
Team Leefomgeving in Klarendal

WijkkrantKlarendal
De mensen achter De beweging Van 
wijken weten 

Door Zefanja Hoogers

arnhem heeft sinds de invoer van het 
programma Van wijken weten geen 
wijkregisseurs meer en ondertussen zijn de 
teams Leefomgeving (tLO) aan het werk 
in de wijken. het team wat in noord west 
werkt, bestaat uit vijf personen. het gebied 
omvat de wijken klarendal, sint marten, 
sonsbeekkwartier, burgemeesterswijk, 
schaarsbergen, hoogkamp, klingelbeek, 
heijenoord en Lombok. alle leden van het 
team zijn in alle wijken actief, alleen zijn 
er ondertussen wel keuzes gemaakt wie 
de eerste en tweede aanspreekpunten zijn 
per wijk. we spreken siLVia grOOsman 
en FreD De bruijn, voorlopig onze eerste 
gezichten. 

wegers
Sinds afgelopen oktober zijn zij ‘aan het 
ophalen’. Wat leeft er in welke wijk? Wat 
vinden bewoners het belangrijkst? Hoeveel 
draagvlak is er voor een idee? In gesprek 
met bewoners op de meest mogelijke 
plekken in de wijken, kunnen er plannen ge-
maakt worden voor de toekomst en blijkt ie-
dere wijk een geheel eigen identiteit te heb-
ben. Silvia koos voor Klarendal omdat de 
mentaliteit haar hier het meeste aansprak. 
Zij is ook aanspreekpunt voor Schaarsber-
gen/Hoogkamp/Klingelbeek en daar is de 
problematiek voor bewoners vaak fysieker, 
in Klarendal trekt het sociale haar. Fred is 
het tweede aanspreekpunt, maar alle leden 
van het team zijn even verantwoordelijk 
voor het hele gebied. Samen wegen zij; 
als er draagvlak genoeg is voor een idee 
of plan, wegen zij af, nemen een besluit en 
formeel geven ze dan opdracht aan de kern-
organisatie (stadhuis). “Wij moeten niet te 
veel op de inhoud gaan zitten, dat doet de 
kernorganisatie al”, aldus Fred.

Van wijken weten
Vroeger waren er stedelijke budgetten voor 
bijvoorbeeld de openbare ruimte, sport, 
groen, cultuur of sociale projecten. Op het 
stadhuis werd er besloten hoe die budget-
ten uit gegeven werden, maar feitelijk gin-
gen ze naar de wijken toe. Daarnaast had 

ieder wijk ook zijn eigen wijkbudget, waar 
bewoners over konden beslissen hoe dat 
ten goede kwam aan hun wijk. Feitelijk zijn 
al deze budgetten één grote zak geld ge-
worden, waar via de beweging Van Wijken 
Weten een nieuwe vorm aan gegeven moet 
worden; de ene wijk heeft misschien veel 
meer behoefte aan sport en groen dan de 
andere. De volgorde is dan: een bewoner 
laat een wens horen, daar moet een plan uit 
komen. Vervolgens moet er duidelijk draag-
vlak voor zijn bij genoeg wijkbewoners 
én men moet laten zien er ook iets aan te 
willen doen. Meedenken en meedoen. Dan 
volgt honorering. “Het plan wordt dan veel 
duurzamer uitgevoerd en bewoners zullen 
trots zijn op hun wijk” licht Silvia toe. “Veel 
plannen worden daarmee aan de bewoners 
overgelaten. Formele besluiten hierover 
worden nog wel door het TLO genomen, 
maar als het duidelijk is dat het kan en er 
is voldoende draagvlak, dan besluiten wij 
positief. Wij willen de mensen zelf aan zet.”

bOuwspeeLpLaats De Leuke LinDe
Fred vindt de Leuke Linde een geweldig 
voorbeeld. Het team was nog maar nau-
welijks aan het werk, of de stichting klopte 
aan. Zij hadden wensen in het achterstallig 
onderhoud van het terrein, een oud speel-
toestel en het faciliteren van gehandicapten 
om ook op de bouwspeelplaats te kunnen 
komen. Het TLO heeft toen door de kernor-
ganisatie een onderzoek laten uitvoeren 

en geconstateerd dat er een helder ver-
haal was met draagvlak. Fred: “Jeetje wat 
een geweldige plek! Als team hebben we 
goed over het budget voor de Leuke Linde 
gedimdamd, want dit betekent dan dat een 
ándere wijk dit geld niet kan krijgen. We 
moeten zo’n uitgave dus met verve kunnen 
verdedigen.”

geLuiDen
Silvia en Fred vertellen vol enthousiasme 
over deze andere manier van werken en zijn 
trots dat Gemeente Arnhem in deze aanpak 
voorop loopt. Hoe zit het met de toekomst 
van opbouwwerk? “Wij kijken niet allen 
naar geld, maar eerst naar wat nodig is in 
een wijk. Is er een opbouwwerker nodig 
omdat bewoners die wens weten te onder-
bouwen? Dan zal die er komen” antwoordt 
Silvia. Verder laten ze weten dat bewoners 
belangrijker zijn dan professionals en oude 
verhoudingen aan het verdwijnen zijn. 
Silvia is overal wel te vinden “Maar nog te 
weinig…”. Fred vindt je daar waar nodig. 
“Maar ik heb het voornemen om in de zo-
mer enkele woensdagmiddag op de Leuke 
Linde te zijn!”

www.kLarenDaL.nL/wijkteams
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Aan de bewoners(s) van dit adres

Bewoners zetten zich in voor veiligere Vijverlaan

“hoe dit alles zo ontstaan is? nou, dat is 
best lang verhaal” vertelt Vijverlaan bewo-
ner peter. “er waren een boel bewoners die 
zich behoorlijk ergerde aan het verkeersge-
drag in de straat”. 

