederland, vertegenwoordigd door gouverneur-
generaal jonkheer Carel H.A. van der Wijck, mag gerust getwijfeld worden. Er was 
weliswaar een schrikbewind van het van Balinese vorstenhuis, maar uiteraard speelden 
ook gebruikelijke motieven van veiligstellen van handelsbelangen mee. De oorlog werd 
gewonnen in 1895 maar kostte duizenden doden en gewonden. De oorlogsbuit van de 
Nederlanders bedroeg 230 kilo goud, 7.000 kilo zilver, sieraden en edelstenen. De schat-
ten werden later tentoongesteld in het Rijksmuseum. Een expositie die volgens Wikipe-
dia, meer dan 20.000 bezoekers trok. De strijd in Indië werd in de Nederlandse pers van 
dag tot dag gevolgd en nieuwe wijken en buurten in veel steden in ons land werden om 
die reden Lombok genoemd. Zo ook in Arnhem. 

Vreemd genoeg kent de buurt Lombok dus geen enkele Indische straatnaam. Trouwens, 
oorspronkelijk was Lombok als villawijk gepland. Toen de gevangenis daar kwam waren 
de bouwkavels voor villa’s echter onverkoopbaar. De al gerealiseerde, soms zeer grote 
en luxueuze villa’s zijn momenteel meestal afgebroken. Een enkel exemplaar staat nog 
in de Oranje- en Wilhelminastraat. Overigens werd op last van de Duitse bezetter laatst-
genoemde straat in 1942 veranderd in Lombokstraat.

bronnen

Wusten, H. van der, e.a., Indische buurten, Aardrijkskundige bijdrage aan het Nederlandse zelfbeeld, in 
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p.r.O.p.Z. draagt meerdere betekenissen. 
Zo staat het voor, projecten realisatie, 
Ontwikkeling, participatie en Zelf-ont-
plooiing. Ook heeft het als betekenis: het 
geven van erkenning en respect.

miSSie 
Buro Propz realiseert korte en langdurige 
projecten en biedt cursussen aan. Bij de 
projecten en cursussen staat de ontwikke-
ling van de doelgroep centraal en wordt er 
gewerkt naar een eindresultaat. Dit doen 
we in samenwerking met externe partijen. 
Denk aan organisaties binnen de kunst en 
cultuur sector, maar ook ouders, de wijk 
zelf of bijvoorbeeld coaches of welzijnsor-
ganisaties. 

vOOr Wie iS burO prOpZ
De activiteiten, projecten en evenementen 
organiseren we voor jongeren die op zoek 
zijn naar hun talent en/of die hun talent 
verder willen ontwikkelen. Bij Buro Propz 
zijn alle jongeren welkom. 

Het teAm
Het team bestaat uit toegewijde vrijwil-
ligers / professionals met ieder zijn eigen 
talent en expertise. We kennen de leefwe-
reld van de jongere en werken met passie. 
Creativiteit en flexibiliteit is onze kracht! 

Onze cursussen kunnen ook als workshops 
op locatie worden aangeboden!

rAp Alert
Onder begeleiding van hip hop jongeren-
werker bliNK ga je je eigen rap maken. In 4 
lessen leer je de basis en ga je aan de slag 
met het schrijven van je eigen nummer en 
duik je de studio in om het nummer op te 
nemen. Als je dit nog niet voldoende vindt 
kun je tijdens de cursus video en editing je 
eigen videoclip maken bij je nummer! Om 
de maand start er een nieuw blok waaraan 
je mee kunt doen. 

tHeAter CurSuS “ACtereN Op pODium” 
Heb je wel eens overwogen om te acteren? 
Met een leuk theaterstuk voor het publiek 
op willen treden? Bij Buro Propz kun je het 
nu leren. Bij Theater leer je meer dan alleen 
theater spelen. Theater is bewegen, praten, 
zingen, dansen, improviseren, fantaseren 
en het allerbelangrijkste: heel veel LOL en 
PLEZIER beleven. Kom en ontdek jezelf. Je 
wil wel maar weet niet af je er aanleg voor 
hebt? Daar komen we samen achter!

Film eN viDeO
Film en video, wie kent het niet ? Recla-
mes, films, series en zelfs muziek heb-
ben allemaal te maken met video. Wil jij 
ontdekken wat er nodig is om jouw eigen 
film of videoclip te maken? Doe mee aan de 
introductie cursus film en editing van Buro 
Propz en kijk of het iets voor jou is!

