
Door Zefanja Hoogers 

Filmmaker Erik van Schaaik werkt al tien 
jaar vanuit zijn studiootje aan de Oost Pe-
terstraat. Zo’n zeven jaar geleden begon hij 
daar zijn plannetjes voor een animatiefilm 
uit te werken. ‘UndEr thE aPPlE trEE’ is 
een verhaal over twee broers in onenigheid 
en een aantal pratende wormen, ‘a badtime 
story’ én met morbide humor. hij startte op 
de Oost Peterstraat met de eerste schetsen 
van de karakters uit zijn verhaal en het 
verhaal zelf (‘storyboard’). Ook kon hij er 
werken aan de eerste poppetjes en attribu-
ten die er nodig waren .

Zeven jaar verder, samenwerkend met een 
aantal partners en producers elders in de 
stad en in het land, won hij met deze 18 
minuten durende film begin oktober een 
GOUdEn kalF vOOr dE bEStE kOrtE 
Film! En dat is vrij uitzonderlijk voor een 
animatiefilm, vijftien jaar geleden gebeurde 
dat voor het laatst. Maar de jury ziet een 
internationale zegentocht aan komen. Wij 
vinden dus dat deze prachtige prijs een 
klein beetje uit Klarendal komt… In ieder 
geval heel erg verdiend! 

daags na het Gala van de nederlandse 
Film kwamen Erik en zijn partner anita van 
daalen (producent), onder het genot van 
een borrel, met trots het Gouden kalf aan 
hun arnhemse vrienden laten zien in de 

Wereldkeuken aan de klarendalseweg. 

kijk voor veel meer leuke achtergrondinfor-
matie over dit prachtige filmwerk op:
WWW.UndErthEaPPlEtrEE-mOviE.cOm 
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De Wasplaats - Een wasserette, en meer dan dat! 
Door Sabine Roelofs en Zefanja Hoogers

met je wasmand vol vuile was de straat op. 
vroeger in de jaren 40/50 was dit heel nor-
maal en keek niemand ervan op. Gezellig 
wachtte je samen met de andere vrouwen 
totdat jouw was weer spik en span was. Je 
kletste wat, rookte een sigaretje (dat kon 
nog in die tijd) en hoorde de laatste rod-
dels. de buurtwasserette! binnenkort opent 
er in klarendal weer zo’n ontmoetingsplek, 
met de naam dE WaSPlaatS. 

Een sociale plek, op meerdere manieren. 
Ruimte voor dat praatje met elkaar onder 
het genot van een goede bak koffie. De 
Wasplaats trekt bewoners ook aan als 
info- en servicepunt. Hoe kun je het beste 
kleding herstellen? En die rits in die mooie 
jurk, die is kapot. Maar hoe kan ik hem zelf 
vervangen? Hoe was ik mijn mooie zijde 
blouse het beste? Volop ideeën zijn er om 
van De Wasplaats een spilfunctie van de 
wijk te maken. Voor ondernemers die hier 
hun vuile was kunnen laten wassen maar 
zeker ook voor de bewoners. Ook op een 
andere manier vervult De Wasplaats een 
sociale rol. Namelijk die van werkplek voor 
mensen die vanuit een uitkering terug 
willen op de arbeidsmarkt. Zij kunnen hier 
werkervaring opdoen. 

De Wasplaats past helemaal in de huidige 
trend. Overal in het land poppen de ‘selfser-
vice stations’ op, zogenaamde onbemande 

voorzieningen met ruime openingstijden 
en waar alles geautomatiseerd is. Iets 
anders is de combiwasserette. Het woord 
zegt het al: een wasserette gecombineerd 
met andere services zoals een lunchroom, 
internetcafe of kapper. De Wasplaats valt in 
deze laatste categorie.

De Wasplaats is een bewonersinitiatief 
vanuit het WiJkWErkPalEt. Begin oktober 
kregen mOnita POlman, rik van hOU-
tEn en WEndymay tiktak de sleutel van 
klarEndalSEWEG 439 om in het pand 
voorbereidingen te treffen. Monita is de 
initiatiefneemster van het WijkWerkPalet 
en projectleider, Rik heeft ervaring met het 

werken met mensen in kringloopwinkels en 
Wendymay had plannen voor zichzelf iets 
te starten in het Modekwartier. Zij zijn de 
gezichten van de Wasplaats.

Op de foto:
rik, monita en Wendymay bij een ouder-
wetse mangel die begin oktober nog de 
lege ruimte aan klarendalseweg 439 vult. in 
het pand zullen voor de was- en droogma-
chines komen en de koffie- en leestafel. 

achter zal ingericht worden als werkruimte 
voor vouwen en strijken. in november wil-
len zij al draaien, de officiële opening wordt 
verwacht in januari. 

en nog veel meer...

_Strikje  
pag. 7

  We verwelkomen je graag  
      in onze praktijk om je te  
        begeleiden tijdens de  
       zwangerschap, de beval- 
   ling en de periode daarna.  
  Met de grootste zorg voor 
jou, je partner én jullie kindje.

aanmelden kan via 
www.verloskundigenarnhem.nl

of op 026 - 442 26 22

24 uur per dag bereikbaar op  
026 - 84 83 148. Ook als u niet of 

elders verzekerd bent. 

Kijk ook op 
www.monutajurgentheunissen.nl

Klarendalseweg 139    026 - 442 24 63

Gewoon Albert Heijn In
 Bijzonder Klarendal

Van Lawick van Pabststraat 71a
6814 HB Arnhem

Een beetje uit Klarendal
Erik wint een Gouden Kalf!



5

4

3

  

Jos Peters, Gerard Mulder, Shay 

Karniel, Zefanja Hoogers, 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 Bewonersoverleg

~ Colofon ~

De redactie heeft om kopij voor deze 
krant te maken wel drie maal MFC 
Klarendal bezocht. We vertellen er alle-
maal over in deze wijkkrant. Als redactie 
hadden we helaas wel wat uitval deze 
keer door privé omstandigheden. Dat 
betekent maar weer dat kopij van lezers 
zelf ook altijd welkom is! Want daar is 
altijd wel een plekje voor te vinden, 
trouwens ook als de redactie wél volle-
dig aan het werk is. 

We verleggen in deze krant trouwens 
ook een beetje onze grenzen. Zo 
krijgt de Rijdende Rechter wat plaats 
omdat hij de gewone man in het land 
aanspreekt, stellen we een onderne-
mer voor uit Molenbeke en laten we 
yogadames aan het woord die aan de 
andere kant van de Rosendaalsestraat 
wonen. Maar ja, dat is nou eenmaal 
altijd de discussie waar nou precies de 
grenzen van de wijk liggen. Feit is dat 
de wijkkrant populair blijkt en Klarendal 
gewoon ook. 

~ Redactioneel ~

Uiterlijk kopij woensdag 25 november
Kopij ontvangen we het liefst per e-mail 
(wijkkrant@klarendal.nl).

Ingeleverde teksten moeten in Word 
worden aangeleverd, digitale foto’s in 
een zo hoog mogelijke resolutie. 
verspreiding van de krant na 1 dec.