In de afgelopen jaren heeft overbuurman 
Albert samen met Peter diverse malen 
overleg gehad met verkeersdeskundigen 
van de gemeente Arnhem. Maar dat ging 
niet altijd van een leien dakje. Peter: “De 
ambtelijke molen lijkt soms stil te staan 
maar wij zijn voortdurend bezig gebleven 
om alles niet aan de aandacht te laten ont-
snappen”.

In de Vijverlaan heeft jarenlang een bus 
gereden, waardoor er geen drempels kon-
den komen in de straat. Automobilisten 
reden vaak erg hard, terwijl in de Vijverlaan 
maximaal 30 mag worden gereden. Toen de 
bus ongeveer een jaar geleden werd ver-
vangen door het minibusje én de busroute 
werd veranderd, was de baan vrij voor 
drempels.

heel wat tijd en energie verder, zijn ze er 
nu eindelijk. “het mooiste resultaat? Zien 
dat de bewoners blij met de situatie zijn. 
want voor hen hebben wij dit gedaan” ver-
telt peter.

Silvia koos voor Klarendal omdat 
de mentaliteit haar hier het meeste 
aansprak

Fred de bruijn en silvia groosman in klarendal

Drempels aan de Vijverlaan

Plantjes markt 13 mei

Traditiegetrouw de zaterdag voor Moeder-
dag: plantjes! Naast aangeboden plantjes 
voor een groenere wijk tegen inkoopsprijs, 
kunnen bewoners voor €10,00 een kraam 
huren om zelfgemaakte spullen te verkopen 
(geen rommelmarkt!) Voor de kinderen is 
er een springkussen aanwezig en Kind-
centrum Klarendal heeft een schminkster 
geregeld en geeft popcorn weg.
Zaterdag 13 mei, tussen 10.00u en 15.00u 
op het kazerneplein. 
Voor meer informatie bel Dayana op  
06 243 720 59 of kom langs bij de Was-
plaats, Klarendalseweg 439. 

Extra dikke wijkkrant 

OnDernemenD kunstrijk

Leerlingen van kunstrijk gingen een week 
lang op pad en werkten mee met onderne-
mers in de wijk.
in de speciale bijlage van vier hele pagina’s 
lees en zie je daar alles over!



 

Zefanja Hoogers, Shay Karniel, Marije 

Ringersma, Annemarie van Ginkel, 

Bas Bugter, Gerard Mulder 

Suze Swensen, Bert Pas, Ben Strik

KRANT NIET ONTVANGEN? 

Bel 0614689701 en hij wordt zo snel 

mogelijk bezorgd.

Wilt u écht geen wijkkrant? Mail ons 

uw adres en we slaan uw huis over. 

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 ~

Voorjaar of geen voorjaar? Het heeft 
notabene nog gevroren in de nachten 
laatst, maar tóch hebben wij als redac-
tie geprobeerd er een lente editie van 
te maken. Een editie waarin we een 
beetje terug kijken hoe iedereen na de 
winter uit zijn schulp kroop, en waarin 
we vooral vooruit kijken naar wat de 
wijk in het verschiet heeft. Na deze 
krant is er best een groot gat namelijk, 
tot de volgende krant die in juli van de 
drukker komt. Dus we kondigen alvast 
dingen aan die pas in juni beginnen. 
Zoals de Nacht van de Mode, zoals een 
nieuw biljart toernooi in Biljartcentrum 
Snelpost. En verder zien we op allerlei 
manieren weer hoe ondernemend de 
wijk is; met een speciale bijlage zien we 
hoe de kinderen van Kunstrijk onder-
nemers bezochten, hoe jongeren in de 
leer zijn bij weer andere ondernemers 
én de ondernemersvereniging heeft 
sinds deze krant een eigen rubriek. 
Dus, ga er maar voor zitten… Veel lees-
plezier! 

~ Redactioneel ~

uiterlijk kopij woensdag 21 juni.
Kopij ontvangen we graag per e-mail 
op wijkkrant@klarendal.nl: platte tek-
sten in een Word document en beelden 
in een zo hoog mogelijke resolutie. 
Verspreiding van de krant na 6 juli.

Inleveren van kopy 
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MFC Klarendal Gezellige
Bingo

Doe mee op vrijdagmiddagen en 
maak kans op een leuke prijs!