ZANgleS
Ben jij de volgende ster bij de Voice van 
Holland of vind jet het gewoon leuk om te 
zingen? Debbie Smit is afgestudeerd zang-
docent en zingt zelf in diverse bandjes. In 
een kleine groep leer je hoe je je stem moet 
gebruiken en leer je goed zingen. Straks op 
het podium op de talentenjacht of de studio 
in met Blink? Of misschien je eigen video 
clip met je zelfgemaakte beat? Het kan al-
lemaal bij Buro Propz. 

urbAN DANS 
mODeStHA geeft met meer dan 10 jaar 
ervaring in de urban dansscène les in ver-
schillende stijlen binnen de urban dans. 
Ga samen met haar opzoek naar jou stijl. 
Werken aan presentaties en eigen stuk-
ken. Swagg it out, met vette moves solo 
en synchrone dans choreografieën. Hou jij 
van muziek en de bewegen dan zijn haar 
workshops perfect voor jou. 

beAt CreAtiNg
Je eigen beats creeren en horen door je 
speakers? Kom dan nu de masterclass 
“beatcreating” volgen! In de masterclas-
ses van 6 x 2 uur zul je alles te weten ko-
men over bpm, Drums en tunes. Dus wil 
jij beginnen met beats produceren? Dan 
moet je deze masterclass niet missen! 

KiJK Op WWW.burOprOpZ vOOr meer 
iNFOrmAtie ZOAlS tiJDStip eN Duur!!

AANmelDeN eN KOSteN
Buro Propz werkt met een lidmaatschap. 
Als je lid bent van Buro Propz kun je deel-
nemen aan alle cursussen en workshops 
die we aanbieden. We proberen de kosten 
voor een lidmaatschap zo laag mogelijk 
houden. Buro Propz is er namelijk voor 
iedereen. Om ervoor te zorgen dat we 
kunnen blijven bestaan vragen we toch 
een bijdrage van 10,- euro per maand. 
Hiermee ben je lid en kun je aan alle 
cursussen deelnemen. Is dit nog steeds 
teveel dan kunnen we in een gesprek 
kijken hoe we hier een oplossing voor 
kunnen vinden. Aanmelden gaat via een 
mondeling gesprek op jongerencentrum 
de Mix. Maak telefonisch een afspraak of 
maak gebruik van het contactformulier op 
de website.

CONtACt:
Kazerneplein 10, Klarendal
Daniel Smit : 06 - 467 54 838
info@buropropz.nl

buro propz - Activiteiten, projecten en evenementen voor en door jongeren

verNieuWiNg biJ mOleN De KrOON

Nu het mooie weer zich aandient heeft 
de leiding van molen De Kroon besloten 
het aanliggende grasveld om te bouwen 
tot een terras; geen honden uitlaatveldje 
meer maar een mensen zit-en sta ter-
ras. Dat geeft meer ruimte voor zomerse 
molenactiviteiten. Ook maakt de terras-
aanleg mogelijk dat de paardenstal van de 
molen bereikbaar is voor rolstoelgangers. 
De opzet is om het terras voor het eerst te 
kunnen gebruiken tijdens De Nacht van de 
Mode op 13 juni as. Het terras kan dan in-
gericht worden als ontvangstruimte voor 
genodigden van de organisatie. Dat is een 
eenmalig gebruik. Daarna is het terras bij 
goed weer te gebruiken voor activiteiten 
als kinderpartijtjes; verjaardagsfeestjes of 
zo maar als ontmoetingsplaats. De paar-
denstal van de molen met de inrichting 
ervan is daarvoor te huur, waarbij u zelf 
zorgt voor het eten en drinken, dan wel 
dat een bedrijf de catering verzorgt. 

Geruchten gaan al dat de molen omgeto-
verd wordt tot horecagelegenheid. Maar 
dat gaat niet gebeuren. Het pannenkoeken 
serveren met een drankje blijft beperkt tot 
de dagen dat er molenactiviteiten worden 
georganiseerd.

mOleN De KOON DOet  OOK Dit JAAr 
Weer mee met De NACHt vAN De 
mODe!!!

Deze keer toveren wij onze molen om in 
le Moulin, om op onze authentieke eigen 
wijze mee te doen met mode van dit jaar. 
De Nacht van de Mode met als thema 
LIMITED EDITION heeft ons doen inspire-
ren om voor één keer gelimiteerd, verruk-
kelijke “crêpes to go” te verkopen! De drie 
heerlijke variaties zullen u doen verbazen. 
De molen is de hele avond verlicht en 
draait als er wind is. Voor belangstel-
lenden is de molen opengesteld. Op het 
vernieuwde pleintje zal ook dit jaar weer 
een swingende band staan.