Inleveren van kopy 
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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 krant 5 was de 
Landbouwstraat! mEnEEr/mEvrOUW 
WEntinck uit de Duivenstraat had het 
goed, GEFElicitEErd! 
Uw oplossing moet uiterlijk maandag 23 
november 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 maandag 23 nov.

Gezellige inloopochtend 

Iedere woensdagochtend van 10:00 tot 
12:00

Locatie: MFC Klarendal begane grond naast 
de koffiekamer
Kazerneplein 2  tel: 026 - 377 20 50

Onder het genot van een kopje koffie of 
thee, is er ook plek voor creativiteit. Heb 
je handwerk zoals brei of naaispullen kan 
je dit meenemen. Wij hebben zelf naaima-
chines waar mensen gebruik van mogen 
maken. Andere creatieve ideeën zijn ook 
welkom!

Onze enthousiaste vrijwilliger/stagiaire Bep 
en Tally staan voor u klaar om te helpen. 

Er zijn geen kosten aan verbonden.
Aanvang: 10:00. Koffie en thee staat voor 
u klaar. 

Informatie participatiewerk; 06 - 464 40 591
S.Gurses@rijnstad.nl

Maandag 2 november 
Allerzielen 
Vanuit Buurtpastoraat Sint Marten/
Klarendal/Spoorhoek

Op 2 november is er zoals eerdere jaren 
weer een Allerzielen herdenkingsviering 
voor onze dierbare overledenen uit de 
verschillende Arnhemse wijken, in het 
bijzonder ook die van ons. Tijdens deze 
viering zingen en bidden we – in stilte en 
hardop - voor onze doden en ontsteken we 
een lichtje en noemen de namen van hen 
die het afgelopen jaar van ons zijn heenge-
gaan. Daarnaast is er ook ruimte om dier-
baren te gedenken die we al veel langer 
moeten missen. 
        U bent van harte 

uitgenodigd om 
aan te schui-
ven bij de 
Eucharistie 
viering op 

2 november 
19:00 in de H 

Martinuskerk. 

Na afloop is er gelegenheid om een kopje 
koffie te drinken.

Kledinghoekje en Broodhoekje
Inloophuis Sint Marten  

Elke dinsdag- en donderdagochtend van 
10.00 – 12.00 uur kunt u terecht voor een 
kop koffie en een praatje in het Inloophuis 
Sint Marten.
Het inloophuis vindt u aan de van 
Slichtenhorststraat 34.
Op die ochtenden is er vanaf 11.00 uur ook 
gratis brood.

Op de donderdagochtend is bovendien ons 
kledinghoekje geopend.
Mensen met een klein inkomen kunnen 
gratis kleding uitzoeken.
We hebben een flinke voorraad kinderkle-
ding en vrouwenkleding.
Ook mannenkleding is er, maar daarvan 
hebben we wat minder.
U bent van harte welkom!

Een vraag!

Soms krijgt de redactie mail met vragen. 
die kunnen we niet altijd beantwoorden. 
maar een enkele keer vinden we dat wél 
de moeite om met jullie te delen! 

Beste redactie,

Elke keer wanneer ik over de Klarendalse-
weg rij denk ik "Wat ziet het er gezellig uit, 
kleine groene boompjes en al die hanging 
baskets, echt mooi". Daarna rij ik mijn 
straat in, namelijk de Catharijnestraat: wat 
een verschil. Saai, kleurloos, troosteloos, 
het ziet er in de zomer en winter hetzelfde 
uit.

Ik woon hier al 30 jaar en er is nooit aan-
dacht aan besteed. Waarom hier niet een 
paar leuke boompjes zodat het er wat 
vriendelijker uitziet, het is toch ook een 
belangrijke toegangsweg naar het mode-
kwartier.
Nou dat zou ik nu graag eens willen weten.

Mevrouw  L. Rietman

Openstelling museum-
woningen 
29 november zijn de museumwoningen 
weer open voor publiek.
 
Vijverlaan 71 en Borgardijnstraat 3
12-16 uur.
 
Entree gratis
 
info op www.museumwoningenarnhem.nl

zeker zo goedkoop als uw C1000

Ton Houwer - 
Hommelsewg 1000
✆ 026 - 355 02 10

de catharijnestraat

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



Wijkkrant Klarendal - november 2015 Pagina 3      

Wijk Actie Plan 2015/2017 
Wijkbewoners denken mee over hun wijk

Rocket Yoga: voor beginners,  
gevorderden, zwangeren én moeders!

Door Paula Hubbers

het mag inmiddels wel bekend zijn dat 
yoga meer behelst dan in kleermakerszit 
rustig neuriënd met gesloten ogen tot 
diepe ontspanning komen. maar wist u al 
dat u in ons eigen klarendal ook yoga kunt 
beoefenen als u zwanger bent of net beval-
len bent van een kleine? reden genoeg dus 
om een bezoekje te brengen aan rOckEt 
yOGa!

“Rocket Yoga is een zogenoemde ‘Ashtanga 
Vinyasa’ yogavorm, afkomstig uit San Fran-
cisco”, vertelt eigenaresse van Rocket Yoga, 
adriEnnE OUdEnamPSEn. “Het is een 
westerse, laagdrempelige interpretatie van 
yoga, opgebouwd door Larry Schultz. Hij 
studeerde yoga in India en was daarna, in 
de jaren tachtig, de privé yogadocent voor 
de Amerikaanse rock-country band Grateful 
Dead!” ‘Dankbare doden’? Ondergetekende 
vraagt zich even af of deze yogavorm juist 
niet iets té heftig is..

Maar niets is minder waar. Wat Rocket Yoga 
juist zo prettig maakt, is dat deze manier 
van oefenen heel vrij en speels is. Adrienne 
licht toe: “Al onze lessen (red. naast Adri-
enne geeft ook liZa GraUmanS les) 

worden vanuit de volgende principes ge-
geven: vrijheid van vorm (ieder lichaam is 
anders, dus interpreteer de houdingen voor 
jezelf), spelen (heb plezier in wat je doet en 
geniet vooral van de yoga) en tempo (elke 
houding duurt maximaal vijf ademhalingen, 
waardoor je in beweging blijft).” Je kan dus 
zelf precies bepalen wat voor jouw lichaam 
goed voelt! Dit heb ik overigens zelf ook 
mogen ervaren tijdens een proefles bij 
Rocket Yoga. Inderdaad, het was helemaal 
niet zweverig, en gelukkig ook goed vol te 
houden! 

Terug naar de (aanstaande) moeders. Om-
dat Rocket Yoga zoveel vrijheid biedt, heeft 
Adrienne - zelf ook sinds enkele maanden 
moeder - besloten naast de diverse vormen 
van yoga die ze al aanbiedt, ook yogales 
voor zwangeren en moeders met baby’s 
te geven. Want ondanks dat yoga niet 
zweverig is; je komt hoe dan ook tot een 
dieper bewustzijn. En hoe fijn is het nou 
om je lichaamskracht op peil te houden en 
tegelijkertijd een diepe connectie met je 
(nog ongeboren) baby te maken! Kortom; 
bij Rocket Yoga is voor iedereen is wel een 
passende vorm van yoga te vinden!

interesse gekregen? Op de derde zondag 
in november wordt er een workshop ‘yoga 
voor beginners’ gegeven! Zie:
www.rocketyoga.nl voor meer informatie.

rOckEt yOGa
rosendaalsestraat 434a
www.rocketyoga.nl
www.facebook.com/rocketyogaarnhem

Door Freek de Haan, Radboud Universiteit 
Nijmegen

Zoals ik in de vorige editie schreef, doe 
ik onderzoek naar gentrificatie*. in deze 
tweede bijdrage wil ik het hebben over de 
politieke aspecten ervan. 