Aanvang: 14.00 uur Kosten:  
€ 2,50 per plankje inclusief koffie/
thee

Vrijdagmiddagen tot de zomer-
vakantie: 26 mei, 23 juni

Mensen hebben mensen 
nodig
Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk waarbij 
u flexibel bent en iets voor een ander kunt 
betekenen? Buurtmaatjesproject St Marten, 
Klarendal, Spoorhoek brengt u in contact 
met wijkgenoten, die een beetje hulp en 
aandacht kunnen gebruiken. Hoe u die hulp 
invult, hoe vaak u contact hebt en hoe lang u 
buurtmaatje bent, gaat in overleg. 

Of kent u iemand die behoefte heeft aan 
een buurtmaatje? Meer informatie:
Carla Kool (coördinator) T.: 06 - 194 188 29 
of c.kool@eusebiusparochie.nl 

Rommelmarkt
Op 24 juni wordt er vanuit het inloophuis 
aan de van Slichtenhorststraat weer een 
rommelmarkt georganiseerd. Vanaf begin 
juni verzamelen we weer allerlei bruik-
bare spullen, zoals speelgoed, spelletjes, 

huishoudelijk artikelen, boeken en leuke 
‘hebbedingetjes’. Deze spullen worden voor 
een klein bedrag verkocht en de opbrengst 
wordt besteed aan een goed doel in de wijk.

Vanaf 6 juni kunt u spullen brengen bij het 
inloophuis, van Slichtenhorststraat 34. Dit 
kan op dinsdag en donderdagmorgen tus-
sen 10.00 en 12.00. De koffie en thee staan 
dan klaar. Op 24 juni kunt u komen ‘snuf-
felen’ tussen alle leuke/mooie spullen. De 
rommelmarkt is van 10.00 tot 13.00.  
Graag tot ziens op 24 juni 

 

Een cc gje op Klarendal gerarD muLDer maakt voor elke wijk-
krant een tekening van een (on)opval-
lende plek in de wijk. 

Als jij die plek herkent, maak je kans op 
een waardebon van €10,- te besteden 
bij jOchem’s VishanDeL, donderdag 
te vinden bij het winkelcentrum van 
Klarendal. 

Daarvoor moet je de bon invul-
len en afgeven bij MFC Klarendal – 
Kazerneplein 2 . 

De oplossing van krant 2 was de 
Puststraat. Maar NIEMAND heeft iets 
ingezonden… Jouw oplossing voor deze 
krant moet uiterlijk maandag 19 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 maandag 19 juni.

 

Rosendaalsestraat 434a 
6824CT Arnhem 

info@rocketyoga.nl 
06-42932899 

www.rocketyoga.nl 

Actieve yoga  
in Klarendal 

* ook zwangerschapsyoga * 
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Meester/Gezel project Klarendal
Door Zefanja Hoogers 

begin april startten de eerste drie kan-
jers van VmbO ’t Venster als gezel bij 
meesters in het modekwartier. Vicky, 
angeLa en siënna kozen chris 
meijers cOLLectie, mirte engeLharD 
FashiOn en stuDiO bOLDer uit om bij 
in de leer te gaan. Op school loopt niet 
alles soepel en cijfers zijn vaak te laag; de 
meiden mogen dit project inzetten om te 
laten zien dat ze het wel kunnen. een fan-
tastische kans om vaardigheden op het 
gebied van ondernemerschap te leren  én 
om hun fascinatie onder begeleiding om 
te zetten naar een tastbaar product.

Meester Chris is onder de indruk van 
gezel Vicky Geno (15) die al een compleet 
idee heeft over wat ze wil maken. Ze wil 
een simpele jurk maken met Afrikaanse 
elementen er in en een tekst er op (die 
verklapt ze nog niet). Chris: "Prachtig 
toch, als leerlingen moeite hebben in het 
leerproces maar uitblinken in handwerk, 
en daarmee hun cijfers op kunnen halen." 
Binnen drie woensdagochtenden is Vicky 
al bezig aan het rok gedeelte van haar 
jurk. De stof is geknipt, met een naai-
machine heeft Vicky al ervaring, met een 
lockmachine nog niet. Meester Chris legt 
het allemaal uit aan haar gezel.

Meester Mirte werkte eerst achter de laptop 
samen met gezel Angela Haselhorst (15) 
aan een concept. Mirte: "Mode kan in deze 
leeftijd bijdragen aan hoe je jezelf ziet en 
hoe er op je gereageerd wordt, het kan 
kids zekerder maken. Ik wil dat Angela van 
zichzelf een muze maakt. Want daar geloof 
ik in." Een week later legt Mirte uit hoe de 
basispatronen uit een Burda gelezen moe-
ten worden. Van een patroon gaan ze een 
blouse met strass maken geïnspireerd op 
Elvis, een rokje met een moulage techniek 
en een customized vintage jack. Dat wordt 
één outfit ("Heftig, maar ik hou van dingen 
die op het randje zitten", aldus Mirte), maar 
kan daarna ook los van elkaar gedragen 
worden. Angela is helemaal vol van de 
inspiratiebronnen die haar gegeven wor-
den ".... Best spannend om te gaan presen-
teren straks..."