Arnhem Mosquito
Zoals we allemaal weten heeft Arnhem 
nogal te verduren gehad in de tweede 
Wereldoorlog. vorig jaar was de Slag om 
Arnhem en de evacuatie precies 70 jaar 
geleden en wij probeerden daar toen 
aandacht aan te schenken als wijkkrant; er 
zijn nog steeds mensen in leven die daar 
herinneringen aan hebben.

In Maart is er een klein boekje uit gekomen 
over een enigszins onderbelicht voorval uit 
1944; het bombardement van 17 septem-
ber 1944. pHilip reiNDerS doet 35 jaar 
onderzoek naar de Slag om Arnhem, heeft 
diverse publicaties geschreven en geholpen 
met andere onderzoeken. Deze gaan meest-
al over onbekendere onderwerpen gebeurd 
voor, tijdens en na de Slag om Arnhem. Dat 
bombardement van 17 september was er 
zo een. 

Het was een aanval op de door Duitsers 
bezette kazernes in en om Arnhem; het was 
de bedoeling van deze aanval om zoveel 
mogelijk Duitse troepen uit te schakelen 
voordat de landingen bij Wolfheze plaats 
vonden. Hoe meer Duitse slachtoffers, hoe 
minder tegenstanders voor de Engelsen. 
Hoewel goed bedoeld, was toch vaak de 
burger het slachtoffer van zo’n aanval en 
speciaal in Klarendal omdat de Menno 
van Coehoorn kazerne hier midden in een 
woonwijk lag. 

Deze bombardementen werden uitgevoerd 
door de Mosquito jachtbommenwerper van 
de geallieerden, vandaar de titel van het 
boekje. Er zijn in de publicatie meerdere 
foto’s opgenomen uit Klarendal, een enkele 
keer ook met behulp van Wijkkrant Klaren-
dal en diens archieven. 

Aangezien er ook in het buitenland grote 
aandacht is voor de Slag om Arnhem, is ge-
kozen voor de Engelse taal zodat ook daar 
deze fase belicht wordt. 

voor mensen met interesse voor dit onder-
werp: market-garden.info/forum. 

Het boekje kost 18 euro inclusief verzend-
kosten en kan worden verkregen via het 
email adres van philip reinders:  
reinders2@upcmail.nl

“Hoewel goed bedoeld, was toch 
vaak de burger het slachtoffer 
van zo’n aanval”



Bewonersoverleg

In het bewonersoverleg van april is vastgelegd hoe de 
begrOtiNg van de komende jaren er waarschijnlijk uit 
gaat zien. Arnhem staat voor een behoorlijke bezuini-
ging en ook Klarendal gaat dat voelen in de budgetten. 
Er is een richtlijn uitgezet over hoe de vaste partners 
langzaam steeds minder geld zullen krijgen zodat ook 
zij hun begrotingen aan kunnen passen.

Het brAAKliggeNDe terreiN aan de HemONylAAN 
is verkocht, De SpOrtHAl AAN De NeerlANDStuiN-
StrAAt krijgt een tijdelijke bestemming, het WiJK-
SteuNpuNt blijft (de voormalige Politiehuiskamer) en 
de perSpeCtieFNOtA is aangekondigd. 

Daarvoor is een extrA Overleg gepland op DiNS-
DAg 19 mei om 19.30u in het MFC! 

Het vOlgeNDe beWONerSOverleg iS Op 17 JuNi 
Om 20.00u eN iS OpeNbAAr.  

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. 
rechtswinkel Arnhem: iedere dinsdag tussen 19.00u en 
20.00u in MFC Klarendal
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 
Steunpunt Huiselijk geweld 
0900 -126 26 26

W I J K W I J z E RW I J K W I J z E R
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vriJmArKt!
Nederland barst van de vrijmarkten op 
Koningsdag, maar in Klarendal ontbreekt 
het daar eigenlijk al jaren aan. COrA en 
geA begonnen de 27e maar eens voor de 

deur op de Koolstraat. De vrij gezellige 
dames hopen dat ze volgend jaar navol-
ging krijgen op het Putplein, en op het Elly 
Lamakersplantsoen hebben ze daar geen 
problemen mee!