Hoewel de recente komst van het Mo-
dekwartier anders doet vermoeden is 
gentrificatie niet nieuw voor Klarendal. 
Eind jaren zestig ontstonden er al plannen 
om een groot gedeelte van de wijk plat 
te gooien en er duurdere huizen, zo niet 
villa’s neer te zetten. Destijds voorname 
bewoner Tempo van Vlaanderen en met 
hem vele anderen, gingen de barricades 
op en hielden zo de aanvankelijke plannen 
voor ‘stadsvernieuwing’ effectief tegen. In 
‘72 werd er naar aanleiding hiervan ook 
een Werkgroep Klarendal opgericht welke 
zeer succesvol was in het veiligstellen van 
de bouw van goedkope en goede wonin-
gen voor de arbeiders. Het paste helemaal 
in het plaatje van die tijd, een tijd van 
protest en grote politieke tegenstellingen.

Nationaal gezien heeft de strijdige politiek 
van die tijd in de jaren ’90 weer plaats-
gemaakt voor het typisch Nederlandse 
‘polderen’. Ook in Arnhem, waar lange tijd 
de PvdA de scepter zwaaide, is het poli-
tieke landschap versplinterd. Perspectief-
nota’s getuigen er van: iedereen mag zijn 
zegje doen met als resultaat een brij van 
beloftevolle bureaucratentaal. In dezelfde 
periode heeft Klarendal ook een ontwikke-
ling doorgemaakt van strijd naar gesprek, 
waarbij het wijkplatform helemaal is inge-

lijfd in de vorm van het bewonersoverleg. 
Ook al klinkt het zo, moeten we er ons 
bewust van zijn dat de nadruk op ‘overleg’ 
niet alleen maar voordelig is. Democratie 
is op vele manieren praktisch in te vullen 
en de ene manier is niet per se zaligma-
kender dan de ander. Elke vorm heeft zo 
zijn voor en nadelen, en sommigen kun-
nen zich in de ene vorm beter vinden dan 
in de andere.

In de oude politiek worden verschil-
len uitvergroot en actief vorm gegeven: 
de arbeiders tegenover de bezitters, 
wij tegen zij. In de nieuwe manier van 
politiek bedrijven ligt het gevaar op de 
loer dat verschillen juist niet de ruimte 
krijgen. Er kan een bureaucratisch sfeertje 
ontstaan waarin afwijkende geluiden al 
snel worden afgedaan als ‘onredelijk’ of 
‘geschreeuw’. Een sfeertje ook, waarin de 
nieuwere bewoners van Klarendal vaak 
wat beter gedijen. En dat leidt vaak weer 
tot een situatie waarin de verschillen die 
er wel degelijk zijn op ongewenste manie-
ren en plekken toch tot uiting komen. 

de geschiedenis van klarendal leert ons 
dat er meerdere stijlen van politiek doen 
en spreken mogelijk zijn. het is belangrijk 
bij het organiseren en het hebben van een 
wijkgesprek om ruimte te blijven bieden 
aan die verschillende stijlen.

*  Gentrificatie is het verschijnsel waarbij  
  rijkere mensen (in het Engels ‘gentry’)  
  in een van oudsher armere volksbuurt  
  komen wonen.

Klarendal onderzoekswijk 

Door Zefanja Hoogers 

begin oktober was er een ‘WiJkGE-
SPrEk’ georganiseerd in het mFc om 
mee te denken en te praten over de 
inhoud van het WaP (WijkactiePlan); de 
leidraad voor resultaatgericht samenwer-
ken aan een leefbare wijk. het WaP 2013-
2015 is afgerond, het is daarom belangrijk 
om de 10 aandachtspunten te updaten.

De avond was goed bezocht door zowel 
bewoners als ook beroepskrachten die 
mee wilden denken over de prioriteiten 
van het te maken WAP. De avond was in 
twee onderdelen opgezet. In het eerste 
deel werden er wat voorbeelden aange-
dragen van projecten uit het eerste WAP. 
Bewoners vertelden hun ervaringen met 
het Kinderwijkteam wat een schone en 
een educatieve functie vervult (‘beheer 
en participatie’), het Wijk Werk Palet waar-
door mensen weer mogelijkheden zien 
om op de arbeidsmarkt te komen (‘ver-
sterken participatie’), het Klussenteam en 
het Greenteam (‘versterken zelfredzaam-
heid’ en ook ‘beheer’). 

Sommige bewoners die aanwezig waren, 
voelden zich gepasseerd en vonden dat ze 
in de aanloop naar deze avond niet goed 
betrokken waren waardoor er een aantal 
frustraties waren. Zij wilden graag ideeën

inbrengen voor een veilige en prettige wijk 
en waren dus deze avond goed op hun 
plek. Want het tweede deel van de avond 
was in een ‘Café vorm’ en kon iedereen zijn 
aandachtspunten kwijt in gesprekken en ze 
werden allemaal op geschreven op grote 
sheets. 

Aan het einde zijn een aantal van die aan-
dachtspunten en publique opgenoemd 
door gespreksleiders van de vier speci-
fieke tafels. Daar kwamen veel ideeën uit! 
Wij sommen de belangrijkste genoemde 
ideeën even op:

OPEnbarE rUimtE
Bewoners krijgen graag meer kansen om 
zélf met perkjes bezig te zijn, zien graag 
meerdere straten opgeknapt (en niet alleen 
de Klarendalseweg).

WOnEn En lEvEn
Er is behoefte aan een pand als ontmoe-
tingsruimte waar de ‘echte’ Klarendallers 
samen kunnen komen en bewoners zien 
graag een ouderwetse ‘Winkelweek’ waar 
‘echte’ en ‘nieuwe’ Klarendallers samen 
komen. 

ZOrG En WElZiJn
Meer oog voor ouderen maar ook jeugd, en 
elkaar. Bewoners zien graag dat initiatieven 
meer kans, ruimte en ondersteuning krijgen

 

lErEn, WErkEn En OndErnEmEn
Er is behoefte aan een kortere lijn van voor- 
naschoolse opvang en jongerenwerk, hulp 
aan startende ondernemers om uit de UWV 
te kunnen stromen en een uitwisseling tus-
sen jongeren en ondernemers.

De sheets zijn natuurlijk veel voller geko-
men dan hier boven is opgesomd. Ook was 
er een mogelijkheid, als je niet kon komen 
die avond, om van tevoren je ideeën op 
papier achter te laten. Die ideeën gingen 
voornamelijk over het wijkplein. 