Meester Gregorie van Studio Bolder en 
gezel Siënna van Wordragen (16, foto) 
waren de eerste dag goed begonnen door 
elkaar te becomplimenteren over hoe ze 
zich gekleed hadden. Gregorie vindt het 
Meester/Gezel project erg goed: "Er zijn 
leerlingen die op de één of andere manier 
anders meekomen en moeite hebben met 
school. Dan is de praktijk duidelijker. En 
er kan zo maar een talent tussen zitten!" 
Enkele weken later blijkt hoe goed het klikt 
tussen de twee; Siënna met een netpanty 

en Gregorie met een net-blouse – alsof 
ze het hadden afgesproken. De duurzame 
manier van werken met denim van Studio 
Bolder sprak Siënna erg aan, ze gaat 
o.a. een rok maken volgens dat concept. 
Gregorie is ondertussen erg enthousiast 
over de gedurfde en gewaagde ideeën van 
Siënna. “Ik zie haar groeien!” Samen heb-
ben zij trouwens Omroep Gelderland ook al 
gehaald! 

Het project gebruikt de kracht van de wijk 
door aan te sluiten op haar ambachtelijke, 
ondernemende identiteit. Nog nooit wer-
den jongeren gekoppeld aan ondernemers 

in de wijk. Daarmee wordt een nieuwe 
verbinding gelegd. Meester/Gezel is een 
samenwerking tussen Kunstbedrijf Arnhem, 
Studio Ryn en VMBO ’t Venster en richt zich 
op verduurzaming van het project.

De gezellen zullen iedere woensdagoch-
tend bij de meesters zijn. Op 10 juni zul-
len ze tijdens de nacht van de mode hun 
resultaten laten zien. mis dat niet! 
Volg de meesters en gezellen via 
Facebook @meestergezelklarendal!

Nacht van de Mode, de 9e editie
wOrDs, a graphic jOurney in bLack 
anD white

Op ZaterDag 10 juni a.s. ziet het 
weer zwart van de mensen op de 
klarendalseweg, hét jaarlijkse evene-
ment van de (mode) ondernemers in het 
modekwartier. wat drijft ontwerpers? 
welke materialen kiezen ze en waarom? 
hoe ontwikkelen ze hun ideeën en wat 
maken ze precies? De 9e editie van nacht 
van de mode is de perfecte gelegenheid 
om dit alles te ontdekken, klarendal is 
dan dé plek om je onder te dompelen in 
een warm bad van passie en vakman-
schap.

Dit jaar draait alles om het thema Words, 
a graphic journey in black and white. 
Dit thema vormt de zwart-witte draad in 
heel het Modekwartier. Of het nou gaat 
om kunst, mode, design, eten of drinken. 
Verder verwacht: presentatie van het 
Meester/Gezel project en straattheater in 
samenwerking met het Huis van Puck/
Kunstbedrijf. 

Tijdens de Nacht van de Mode zijn alle 

ateliers, winkels en horecagelegenheden 
geopend van 19.00 tot 00.00 uur. Laat je 
verrassen door de vele unieke ontwerpen 
en activiteiten tijdens dit inspirerende eve-
nement.

stichting DkVk

bij simone in de tabakszaak staat een bus 
om stichting DkVk te steunen. Dat is stich-
ting Door klarendal Voor klarendal, om 
samen evenementen te organiseren.

Het feestje met Nederlandstalige muziek 
wat op het Simmersplein vorig jaar werd 
georganiseerd tijdens de Nacht van de 
Mode, smaakte naar meer. En we weten 
allemaal dat evenementen organiseren 
geld kost. Dus de stichting is afgelopen 
maart in het leven geroepen om het suc-
ces van vorig jaar op 10 juni as. te kunnen 
herhalen én om nóg meer evenementen te 
kunnen organiseren. 

De stichting staat bij de Kamer van Koop-
handel geregistreerd met het KVK nummer 
68329474, de bestuursleden zijn Simone 
Hartemink, Wim Simmers en Berry Reijnier. 

nacht van de mode 2016 © Frans Schneider

een VerhaaL OVer migratie, emanci-
patie, integratie, DiVersiteit

Door Nesrin Cingöz

afgelopen maart was er een prachtige 
voorstelling ‘niet meer ZOnDer jOu’ 
in het huis Van puck. met een grote 
opkomst van 70 mensen, mocht ik te gast 
zijn in een huiskamer van een geëmanci-
peerde vrouw die verlangde naar autono-
mie, liefde, vrijheid binnen haar familie en 
met haar familie en daarover in gesprek 
gaat met haar moeder. ik voelde veel 
herkenning in de voorstelling; ik zag drie 
generaties, die van mijn moeder, mij zelf 
en mijn dochter .

Het publiek mocht getuige zijn van het 

gesprek tussen een gelovige Turkse moeder 
haVVa OraL van 67 (Hengelo) die al twee 
keer in Mekka is geweest en haar vrijge-
vochten dochter naZmiye OraL (Arnhem), 
over onderwerpen waar vroeger thuis 
niet over gesproken werd. Het was een 
indrukwekkende en steeds zeer spannende 
botsing tussen generaties die uitgaan van 
volstrekt verschillende waarden. Een heftig 
spel, maar ook liefdevol; een gesprek tus-
sen moeder en dochter over ontroering, het 
gevecht, de eenzaamheid.