Wie ben jij nou? Günay Yilmaz
Door Christel Olijslager 

güNAy yilmAZ werkt als vrijwilligster in 
het mFC (zie elders in deze krant het stuk 
over de creatieve club). We vragen haar; 
günay, wie ben jij nou? en als günay dan 
vertelt, worden wij er stil van. Ze zegt:

‘Toen ik acht was bleek ik een hersentumor 
te hebben. Ik werd geopereerd en heb zes 
maanden in het ziekenhuis gelegen. Daarna 
kon ik niet goed zien en moest ik naar een 
blindenschool in Nijmegen. Later verhuisde 
die school naar Grave en ik werd daar 
met een bus van en naar Klarendal heen 
gebracht. Op mijn negentiende was ik klaar 
met school. Mijn ouders, die erg bang wa-
ren geworden dat mij iets zou overkomen, 
hielden mij vanaf dat moment thuis. 

Ze waren bang dat ik een toeval zou krijgen 
of zou vallen. Ik mocht niet naar buiten en 
heb zo zes jaar binnen gezeten. Opgesloten. 
Dat was heel naar. Ik ging in die tijd heel 
veel slapen om mijn tijd door te komen. 
Want, geld uitgeven aan creatieve spul-
len of een puzzelboekje om iets te doen 
te hebben mocht bijvoorbeeld ook niet. 
Toen mijn vader eerst ziek werd en daarna 
overleed ontstond er wat meer ruimte voor 
mij zelf en ben ik stapje voor stapje de deur 
uitgegaan. Ik had al die jaren niets te doen 
gehad hoewel ik erg creatief ben. Mijn zus 
heeft me op weg geholpen en zo kwam ik 
terecht bij het Duifje in Zuid waar ik aan een 

creatieve middag meedeed op vrijdagen. Ik 
wachtte elke week tot het weer vrijdag werd. 

Via het wijkgericht kwartiermakers project 
(i.sm. participatiewerk) werd ik gevraagd 
voor de workshop met Kerst in Klarendal 
en nu werk ik in het MFC als vrijwilliger. Ik 
maak al zo’n zes jaar kaarten. En hoewel ik 
eenenveertig jaar oud ben, voel ik mij nu 
net alsof ik pas achttien ben. Mijn leven is 
extreem veranderd, begint nu pas eigenlijk 
en ik ben daar zo blij om. Ik woon op mezelf 
en kan nu doen en laten wat ik wil. Op 
dinsdag, donderdag en vrijdag ben ik met 
allerlei creatieve dingen bezig. Zoals hier 
op dinsdag met kaarten maken en kralen. 

Een begeleider van het Duifje zei laatst tegen 
mij; ‘Je bent enorm veranderd’ en dat klopt. 
Toen ik voor het eerst bij het Duifje kwam 
was ik bang voor andere mensen en wilde 
ik zo snel mogelijk naar huis. Nu ben ik niet 
meer bang en geef ik zelfs deze middag. Ik 
vind dat heerlijk en voel me gelukkig nu. 

mensen zeggen wel eens dat mijn ver-
haal een voorbeeld kan zijn voor anderen. 
Daarom wil ik het wel voor deze krant 
vertellen. ik wens iedereen die thuis zit een 
ander leven toe.’ 

“Mijn leven is extreem veran-
derd, begint nu pas eigenlijk en 
ik ben daar zo blij om”

Huis van puck
Op vriJDAg 19 JuNi sluit Huis van puck 
het seizoen af met een heuse OpeN pO-
Dium mArAtHON. Deze avond komen de 
hoogtepunten van het afgelopen seizoen 
nog één keer voorbij. voorafgaand aan de 
marathon kunnen bezoekers genieten van 
een heerlijk 3-gANgeN DiNer bij mFC 
Klarendal. Deze complete avond uit kost 
je maar een tientje dus reserveer snel je 
Open podium marathon Diner kaarten!

vOOrStelliNg:
Tijdens de Open Podium Marathon geniet 
je van fijne acts. Onder andere acteurs, 
dansers, stand-ups, zangers en dichters 
tonen het beste dat ze in huis hebben. We 
hebben de successen van het afgelopen 
seizoen uitgenodigd om nog één keer 
hun kunsten te vertonen. Ben je nog niet 
bekend met het Open Podium van Huis 
van Puck, laat je dan verrassen door deze 
nieuwe talenten! Een los kaartje voor de 
Marathon bedraagt € 6,00. Tussen 19.30u. 
en 22.30u. zullen maar liefst 9 podiumkun-
stenaars een mini-voorstelling verzorgen. 
De avond wordt afgesloten met een after-
party met live muziek in Puck’s Café.