Sander ten Napel, de gespreksleider van 

de avond, ronde de avond af met: “Er 
leeft hier veel en er is vanavond veel 
gegeven en genomen!” Daarna wenste 
hij de beroepskrachten succes met het 
uitwerken van de ingebrachte ideeën. 
Na deze avond zijn zij er namelijk mee 
aan het werk gegaan om uiteindelijk tien 
geclusterde speerpunten samen te stellen 
voor het nieuwe WAP 2015-2017. 

het bewonersoverleg (Wijkplatform) 
beslist hier 28 oktober met de bewoners 
aanwezig bij het wijkgesprek over, op het 
moment dat deze krant ongeveer van de 
drukker komt. 

bewoners van alle pluimage schrijven hun ideeën op

Freek de haan
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Afval als grondstof voor de toekomst; omgekeerd afval inzamelen in Klarendal
Door Jos Peters

Op donderdag 1 oktober jl. werd in het 
mFc klarendal een voorlichtingsavond 
gegeven door de gemeente arnhem over 
een nieuwe manier van afval ophalen, het 
omgekeerd afval inzamelen. 

De bedoeling is om afval, wat weer ge-
bruikt kan worden om nieuwe materialen 
van te maken, zoveel mogelijk apart in te 
zamelen. Hierdoor leveren wij als burgers 
als het ware grondstoffen aan, die na 
verwerking weer dienen om bijvoorbeeld 
nieuw plastic, papier, compost, blik etc. 
van te maken. Juist omdat er op aarde 
steeds meer mensen komen en de grond-
stoffen die gedolven worden slinken, 
loont het zeker om in plaats van al het 
afval te verbranden of op vuilnisbelten te 
storten, ons afval te gaan hergebruiken. 

Zoals een medewerker van het voorlich-
tingsteam het stelde: “We leven in een rijk

land, waar er veel mensen zijn die het 
nodige kunnen besteden, zeg maar met een 
grote middenklasse. Wanneer je meer kunt 
besteden, gebruik je ook meer. Je eet meer, 
gebruikt meer producten, en daardoor pro-
duceer je ook meer afval. In de toekomst 
zal de ‘middenklasse’ gaan toenemen, 
bijvoorbeeld in de landen die economisch 
in opkomst zijn, als India, China en Brazilië. 
De wereldbevolking groeit nog steeds en 
hebben we in de toekomst meer nodig voor 
al deze mensen.” 

De opkomst van mensen was zeker in het 
begin van de avond erg groot, men kon 
uitvoerig uitleg krijgen en vragen stellen 
aan het voorlichtingsteam. Veel mensen 
maakten gebruik van het indienen van de 
zienswijzen, veelal over de plaatsing van de 
diverse afvalcontainers in de wijk. Dit naar 
aanleiding van de conceptlocaties, die de 
gemeente voorstelt. 

Maar wat verandert er nu precies voor mij, 
als burger, op 1 januari 2016? Naast naar de 
glasbak lopen, ga je nu ook naar de plastic 
container met oud plastic, blikjes en lege 
(melk)verpakkingen; naar de papiercontai-
ner met oud papier en karton; en naar de 
container voor het restafval met alles wat 
er dan nog overblijft, zoals je volle stofzui-
gerzakken, je haren uit de kam, je nagels, 
sigarettenpeuken etc. Naar het afvalstation 
voor je lege batterijen en wat je nog meer 
aan chemisch afval hebt. 

En wil je als bewoner van een boven-
woning toch je groente en fruitschillen 
gescheiden aanbieden, dan kan dat ook. Bij 
de gemeente is een minicontainer aan te 
vragen, die eens in de twee weken aan de 
kant van de weg kan, als men de groene 
containers van de benedenwoningen komt 
legen. Voor mensen die oud en/of slecht 
ter been zijn, wordt door de gemeente een 
‘aparte oplossing gecreëerd’, wat erop zal 
neerkomen, omdat we nu in de ‘participatie 
maatschappij’ leven, dat je als goede buur 

voor deze mensen ook hun vuilnis weg-
brengt. Tenminste dat denk ik. 

Omdat mijn vrouw en ik een benedenwo-
ning hebben en dus al drie minicontainers 
hebben voor de diverse soorten afval, 
is voor ons het omschakelen niet echt 
moeilijk. In de keuken staat een grote 
zak voor het oud papier, de zak voor oud 
plastic hangt naast de wasmand en voor 
het huishoudelijk gft dient een afsluitbaar 
bakje van de Xenos, zodat we niet telkens 
naar buiten hoeven te lopen om iets weg 
te gooien. Oh ja, en natuurlijk ook een af-
valbak voor ‘de rest’; misschien een leuke 
uitdaging om hier zo weinig als mogelijk 
is in te gooien. 

Op de Foto's:
De mensen van de gemeente Arnhem 
ontvingen bewoners van alle pluimage 
om uitleg te geven over de veranderingen 
die ‘omgekeerd inzamelen’ met zich mee 
brengt.

Willemstraat, Schutterstraat, Rappardstraat
tijdens de stadsrenovatie van de jaren 
‘70/’80 hebben de architecten een aantal 
vreemde dingen bedacht; slechte aanslui-
tingen en inrichting van openbare ruimte 
tussen de stadsvernieuwingsprojecten. 

In het ‘wijkperspectief’ wat in 2012 is gepre-
senteerd (‘Klarendal 2022, eigenzinnig en 
ondernemend’ - een document om vast te 
houden en uit te bouwen op de positieve 
dynamiek van de tien jaren er voor) is al be-
dacht dat deze gebieden verbeterd moesten 
worden. Woningen zouden moeten worden 
ontsloten via achterpaden en hun ingangen 
aan de voorzijde krijgen.

vOlkShUiSvEStinG arnhEm begon hier-
aan met hulp van het GEldErSE invEStE-
rinGSimPUlS en de PrOvinciE GEldEr-
land; renovatie en verduurzaming. De 
veertig appartementen in de vijf blokken 
gingen voor de zomer in de steigers. Ze kre-
gen nieuwe entrées, trappenhuizen werden 
vernieuwd, nieuwe kozijnen met HR++ glas, 
dak- vloer- en gevelisolatie, mechanische 
ventilatie, vernieuwde balkons maar vooral: 
een gehele nieuwe uitstraling. 

Het project is bijna af. Het zal geen makke-
lijke periode geweest zijn voor de bewo-
ners, maar hun huur wordt er niet door 
verhoogd. 

Ook de honderd boven- en benedenwo-
ningen daar tussenin trouwens (raP-
PardStraat, JOhannaStraat, klarEn-
dalSEWEG en rOSEndaalSEStraat) 
worden gerenoveerd en verduurzaamd. 
Qua uitstraling krijgen de gevels van die 
panden nieuwe kleuren. 

carnavalsvereniging de On-Ganse or-
ganiseert op 14 november in het musis 
Sacrum weer hun jaarlijkse vrijwilligers-
gala voor vrijwilligers uit arnhem en hun 
partners. 