Ik mocht na de voorstelling het nagesprek 
leiden. Er was genoeg aanleiding voor een 
indrukwekkende discussie tussen de hoofd-
rolspelers en het publiek. Het spel heeft 
een gevoelige snaar geraakt bij veel men-
sen. Velen herkenden zich zelf soms pijnlijk 

en sommigen constateerden dat het weinig 
verschil maakt uit welke cultuur je komt of 
welke geloofsachtergrond je hebt.

De organisatie heeft veel complimenten 
van bezoekers ontvangen. Participatie 
medewerker van Rijnstad, songül gürses, 
heeft hard aan dit samenwerkingspro-
ject gewerkt (huis van puck, kunstbedrijf 
arnhem, Landen kookgroep, buurtbewo-
ners en gemeente arnhem).  
Mijn complimenten voor Songül! Dit is een 

succes waar mensen elkaar motiveren 
zich meer te verbinden en samen te wer-
ken tussen verschillende diversiteiten in 
Klarendal.

na aanleiding van deze avond is uit 
verschillen hoeken behoefte uitgespro-
ken om hierover verder met elkaar van 
gedachten te wisselen. ik zou dit als ver-
bindingselement willen zien en ruimte 
creëren om universele onderwerpen met 
elkaar bespreekbaar te maken.

‘Niet meer zonder jou’

“Er kan zo maar een talent tussen 
zitten!”

simone neemt ondertussen haar bestelling op

siënna bereidt in studio bolder (Station Klarendal, eerste verdieping) haar rokje alvast voor
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Biljart Centrum Snelpost organiseert de 
jaarlijkse Klarendalsche Biljart Cup

OnZe hObby uw hObby!!!

Vanaf 10 juni t/m 2 september kan ieder-
een uit de wijk (passanten), als zowel 
mensen uit de biljartwereld aan dit zomer 
toernooi meedoen in het nieuwe biljart-
centrum aan de agnietenstraat; een toer-
nooi van ongeveer 12 weken, waarin de 
mensen die meedoen wekelijks op zater-
dag spelen tegen een andere speler. in 
de laatste week wordt er een afvalronde 
gespeeld en daar komen vier winnaars 
uit. Deze winnaars spelen in de finale 
tegen elkaar en daaruit komt de winnaar 
van de wisselbeker  ‘klarendalsche biljart 
cup’. natuurlijk krijgt de winnaar ook een 
beker die hij of zij mag houden. 

Voor mensen die moeite hebben met bil-
jarten is er een ervaren biljartinstructeur 
aanwezig om enkele tips te geven. Alle 
deelnemers aan dit toernooi krijgen de 
zaterdag een gratis kopje koffie of thee 
met iets lekkers, en tussendoor een lek-
ker hapje. Aan het eind van dit toernooi is 
er voor elke deelnemer als afsluiting een 
warm en koud buffet.

nuttige inFOrmatie:
Iedereen is welkom om mee te doen aan 
de Klarendalsche Biljart Cup. Er wordt voor 
passanten een schatting gemaakt hoeveel 
caramboles zij kunnen maken. Per week 
kan iemand verhoogd worden na aanlei-
ding van de moyenneberekening. Het plan 
is afhankelijk van het aantal inschrijvingen 
om vanaf zaterdag 10 juni te starten om 
11.00u. Afhankelijk van het aantal inschrij-
vingen kan er een dag bij gepland worden, 
dit in overleg.

Inschrijven kan aan de bar bij Biljart 
Centrum Snelpost of via telefoonnummer: 
06 - 437 847 90.

Inschrijven kost u niets. De enige kosten 
die u kunt maken is voor een consumptie, 
dus u kunt het net zo duur maken als u zelf 
wilt.

kLarenDaLsche biLjart cup
Biljart Centrum Snelpost
Agnietenstraat 88b
Telefoon: 06 - 437 84 790
E-mail: j.knoopslubbers@upcmail.nl

spOnsOren:
Biljart Centrum Snelpost
A1 Biljarts te Eerbeek
Wijkteam Klarendal

Ons DOeL: het samenbrengen Van 
mensen en geZeLLigheiD. 
Mensen zijn sociale wezens: we kunnen 
niet leven zonder de aanwezigheid van 

andere mensen. We hebben elkaar nodig 
en zijn afhankelijk van elkaar. We zoeken 
naar veiligheid en zekerheid, we willen 
ergens bij horen, we zoeken erkenning en 
waardering. Daarom houden we familie-
banden in stand en gaan we relaties aan 
met elkaar. Goede sociale contacten zijn 
dus bijna onmisbaar voor een geestelijk 
gezond gevoel.

'Mensen zijn sociale wezens: we kunnen niet leven zonder de aanwezigheid van andere mensen.'

Achterhoekse vrienden brengen eenvoudig maar onderscheidend design naar het Modekwartier

ONDerNemersvereNiGiNG DOCKs 
preseNteert
cLau-D en Ferr aan De 
sOnsbeeksingeL
nieuwe OnDernemers in het 
mODekwartier

tekts marije ringersma, beeld Zefanja 
Hoogers 

een nieuwe rubriek verdient kort een 
introductie: in samenwerking met 
Volkshuisvesting en DOcks geeft de 
wijkkrant extra aandacht aan nieuwe 
ondernemers in de wijk. gewoon omdat 
de ondernemers dat verdienen. en jij ook 
als wijkbewoner! Dan ben je namelijk 
als eerste op de hoogte van de nieuwe 
hotspots dichtbij huis. 