Diner:
Stichting ENJOY & Learn verzorgt iedere 
vrijdag een laagdrempelig horeca oplei-
dingstraject voor Arnhemse jongeren die 
niet op school zitten, geen baan hebben 
of geen stage kunnen vinden. In MFC Kla-
rendal leren ze de verschillende vaardig-
heden uit de keuken, hoe een restaurant 
wordt opgebouwd, hoe tafels worden 
ingedekt en hoe ze gasten vriendelijk te 
woord staan. Iedereen uit Arnhem e.o. is 
welkom om vanaf 17.30u. aan te schuiven 
in het familierestaurant.

Datum: vrijdag 19 juni
tijd: 17.30u. diner / 19.30u. Marathon
Kosten: € 10,00 Diner + Marathon / € 6,00 
alleen Marathon
reserveren: www.huisvanpuck.nl.



Kinderwerk Kinderwerk Kinderwerk Kinderwerk
Kinderwerk Kinderwerk Kinderwerk Kinderwerk

Vanaf juni naar buiten!
Vanaf woensdag 3 juni is er geen instuif meer in het MFC Klarendal, want vanaf die datum zal het Kinderwerk 

iedere woensdag op De Leuke Linde of in de wijk te vinden zijn! Let op de posters en flyers voor verdere info en 

tijden.
Hieronder alvast een overzichtje:
Woensdag 3 juni: evenement op De Leuke Linde
Woensdag 10 juni: Buitenspeeldag op De Leuke Linde
Woensdag 17 juni: Wijksportdag op De Leuke Linde
Woensdag 24 juni: evenement op De Leuke Linde
Woensdag 1 juli: evenement op De Leuke Linde
Woensdag 8 juli: evenement op De Leuke Linde
Woensdag 15 juli: Holiday Kick-off  bij de Rijnhal (er rijdt een speciale bus vanuit Klarendal)

Vrijdag 17 juli: Kick-off Klarendal op De Leuke Linde

Belangrijke info voor ouders: Tijdens de buitenactiviteiten op De Leuke Linde zijn wij verantwoordelijk voor de 

spellen, wij staan niet bij de poorten van de speeltuin om kinderen ‘binnen’ te houden. U bent dus zelf verant-

woordelijk voor uw kind! (bij een speurtocht in de wijk maken wij groepen en nemen wij uiteraard wel deze verant-

woordelijkheid)

Winnaars van Kleurwedstrijd 
Koningsspelen!

De Koningsspelen waren weer een groot suc-
ces. Dit jaar op het Wijkplein bij het MFC 
Klarendal, veel kinderen en ouders gezien en 
een fijn zonnetje! Op de scholen in de wijk en 
bij het Kinderwerk waren kleurplaten/ vlaggen 
uitgedeeld, hiermee kon je deelnemen aan de 
kleurwedstrijd. Dit hebben heel veel kinderen 
gedaan! 

Er zijn hele mooie tekeningen ingeleverd, 
maar we mochten er maar 10 uitkiezen voor 
een prijsje. Deze kinderen krijgen via hun 
school bericht. 
Allemaal bedankt voor al jullie mooie teke-
ningen!!!

Door John Holtackers

Enige tijd geleden won Simon Nigussie (links op de foto), 
artiesten naam SIMON SAYS, de aanmoedigingsprijs 
voor jongeren bij een Talentenjacht van De Mix. Alle reden 
voor een interview met deze jonge zanger!

Simon is geboren in Rotterdam en algauw verhuisd naar Klarendal; 
eerst woonachtig op de Agnietenstaat en nu ongeveer 10 jaar wonend 
aan de Voorbroodstraat bij zijn moeder Debbie Trouerbach. Simon is 13 
jaar en zit op het Leerpark Presikhaaf waar hij de VMBO-opleiding volgt. 
Zijn twee zusters studeren in Nijmegen en Leiden op universiteiten 
aldaar en zijn broer volgt een opleiding bij het Rijn IJsselcollege.