Sinds 2010 reikt de organisatie van het 
Arnhems Vrijwilligersgala een prijs uit 
aan de Vrijwilliger van het jaar, de Ikra. 
Het motto voor de Ikra is dit jaar: ‘Wij[k] 
in beweging - Ernums naoberschap met 
een glimlach’. Aanmelden voor zowel 
het gala als de Ikra is helaas niet meer 
mogelijk, maar er gaan ongetwijfeld ook 
veel vrijwilligers uit de wijk naar toe die 
wij veel plezier wensen! 

in januari organiseert de On-Ganse ook 
een galafeest, waarvan de opbrengsten 
van het galaconcert naar goede doelen 
gaan. Één daarvan is bouwspeelplaats 
de leuke linde; zij krijgen dan een che-
que t.w.v. €5000,-

Arnhems Vrijwil-
ligersgala 2015  

Willemstraat voor

Willemstraat na



Sandra Ondaan – JOhannaStraat
“Mijn tante Lies die vanaf het begin bij Villa Klarendal komt, haalde me een keer naar 
binnen en ik ben nooit meer naar buiten gegaan! Het voelt als thuiskomen, ik voel me 
opgenomen. En voor de Heer natuurlijk. Ik heb ook mijn zusje en broertje meegenomen. 
Villa Klarendal geeft mij een gevoel van samen zijn met een gezellige sfeer, naar elkaar 
luisteren en elkaar helpen. Als er hulp nodig is dan ben ik er bij! Ik ben overal bij, eigenlijk.”

villa klarEndal DooR ZeFaNJa HoogeRS

villa klarendal is een lokale christelijke wijkgemeenschap. vanuit hun identiteit willen zij 
als wijkbewoners actief werken en meehelpen aan de leefbaarheid van de wijk. Zij  willen 
wijkbewoners helpen hun eigen talenten te ontdekken en in te zetten, waardoor ze min-
der afhankelijk worden van anderen. villa klarendal wordt ondersteund door de koepel-
kerk, maar hun activiteiten worden ondertussen grotendeels mogelijk gemaakt door giften

en vooral door vrijwilligers. 
villa klarendal begon ooit in een eigen pand aan de klarendalseweg, maakte daarna ge-
bruik van ruimtes in het voormalige wijkcentrum aan de rappardstraat en houdt onder-
tussen haar diensten in mFc klarendal. villa klarendal is 10 jaar verder! tijd om een kijkje 
te gaan nemen tijdens hun jubileumfeest. 

niEnkE van dEr lEi - JavaStraat
“Ik werd getipt met ‘Dat is iets voor jou’ dus nog op de oude locatie aan de Klarendalseweg 
ging ik eens kijken voor koffie en creativiteit. Later ging ik ook naar de brunch op zondag-
ochtend, maar niet naar de dienst. Ze accepteren me zoals ik ben en zijn aan me gewend.”
“Op de oude locatie heb ik een tijdje bij de creche geholpen. Nu is er vraag bij de Kinder-
bijbelclub, maar dat zou ik raar vinden omdat ik het niet kan uitdragen. Ik heb weinig 
met geloof, maar meer met het sociale gebeuren. Villa Klarendal geeft mij structuur en ik 
heb er mijn plekje in de wijk meer door gevonden. Ik heb zelfs vrienden gemaakt.”

irEnE nOtEn – tUinStraat (SPOOrhOEk)
“Van huis uit ben ik protestants (Suriaams Antilliaanse achtergrond, leeft sinds 1987 in 
Nederland, red.), maar in Nederland was ik nooit in de kerk geweest. Ik had er wél be-
hoefte aan. Villa Klarendal voelt niet als een kerk, met van die banken. Dat vind ik niets. 
Ik ben vanaf het begin erg betrokken bij de Villa omdat het leuk is; beter dan thuis.” 
“Voor iedere brunch en koffie op de zondagen doe ik de boodschappen én ik help ook 
bij uitgifte iedere dinsdag van de broodbank (iemand anders haalt het brood bij lokale 
ondernemers, red.) en de voedselbank. De Bijbelstudie die Villa Klarendal organiseert, is 
bij mij thuis. Afgelopen juli heb ik met Christelijk laten dopen. Als baby was ik me er niet 
van bewust, dus nu is het veel belangrijker voor me. Ja het neemt veel tijd in beslag, 
maar met en voor mensen bezig zijn is geen probleem.”

“Ze accepteren me zoals ik ben”
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hEnk ZEEën – atJEhStraat
“Villa Klarendal is een goede instelling. Het is minder rumoerig in de wijk, mensen 
hebben om naar toe te gaan. Vroeger ging ik naar de zondagsdienst, maar ik ging 
uiteindelijk toch liever naar voetbal. Ik wil wel weer terug komen, voor bijvoorbeeld de 
broodmaaltijd. Ik eet hier ook eens per maand en ga ook drie keer per week naar het 
Inloophuis. Of ik gelovig ben? Meer en minder…”

“Vroeger ging ik naar de zondagsdienst, maar 
ik ging uiteindelijk toch liever naar voetbal”

tOnniE StOkS – klarEndalSEWEG
“Ik was tot op het allerlaatste parochiaan bij de Sint Janskerk. In de Martinuskerk (de 
enige Katholieke kerk die nog dienst heeft, red.) voelde ik me niet thuis. Bij Villa Klaren-
dal kom ik nu drie jaar; ik ben overgehaald, de vreemde stap gezet, gegaan en gebleven! 
De dienst op zondag is niet zo streng zoals ik de kerk. Ik ben het lachebekje! En dat kan 
hier; tijdens de dienst kunnen we meepraten over de Bijbelse verhalen en dat geeft je 
dan ook nog inzicht. Ik vind het een bevredigend alternatief.” “Ik help veel, omdat ik graag 
onder de mensen ben. Eerst hielp ik iedere zondag tijdens brunch en dienst, maar nu is 
er een rooster omdat de taken onderling een beetje verdeeld moeten zijn. Ik help ook met 
brood uitdelen, omdat ik weet wat het is om weinig te hebben. Mededogen ja, zo ben ik.”

adriE WarriS – talmaPlEin
“Ik ben vooral afnemer eigenlijk, bij de broodbank bijvoorbeeld. Ik ga ook vaak naar de 
koffieinloop in het Inloophuis Sint Marten en eten bij het Kruispunt op de Spoorweg-
straat voor een euro. Maar ik ben wel gelovig en zondag na de dienst help ik mee met 
opruimen. Voorheen woonde ik in Velp en kwam ook al bij Villa Klarendal; het is een 
gemoedelijke gemeenschap.”

“Het is een gemoedelijke gemeenschap”

“Ik ben het lachebekje! En dat kan hier”“Villa Klarendal voelt niet als een kerk, 
met van die banken. Dat vind ik niets”

“... naar elkaar luisteren en elkaar helpen”

het jubileum werd ruim bezocht; zo’n honderd mensen kwamen op het feest af. met 
een springkussen voor de kinderen, workshops, (kinder-) voorstellingen en een rijk buf-
fet was het een gemoedelijke dag, mede mogelijk gemaakt door lokale ondernemers 
(Sigarettenwinkel Simone, mert market, yollarbasi market, bakkerij holleman, de bakbar, 
Wijnkoperij Pangkarra, Pizzeria ’t klavertje, Zuijders delicatessen, albert heijn, de bloe-
menwinkel) en andere vrijwilligersorganisaties (leuke linde en resto van harte). 
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UitnOdiGinG!

bent U nog nooit in de klarendalse molen 
een kijkje komen nemen? Stap dan nu 
over de drempel en breng een bezoekje. 