Deze keer cLau-D en Ferr dus. 
En waar is deze modezaak? Aan de 
Sonsbeeksingel, naast Okimono (dan heb 
je beeld). CLAU-D is het eigen label van 
cLauDia träumer. Ze heeft jarenlang 
een modewinkel gerund in Eibergen, 
waar ze vandaan komt. Ze ontwierp, 
maakte en verkocht daar dameskleding, 
vooral jurken. De winkel liep goed. Maar 
(je voelt een wending aankomen) Claudia 
wilde haar ‘reisbloed laten stromen’ en 
stopte met de winkel in Eibergen. “Ik heb 
een jaar rondgereisd in Europa om op 

designbeurzen te staan. Daarnaast heb ik 
in verschillende steden in Nederland een 
pop-up store gehad, waaronder in het 
Modekwartier hier in Arnhem. En het voelde 
zo goed hier! Wij voelen ons in Klarendal 
thuis, door de fijne medeondernemers en de 
aardige Klarendalse buurtbewoners", vertelt 
Claudia enthousiast. Ze hoefde dan ook niet 
lang na te denken toen ze dit pandje van 
Volkshuisvesting aangeboden kreeg. “In het 
Modekwartier heb je, naast de vaste klanten, 
veel passanten die toevallig onze winkel 
ontdekken, dat vind ik zo ontzettend leuk. 
Ook heb je hier veel evenementen waaraan 
je mee kan doen, zoals de Nacht van de 
Mode, Stocksale en Saturday Special”. 

Ze heeft een vaste collectie van Ferry 
Van sLOOten, genaamd FERR in de win-
kel. “Ferry en ik kennen elkaar al van de 
lagere school in de Achterhoek. Maar de 
vriendschap ontstond pas echt toen ik als 
19-jarige voor mijn studie aan de kunst-
academie een modeshow organiseerde. Ik 
vroeg een aantal medestudenten en ont-
werpers, waaronder Ferry, om een collectie 
te maken voor de show”. Ferry: “Mijn pas-
sie was -toen al- breien en ik maakte brei-
sels met de thema’s punk en fluorkleuren, 
gecombineerd met plastic (het was begin 
jaren ‘80). Door deze modeshow hebben 
we elkaar ‘herontdekt’ en zeiden toen al: 
OOIT gaan we echt samenwerken”. 

En dat doen ze nu. In Arnhem. En ze heb 
ben meer leuke plannen! Ze zijn bezig 
met een derde label; träumer en Van 
sLOOten. “Een collectie van jurkjes en 
vestjes die we samen ontwerpen” vertelt 
Claudia. Ferry licht toe: “Het wordt een 
kleine collectie met de combinatie van stof 
en breisels, van hoge kwaliteit en oog voor 
vorm en materiaal”. 

De kleding wordt in Arnhem gemaakt, één 
voor één. Ieder ontwerp heeft in elke maat 
één stuk. “Kleine oplages zorgen voor een

uniek kledingstuk en een duurzame pro-
ductie.” Het enige wat steeds terugkomt is 
het mini hartje aan de achterkant van de 
kledingstukken. Claudia: “Ik heb de kle-
ding met hart en ziel gemaakt”.

Overigens, cLau-D en Ferr hebben als 
nieuwkomers de etalage wedstrijd met 
kerst gewonnen. “Daar zijn we ontzet-
tend trots op!”.

Dit artikel wordt mogelijk gemaakt door 
volkshuisvesting

Ferry van slooten en claudia träumer in hun winkel en werkplek aan de Sonsbeeksingel

getekenD DOOr cOrrie eVenhuis 

bewoonster corrie maakt portretten van 
wijkbewoners. Voor deze eerste keer 
tekende zij gerarD muLDer, woonachtig 
aan klarendalseweg.

Hij tekent al heel lang zijn ‘Oogje op Klaren-
dal’. “Door te schilderen maak je van iets 
gewoons iets bijzonders” aldus Gerard. 

ben jij de volgende keer aan de beurt? 

Portret Zo kleurrijk als de 
Warmoes zelf



Lente DOOr ANNemArie vAN GiNKel eN BAs BuGter

het is lente! klarendal is er druk mee. Overal verschijnen weer blauwe druifjes en tulpen 
in het straatbeeld en bloempotten voor de deur. mensen zitten weer buiten op stoepjes 
en terrassen en wij van klare taal kregen er ook zin in. we trokken erop uit om de men-
sen te vragen : wat is voor jou 'het lentegevoel?' Onze conclusie : in klarendal gaat de 
lente samen met nieuwe plannen, nieuw leven en/of een frisse blik.
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een eindje verderop zit giOVanni op een bankje. hij heeft maar heel even tijd, dan 
moet hij weer aan het werk.