Simon trad tijdens de Talentenjacht op met twee nummers te weten: 
‘Wie is die jongen’ en ‘Verdriet of een lach’. Het waren twee levens-
liederen uit het hart gegrepen. Een liedje is ongeveer 20 regels en zes à 
zeven woorden per zin. Zo’n lied wordt door hem zo uit het blote hoofd 
voorgedragen. Voor de interviewer is dat een Wereldprestatie omdat die 
al moeite had met het onthouden van mit-nach-bei-seit-von-zuwieder 
e.d. tijdens de middelbare school. Daarnaast zijn deze rap-nummers 
door Simon zelf geschreven. Totaal heeft hij zo al 20 nummers op zijn 
naam die niet alleen door hem, maar ook door anderen worden gezon-
gen. Samen met zijn oudere neef Soufiano Jelmar (rechts op de foto) 
is hij op 10 jarige leeftijd met rap begonnen. Simon volgt geen opleiding 
hiervoor maar ontwikkelt zich door zelfstudie. “Doen” is zijn motto! 

Op mijn vraag wat er nu zo leuk aan rapmuziek is geeft Simon aan dat 
hij het zo mooi vindt om alles waar je aan denkt om te zetten in (rap)
muziek. Dat doet hij momenteel alleen in het Nederlands maar voor de 
toekomst wil hij dat ook doen in het Engels. Voor hem een reden om 
extra zijn best te doen met het vak Engels op school. In de toekomst 
wil hij doorgaan met muziek. Als solist maar ook mogelijk met iemand 
anders. Vooralsnog is dat met Soufiano. In de toekomst hoopt hij met 
muziek goed geld te verdienen. Een idool heeft Simon niet. Hij wil later 
een geheel eigen muziekstijl neerzetten waardoor hij niet iemand heeft 
waar aan hij zich spiegelt.

Tenslotte, Simon is gek op zijn hond, een kruising van een teckel met 
een boomer. Hij laat hem ook meestal uit. Daarnaast is ook hij een 
liefhebber van Playstation, echter de muziek komt bij hem toch altijd 
op nummer 1 ! 
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 Voorleeswedstrijd Voorleeswedstrijd VoorleeswedstrijdVoorleeswedstrijd Voorleeswedstrijd Voorleeswedstrijd

Op donderdag 16 april was in 
VMBO-school ’t Venster 
een van de drie halve fina-
les van de Arnhemse 
Voorleeswedstrijd 2015.  
De Arnhemse Voorleeswedstrijd is 
een wedstrijd voor de groepen 7 en 
8 van scholen uit onderwijs ach-
terstandsgebieden in Arnhem, de 
zogenaamde OAB-scholen en wordt 
georganiseerd door de Bibliotheek 
Arnhem in samenwerking met 
Stichting Pas. 

Wij waren tijdens deze halve finale  
te gast bij van VMBO ’t Venster, deze 
middag werd geheel en uitstekend 
verzorgd door leerlingen van  
’t Venster. De scholen: De Vlindertuin, 
de Hugo de Grootschool, de Ibn-I-Sina, het Kunstrijk en de Witte School streden om een plekje in de finale.

Na een spannende wedstrijd kwamen uiteindelijk Xaviera Versteegen van de Witte School en Buse Arslan van de Vlindertuin als winnaars uit de bus. Zij gingen op donderdag 30 april in het Posttheater de strijd aan met nog 5 andere schoolwinnaars om de titel Arnhems Voorleeskampioen 2015.

Nieuw Rap Talent !! Nieuw Rap Talent !!
Nieuw Rap Talent !! Nieuw Rap Talent !!

Klarendalseweg 139  026 - 442 24 63

Gewoon Albert Heijn
In

 Bijzonder Klarendal
zeker zo goedkoop

als uw C1000
Ton Houwer - Hommelsewg 1000

✆ 026 - 355 02 10

Buro Propz zoekt artiesten en vrijwilligers voor 
het OPENLUCHT evenement tijdens de nacht van 
de mode op 13 Juni 

Van 14:00 tot 21:00 zal er op het kazerneplein in de inmid-
dels bekende huiskamer sfeer een podium zijn waarop 
lokale artiesten en talenten kunnen laten zien of horen 
wat ze in hun mars hebben. Muziek, Poëzie, theater, het 
mag allemaal. Ook zijn er workshops en is een echte 
modeshow voor en door jongeren (met dank aan Mirthe 
Engelhart). 
Een leuk programma voor jong en oud gerealiseerd door 
Buro Propz en Jongerencentrum De Mix. Voor meer info 
volg ons op 
facebook (Propz) 
op kijk op onze 
website: 
www.BuroPropz.nl

Wil je graag op het 
podium staan of 
mee helpen laat 
het ons weten! 
Info@buropropz.nl