Klim de trappen eens op in de molen; 
betreed de stelling die rondom de molen 
is aangebracht en geniet van het uitzicht 
over Arnhem. Ervaar eens wat je allemaal 
kunt zien van onze stad. Ben je de trappen 
weer afgedaald en op de begane grond 
aangeland, kijk dan rond in onze bakpro-
ductenwinkel. Je treft er allerlei meelsoor-
ten aan o.a. voor het bakken van broden, 
pannenkoeken, taarten en koeken zowel 
gangbaar als biologisch.

UitnOdiGinG!

Geen belangstelling voor de molenpro-
ducten maar wel voor de verkoop ervan, 
meld je dan aan als winkelvrijwilliger. 

Het winkelteam steunt op gezelligheid en 
enthousiasme. Vrijdagmiddag of zaterdag-
morgen, want dan is de molen geopend, 
ben je van harte welkom voor een ken-
nismaking. 
Steek je neus eens om de hoek en proef 
de sfeer in ons team. Je zult er geen spijt 
van krijgen. Bovendien leer je in de prak-
tijk alles over onze melen en het bakken 
er van. ”Heel Holland bakt” begint bij het 
meel van de Klarendalse molen

Halloweenfeest Jacobiberg
na EEn JaartJE PaUZE iS hEt vEtStE 
hallOWEEnFEESt OP dE bErG tErUG!!

Met een waanzinnig enthousiaste, maat-
schappelijk betrokken en creatieve kar-
trekker in de voorhoede, organiseert een 
vriendengroep op ZatErdaG 31 OktO-
bEr, voor de vierde keer, een bloedstol-
lend Halloweenfeest bij de Jacobiberg in 
Arnhem. Elk jaar is er een ander thema, 
dit jaar verheugen we ons op de belang-
stelling van overleden beroemdheden. 
Van Julius Cesar tot Marilyn Monroe, be 
there and be dead!   
Naast het, inmiddels beroemde, spec-
taculaire horror-decor is er eten, een 
veiling van een wrede barkist, muziek van 
DJ Rakesh en meer. Uiteraard een R.I.P. 
Award en prijzen voor beste kostuums.

v.i.P. rESUrrEctiOn Party
31 okt 2015 van 22:00 tot 06:00
Jacobiberg, thomas á kempislaan 15
Entree € 7,50 /reserveren: 06 - 871 15 886

naast het bekende halloweenfeest op de 
berg is er dit jaar op vriJdaG 30 OktO-
bEr ook een editie voor GriEZElkidS. 

Voor ’n vriendelijke prijs willen we hier 
de jongsten van 2 tot 12 jr. een onverge-
telijke Halloweenmiddag bezorgen in een 
griezelig spookkasteel, midden in een bos 
vol engerds!
Met o.a. een griezelverhaal, wandeling 
door spookbos, donderstokken maken, 
kinderdisco met DJ Puckydo, ranja & 
suikerspinnen. Begeleiders (max. 1 per 
kind) mogen zich uiteraard gratis onder 
de geesten begeven, vermomming wordt 
sterk aanbevolen.

kidS hallOWEEn
30 okt 2015 van 14:00 tot 19:00
Jacobiberg, thomas á kempislaan 15
Entree € 2,50 /voorverkoop: tabakszaak 
Simone, klarendalseweg 138d
www.facebook.com/halloweenOpdeberg
www.jacobiberg.nl/activiteiten

Leuzen spoorviaduct Hommelsepoort
de hommelsepoort had vanaf de afgelopen 
ramadan teksten op het viaduct staan, 
deels ergerde men zich daar aan omdat het 
er wat onverzorgd uit zag. maar ze waren 
verwijderd. in september werden er nieuwe 
leuzen op het viaduct gekalkt, nu ook om 
het Offerfeest aan te kondigen. deze leuzen 
waren illegaal aan beide zijden van het 
spoorviaduct aangebracht en leidden tot 
commotie. Op 30 september zijn ze door 
Prorail/assetrail in samenwerking met de 
gemeente arnhem weer verwijderd. 

De meningen over de leuzen waren ver-
deeld. Nieuwssite Haber Arnhem publi-
ceert: “Beide kanten van de viaduct waren 
voorzien van moslim-friendly teksten zoals 
‘Fijne Ramadan en Offerfeest’. Ondanks 
dat het er niet echt sjiek uit zag waren veel 
Arnhemmers tevreden met de tekst, vooral 
omdat zo duidelijk werd voor de Arnhem-
mers wanneer de Ramadan of het Offer-
feest begon. Het interessante is dat de tekst 
elke keer weer door een blanke Nederlan-
der uit Klarendal werd geplaatst, en niet 
door een moslim uit de wijk.” Op Facebook 
reageerde iemand met: “Misschien maken 
ze vast ruimte voor ‘welkom Sint & Piet’ of 
‘Fijne Kerst’? Zou een mooie traditie zijn 
elke feestdag erop te spuiten, welke religie/
cultuur ook.”

De wijkagenten hebben inmiddels een man 
uit Klarendal hiervoor aangehouden; hij 
wordt nader ondervraagd. De schoonmaak-
kosten zullen waarschijnlijk op de dader 
verhaald worden; de reinigingswerkzaam-
heden namen zo’n twee uur in beslag.
De overige graffiti op dit viaduct zal later dit 
najaar (blijvend) worden verwijderd, zo zijn 
ProRail en de gemeente Arnhem nu over-

eengekomen. Die verwijdering behoeft een 
speciale behandeling waarbij meerdere

 partijen zijn betrokken en vergt daarom 
wat meer voorbereidingstijd.

hUiS van PUck; EEn avOnd mEt in-
tErviEWS, intEractiE En vinyl

arnhEmS PEil is het nieuwe maan-
delijks terugkerende niEUWScaFÉ van 
hUiS van PUck. Een gezellige avond 
uit met prikkelende interviews, cultuur 
en politiek afgewisseld met discussie, 
muziek en stand-up comedy. 

En dit allemaal met Arnhem als uitgangs-
punt. Reageren, je mening spuien, een 
kritisch geluid laten horen of lovende 
woorden spreken, alle vormen van 
interactie vanuit het publiek zijn wel-
kom. In de eerste editie, op vriJdaG 13 
nOvEmbEr, wordt de spotlight gezet 
op het niEUWE StatiOn. Een prestige-
project dat behoorlijk wat jaren in beslag 
heeft genomen, heel wat stof heeft doen 
opwaaien en binnenkort zijn voltooiing 
zal hebben.

Dus ben je betrokken bij wat er zich 
afspeelt in Arnhem? Wil je op de hoogte 
blijven van de nieuwste ontwikkelingen 
van de stad? Hou je van muziek, stand-
up comedy en plaatjes draaien? Dan ben 
je bij Arnhems peil aan het juiste adres! 
Kom luisteren en discussiëren. En... 
vergeet vooral niet je favoriete plaatjes 
mee te nemen!

               iedere 2e vrijdag v.d. maand 
                    1e editie op vrijdag 13 nov.   
                     Puck's café 
                  19.30–22.30 uur
                      Gratis entree
                     Er kan niet gereserveerd 
                worden.