“De lente geeft een positief gevoel, het voelt als een bron van energie. Ik haal energie uit 
de zon, dit is mijn favoriete seizoen. Ik woon hier net twee maanden met mijn vriendin, 
dat is een nieuw avontuur. En ik begin binnenkort met een nieuwe baan, ik ga mensen 
recuiten bij Unique in Utrecht. Daar ben ik blij mee, ik ben nu aan het afstuderen. Toege-
paste psychologie, dus dat heeft ermee te maken.”

 “Dit is mijn favoriete seizoen” 

Op het veldje bij de Leuke Linde wandelt annet met haar hond boris.

“Voor mij is de lente de leukste tijd van het jaar. Misschien komt dat deels omdat ik een 
lentekind ben. Ik kan erg genieten van de ontluikende natuur. De mensen worden vrolij-
ker en hebben hun hoofd vaak vol nieuwe plannen. 

Zelf ben ik bezig met het opstarten van een nieuw café. Het zal worden gevestigd op de 
hoek van de Akkerstraat en de Klarendalseweg, in het pand waar café De Molenhoek 
gevestigd was. Het wordt een gemoedelijk huiskamercafé, gerund door een collectief 
waarin eventueel nog plaats is voor een ondernemer in spe met frisse ideeën... Het café 
gaat 'Zinc' heten, het Franse woord voor 'toog', maar behalve dat is die naam ook een 
knipoog naar de oude zinkfabriek die in de Catharijnestraat was gevestigd. Het is de 
bedoeling om deze aankomende zomer te openen en ik heb er erg veel zin in!”

“Ik kan erg genieten van de ontluikende natuur”

Freek ontmoeten we in zijn eigen huis.

“Ja, het begint, de lente! Dat betekent dat ik de grond zaaiklaar ga maken. We fresen de 
grond, want er zitten oude braamstruiken in, die zijn niet zo makkelijk weg te krijgen. 
Onze moestuin is in Schuytgraaf. Ik zag een paar weken geleden een stuk grond daar 
ongebruikt liggen en vroeg :'Wat gebeurt daarmee?' De mensen van de Kunstwerkplaats 
zeiden: 'Je gaat je gang maar.'

Ik ben blij dat ik weer in de aarde kan werken. Vroeger had ik een maatschap met mijn va-
der. Dat was in Noord Limburg. We woonden aan een klein riviertje, de Niers, en we had-
den een gemengd bedrijf: akkerbouw, bloemen en groenten. Halverwege de jaren '80 zijn 
we biologisch gaan telen. Ik vervroegde de aardappeloogst door in februari al te planten, 
zo was ik vaak de eerste die al nieuwe aardappelen had. Ik ben een boer in hart en nieren. 

De aarde geeft ons voedsel, dat zijn veel mensen vergeten. Als je de structuur in de bo-
dem gaat verbreken krijg je verstoring. Uiteindelijk worden wij dan zelf gestoord. Omdat 
kinderen niet meer in de natuur kunnen zijn krijgen ze ADHD en dat soort dingen. Als je 
ver van de natuur af komt te staan, geeft dat een heleboel stress.”

als eerste treffen we saskia, die met een wijkkrant in het gras zit terwijl haar kinde-
ren aan het spelen zijn.

“De lente is genieten. Van het heerlijke weer, de mensen die op straat zijn, de kinderen 
die weer buiten spelen. De mensen komen de straat weer op, ik geniet van de ontmoe-
tingen die je dan hebt. Mijn dochter heeft op de peuterspeelzaal gezeten, daar zit ze nu 
niet meer, maar de moeders die ik daarvan ken kom ik nu hier weer tegen.

Zelf hebben wij een moestuin. Die is 300 m2, dus ik ben druk bezig met voorzaaien. Van-
daag zag ik dat de courgetteplanten al enorm gegroeid zijn! Ik woon in een stadskloos-
ter, met drie stellen en we delen de moestuin, dat scheelt. Laatst hebben we mest op de 
tuin gegooid met kruiwagens en al, dan is het fijn als je met meer bent.
Gisteren was ik er met een vriendin, toen kwam er meteen een meneer naar ons toe 
die vroeg of we koffie wilden. Dat soort dingen gebeuren in de lente. Laatst deed ik een 
profiel, voor mijn werk, ik ben dominee. Daaruit kwam dat ik een verbinder ben, dat 
klopt wel.

Zo'n stadsklooster… wij vonden het wel mooi in deze tijd waarin het individualisme 
hoogtij viert juist dingen te delen. Op woensdag hebben we bijvoorbeeld kliekjesdag, 
dan schuiven we de tafels bij elkaar en kan iedereen mee eten. Afgelopen zomer zijn we 
naar hier verhuisd, dat was heel druk, nu kan ik genieten van de rust.
De lente laat in alle opzichten zien dat er nieuw leven is, altijd weer. Er is hoe dan ook 
hoop, het leven is onverwoestbaar.”

“De lente laat in alle opzichten zien  
dat er nieuw leven is, altijd weer” 

“Ik ben blij dat ik weer in de aarde kan werken”

De laatste ontmoeting voor deze klare taal is met siDney, beheerder van de Leuke Linde.