Arnhems Peil

79

0

,

Met dank aan adriaan Slooff en aart van Riemsdijk



Bewonersoverleg

Tijdens het bewonersoverleg van 28 oktober worden 
een aantal korte mededelingen gedaan. Het belang-
rijkste agendapunt is het vaststellen van het WaP 
(WijkactiePlan) 2015-2017, waarvoor begin oktober een 
wijkgesprek is georganiseerd geweest (zie het verslag 
op pagina 3). Het WAP bestaat uit acties samengesteld 
door bewoners en werkzame partners in de wijk om de 
leefbaarheid aan te pakken. Het vorige WAP bestond uit 
tien prioriteiten (beheer en participatie, openbare ruim-
te, versterken ondernemen, versterken basisschool, 
wijkmarkt, jongerenwerk nieuwe stijl, versterken zelf-
redzaamheid, versterken participatie, ontmoeting open-
bare ruimte, activiteiten ouderen), die geactualiseerd 
worden.
Maar deze krant komt precies op dat moment van de 
drukker, dus we kunnen u daar op het moment van 
deadline weinig meer over vertellen. De volgende krant 
(en ondertussen wellicht online) weet u meer.  
het volgende bewonersoverleg vindt plaats op 
WOEnSdaG 16 dEcEmbEr op de eerste verdieping 
van het mFc. de overleggen zijn 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. 09.30u 
tot 16.30u. Tel. 026 - 443 34 35 
Joke Bartelink - joke.bartelink@politie.nl
Eric Hortensius - eric.hortensius@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. 026 - 446 04 90 (SITA)
Oud Papier: Elke 2e dinsdag van de maand 
Ophaaldag plastic: www.arnhem.nl/afvalwijzer
klachten openbare ruimte: tel. 0900 1809 
volkshuisvesting: tel. 026 - 371 27 12 / 0800 778 89 99
Jongerencentrum de mix: tel. 026 - 445 86 21
de molen: geopend vrijdagmiddag/zaterdagochtend
kinderwerk klarendal: MFC Klarendal,  
tel. 026 377 20 63 
Steunpunt huiselijk Geweld: 0900 -126 26 26
inloophuis Sint marten: Van Slichtenhorststraat 34,  
tel. 026 - 442 60 66 Inloop elke di. en don. van
10.00 tot 12.00u. 

W I J K W I J Z E RW I J K W I J Z E R
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WiE ZiJn WiJ?
Vitale Verbindingen is een burgerinitiatief 
van mensen die uit ervaring weten wat 
veerkracht is en vanuit hun eigen ervaring 
andere mensen willen helpen deze kracht 
te vinden.
miSSiE
Dat elk individu de kracht van zijn of 
haar kwetsbaarheid kan inzetten om een 
zelfstandige positie in de maatschappij in 
te nemen.
dOEl
Naast de formele zorg een netwerk op te 
bouwen van vrijwilligers voor informele 
zorg.

Op 13 nOvEmbEr organiseert vitale ver-
bindingen een SymPOSiUm in de nieuwe 
hommel. 
Deze begint om 13.00 uur, met een soep-
lunch vooraf vanaf 12.00 uur. Het pro-
gramma bestaat uit workshops, theater 
en nog veel meer. Het is bedoeld voor ie-
dereen die geïnteresseerd is: vrijwilligers, 
professionals, gemeente, hulpvragers, 
wijkbewoners en alle overige belangstel-
lenden.
Het aantal plaatsen voor deze workshops 
zijn beperkt, belangstellenden kunnen zich 
(bij voorkeur) aanmelden via
vitaleverbindingen@gmail.com.

Strikje tovert de straat om
StrikJE, het winter evenement van het 
arnhEmSE mOdEkWartiEr, vindt op 
ZatErdaG 19 dEcEmbEr (van 12.00u 
tot 19.00u) voor de tweede keer plaats in 
klarendal. dit jaar wordt het georganiseerd 
door Graphic Playground en de enthousias-
te stagiaires hiervan. We toveren de straat 
om tot een waar winter wonderland en 
hebben veel bijzonders georganiseerd! 

Zo ook, gaan we dit jaar een mOdE ShOW 
organiseren van en voor de bewoners op 
een hele speciale locatie. De bedoeling is 
dat jij je mooiste en meest sprankelende 
kErStOUtFit showt op de catwalk. Je 
wordt opgemaakt en gestyled door de orga-
nisatie.
Wil je mee doen met de modeshow?  
Meld je aan bij de winkel Graphic Play-
ground - Klarendalseweg 134 -  en zorg dat 
jij je beste kerst outfit al klaar hebt liggen!

Tot Strikje! 

Vitale Verbindingen

JUrGEn thEUniSSEn is bewoner van 
molenbeke en frequent bezoeker van 
Sugar hill, caspar, Sweet Sugar hill, de 
nacht van de mode en ah klarendal. als 
uitvaartondernemer verzorgde hij in 2014 
de dienst van de markante klarendaller en 
kunstenaar hans a. ignatius. 

Na wat omzwervingen polste Jurgen bij 
Monuta begin 2014 wat de moge-

lijkheden waren als franchisenemer in 
zijn eigen woongebied.  Hij startte in de 
regio Arnhem-Noord, Arnhem-Centrum, 
Oosterbeek en op verzoek. Met 37 jaar is 
hij nog jong, toch heeft Jurgen al 16 jaar 
ervaring in de uitvaartbranche. “Op jonge 
leeftijd sprak het vak mij al aan, ik had 
een bijbaantje vroeger als drager”, vertelt 
Jurgen. “Het contact met mensen en iets 
betekenen tijdens een moeilijke periode, 
dat maakt het vak van uitvaartondernemer 
voor mij zo bijzonder. Ik wil er toe kun-
nen doen op een bijzonder en emotioneel 
moment in iemands leven. ’s Ochtends in 
de auto stappen op weg naar een familie 
die ik nog niet ken en zien wat ik voor hen 
kan betekenen. Dat is waar ik me voor wil 
inzetten en waar mijn hart ligt.” 

Ook als u niet of elders bent verzekerd, 
staat Jurgen voor u klaar. “Ieder dag 
ontmoet je weer andere mensen en krijg 
je met andere situaties te maken. Daarbij 
aansluiting vinden maakt voor mij het vak 
mooi.” Op:  
WWW.mOnUtaJUrGEnthEUniSSEn.nl 
vindt u mooie achtergrondverhalen over 
zijn werk. 

telefoon: 026 - 84 83 148 (24 uur per dag, 
ook in het weekend).

Uitvaartondernemer: 37 jaar jong

Hooglopende kwesties en conflicten in  
‘Mr. Frank Visser doet uitspraak’ bij sbs6  

De mensen van het productiebedrijf achter 
het nieuwe  televisieprogramma van Mr. 
Frank Visser - aka de Rijdende Rechter - ver-
zochten ons bewoners van Klarendal attent 
te maken op het feit dat hij van mening is 
dat elke persoon in Nederland recht heeft 
op recht! Daarom buigt hij zich over kleine 
en grote zaken, ook voor Klarendallers.
Mr. Frank Visser en Viktor Brand gaan 
hooglopende kwesties en conflicten oplos-
sen voor de gewone man en vrouw van 
Nederland. Van buurman tot winkeleige-
naar en van ambtenaar tot verkoper: Mr. 
Visser en Viktor Brand doen er alles aan om 
hun conflicten op te lossen. Viktor brengt de 
kemphanen rond de tafel, waarna Mr. Visser 
tot een rechtvaardig oordeel komt. Samen 
zijn zij, vanaf voorjaar 2016, te zien in het 
nieuwe SBS6-programma ‘Mr. Frank Visser 
Doet Uitspraak’. 

heb jij de hulp van mr. Frank visser en vik-
tor brand nodig? mail: 
uitspraak@vincenttvproducties.nl of bel: 
020 895 00 90

viktOr brand En mr. Frank viSSEr in dE brES vOOr GEWOnE nEdErlandEr



Entertain Us! 
Voor onze jaarlijks terugkerende talentenjacht is Buro Propz 
op zoek naar jongeren met een talent. In de Theaterzaal van het Huis 
van Puck mag je in 5 minuten laten zien wat je in huis hebt. Zingen, 
dansen, theater, cabaret, rap, spoken word; alles mag als het maar 
entertaining is! 

Voor de deelnemers tussen de 17 en 21 jaar maak je kans op een jeug-
duitwisseling naar het buitenland inclusief zakgeld. Daarnaast hebben 
we nog een mooie 2e en 3e prijs en een prijs voor jong talent. 

Dus kun je iets en wil je het laten zien op podium, schrijf je snel in!
Wanneer : Zaterdag 28 November (overdag generale repetitie 
en in de avond optreden)

Waar: Huis Van Puck, Theaterzaal op het Kazerneplein (bij MFC)
Voor wie: tieners en jongeren 

Hoe inschrijven? Een mail naar info@buropropz.nl   
Wees er snel bij want vol is vol!

www.lionsclub/jeugd.nl
www.buropropz.nl 
www.jongerencentrumdemix.nl
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Basisschool Kunstrijk naar museaBasisschool Kunstrijk naar musea

Nederlands Openluchtmuseum 
Groep 7/8 is naar het Nederlands Openluchtmuseum geweest voor lessen over feesten! De kinderen hebben gedanst, een kamer versierd, een film gemaakt, lekkere hapjes gemaakt en gegeten en opdrachten buiten in het museum zelf gedaan. Het was een leerrijke dag.

Bijvoorbeeld Hemelvaartsdag. Want zeg nou zelf wist u dat dauwtrappen vroeger echt op de blote voeten werd gedaan! Vermoedelijk stonden vroeger mensen op Hemelvaartsdag al om drie uur 's nachts op om zingend en bloots-voets op het gras te dansen. Daar zou de term dauwtrappen vandaan komen. De dauw op het gras zou een zuive-rende werking hebben. 

Nederlands Watermuseum 
Het leukste en leerzaamste feest op het water. Wat hebben de kinderen gedaan bij het Nederlands Watermuseum in Park Sonsbeek: Tijdens de Optimist on Tour wordt er zeilles gegeven in een optimist. Je kon er ook kanovaren, suppen en in een 'aquabubble' over het water lopen. Naast al deze leuke activiteiten op het water kon je ook de zeilgame spe-len, proefjes doen in  het waterlaboratorium, dansen bij de Telekids kinderdisco of kijken naar het optreden van Yes-R! Als deelnemer kreeg je ook nog gratis toegang tot het museum. Kortom, een dag waar je van alles leert over water en watersport!

Buro Propz Buro PropzBuro Propz Buro Propz

•	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 peuter- 
speelzalen en basisscholen

meer weten? Bel of kom langs!
rijn ijssel educatie & intergratie
Utrechtsestraat 40/42, Arnhem  
026 - 31 292 00

rijnijssel.nl/arnhem

Halloween
Ook dit jaar is er weer een griezelige griezel-

speurtocht op De Leuke Linde, op vrijdag 30 

oktober van 19.00 uur tot 20.30 uur. Voor 

alle kinderen van 7 t/m 12 jaar. Kom ook, als 

je durft! 

December
Op woensdag 2 december vieren we met het 

Kinderwerk geen groot Sinterklaasfeest, 

maar hebben we een gewone instuif/ kidsclub 

met het thema ‘Sint & Piet’. 
En op woensdag 16 december is er een 

instuif/kidsclub met het thema ‘kerst’. Dat is 

meteen ook de laatste club van 2015. Daarna 

is het kerstvakantie en zijn we er vanaf 6 januari weer met de 

wekelijkse clubs.
Tot aan de kerstvakantie zijn we er natuurlijk alle andere woensda-

gen ook gewoon met de wekelijkse clubs!

Contact 
Heb je vragen of tips? Mail met Kinderwerker Joyce Verhoef: 

j.verhoef@rijnstad.nl  
of kijk op Facebook: www.facebook.nl/joyce.verhoef.545

kinderwerk kinderwerk kinderwerk kinderwerk

Kinderwerk kinderwerk kinderwerk kinderwerk

Cultuur op de Jan Ligthartschool
Cultuur op de Jan Ligthartschool

De Jan Ligthartschool is een zogenaamde CMK school. CMK staat voor cultuur met kwaliteit. 

Iedere school wil kinderen een goed gevulde rugzak mee geven om vol zelfvertrouwen de wereld tegemoet te treden. Daar-

voor moeten kinderen goed kunnen lezen en rekenen. Maar dit niet alleen. Ze moeten ook leren omgaan met een complexe 

wereld die steeds verandert.
Kunst- en cultuuronderwijs spreekt het creatieve vermogen van kinderen aan, prikkelt kinderen om te onderzoeken en 

sluit goed aan bij de verschillende behoeftes en niveaus van kinderen. Daarbij wordt de hele mens aangesproken: hoofd, 

hart en handen. 

In samenwerking met het Kunstbedrijf Arnhem worden op de Jan Ligthartschool vier kunstdisciplines verder uitgediept. 

De afgelopen twee jaar is de focus gelegd op de disciplines beeldend, dans en theater. Dit schooljaar ligt de nadruk op 

“nieuwe media”. 

Docenten van het Kunstbedrijf werken in de groep nauw samen met de leerkrachten van de Jan Ligthartschool. Docen-

ten trainen de leerkrachten door middel van inhoudelijke workshops, aanleren van technieken, samen voorbereiden van 

lessen, voordoen en nadoen. Op deze manier worden de kwaliteiten van de leerkrachten vergroot en ontstaat er een 

uitgebreider repertoire waardoor kunst en cultuur een wezenlijke plek krijgt in het onderwijs op de Jan Ligthartschool en 

ondersteunend is aan de andere vakken.

In de praktijk betekent het dat er op dit moment een tentoonstelling over de kunstenaar Karel Appel te bezichtigen is. 

Deze tentoonstelling is voorbereid door de Dolfijnenklas. De kleuters hebben geleerd over kleurgebruik en hebben geleerd 

hoe je je gevoel zichtbaar kunt maken in een schilderij. De Apenklas heeft een voorstelling over dieren in de vorm van een 

musical, voor ouders en kinderen gegeven naar aanleiding van het prentenboek De kleine papegaai. In alle klassen worden 

op dit moment foto’s en “animatiefilmpjes” gemaakt. Deze foto’s en filmpjes sluiten aan bij het thema “Raar maar waar” 

van de Kinderboekenweek. Op 13 november is er een grote afsluitende tentoonstelling van dit project.

Door middel van kunst en cultuur doen we bij leerkrachten en kinderen een beroep op hun creativi-

teit en vragen we hen innovatief te zijn. Zo worden zij ondernemer van hun eigen werk en leven. 