“De lente heeft een speciale sfeer, de kinderen zijn hier veel, dat is gezellig. Er zijn acti-
viteiten zoals de sportdag. We zetten spellen uit. En skelters, skateboards en fietsen. We 
gaan een beetje uitbreiden dit jaar, er komen nieuwe klimtoestellen. Die wat doorzichti-
ger zijn, dan kan ik beter toezicht houden. Ik heb zelf ook een dochter, maar die is al 16, 
die komt hier niet meer spelen.”

 “De lente heeft een speciale sfeer” 
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Bewonersoverleg 

In het afgelopen bewonersoverleg zijn er veel finan-
ciële aanvragen ingediend, bijvoorbeeld met betrek-
king op een speeltoestel voor de Leuke Linde tot 
een bijdrage aan een schoolreis voor kinderen van 
kunstrijk. 

De projectontwikkelaar Borghese van het ing gebouw 
kwam verder vertellen dat hun planning voor de sloop 
van het gebouw achter loopt. 

Daarnaast is het bewonersoverleg door het team 
leefomgeving noord west (‘Van Wijken Weten’, zie 
voorpagina) gevraagd om aan te geven welke prior-
iteiten zij belangrijk vinden om in 2017 aan te pakken. 
De onderwerpen die zij in hun wijkprogramma hebben 
opgenomen, zijn bijvoorbeeld bestrijding van armoede 
en eenzaamheid, aandacht voor jongeren op het 
gebied scholing en werk en het schoonhouden van de 
openbare ruimte. 
Het bewonersoverleg probeert die met concrete 
adviezen in te vullen. 

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 plas-
tic afvalzakken, foldermateriaal en andere informatie. 
Ook het bewonersoverleg (vroeger wijkplatform) vindt 
er plaats. 

Alle informatie treft u op: 
www.kLarenDaL.nL/mFc. 

MFC ook te vinden op: 
www.FacebOOk.cOm/mFckLarenDaL

OpbOuwwerker rOb kLingen werkt in het mFc: 
r.klingen@rijnstad.nl - telefoonnummer 06 - 553 216 64

klarendal is ook te vinden op de gemeentelijke web-
site: www.arnhem.nl > stad & wijken > mijn wijk

Nuttige nummers in de wijk

wijksteunpunt: Hommelseweg 56, maandag t/m vrijdag 
van 10.00 uur tot 12.00 uur. Tel. 026 - 443 34 35 

Joke Bartelink - joke.bartelink@politie.nl
Eric Hortensius - eric.hortensius@politie.nl 
Spreekuur wijkagent dinsdag van 18.00u tot 19.00u.

rechtswinkel arnhem: iedere dinsdag tussen 19.00u en 
20.00u in MFC Klarendal
grofvuil ophalen: tel. 026 - 446 04 90 (SITA)
Oud papier/plastic: www.arnhem.nl/afvalwijzer
klachten openbare ruimte: tel. 0900 1809 
Volkshuisvesting: tel. (026) 3 712 712
jongerencentrum De mix: tel. 026 - 445 86 21
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. 
burenhulp tel. 06 - 442 48 687 (maandag t/m vrijdag) 

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

mOLen De krOOn heeFt Op ZaterDag 
13 mei haar Deuren geOpenD VOOr 
natiOnaLe mOLenDag 2017

Deze unieke stadsmolen heeft een lange 
geschiedenis. Het is de laatste windko-
renmolen die is overgebleven in Arnhem. 
Vanaf 1870 is dit monument in bedrijf als 
korenmolen. Hier wordt nog steeds op 
traditionele manier met windkracht graan 
gemalen tot meel. Vrijwilligers houden dit 
monument in stand. De meelproducten 
worden verkocht in de molenwinkel. De 
opbrengst uit de verkoop komt geheel 
ten goede aan de instandhouding van dit 
monument. 
De molenaars zullen rondleidingen ver-
zorgen en bij voldoende wind worden er 
maaldemonstraties gegeven. Verder wor-
den weer de lekkere molenpannenkoeken 
gebakken.

Op de graanzolder van molen zijn er voor 
de kinderen poppenkastvoorstellingen.
Het is een gezellige ouderwetse voorstel-
ling voor kinderen vanaf 4 t/m 8 jaar. 

De voorstelling heet: “Jan Klaassen beto-
verd als draak”
Koning Radboud heeft een dure diamant 
gekocht voor de verjaardag van de konin-
gin. Jan Klaassen krijgt de opdracht om 
deze goed te bewaren totdat ze jarig is… 
Maar de gemene heks Tovertand uit het 
donkere bos heeft alles gehoord. Zal de 
koningin haar cadeau wel krijgen?

De 1e voorstelling is om 14.00 uur en de 2e 
voorstelling is om 15.30 uur.
Entree: € 2,50 per persoon, kinderen heb-
ben alleen toegang onder begeleiding.
Kaarten voor de voorstelling zijn verkrijg-
baar bij de kassa van de molenwinkel. 
info: www.poppenkastdekroon.nl

molen de kroon in klarendal is zaterdag 
open van 9.30 tot 17.00 uur. 
De molen is vrij toegankelijk. 
klarendalseweg 82, www.molendekroon.nl 
026 – 3512513

agenDa 
10 juni 2017 Nacht van de Mode

Door marije ringersma 

Voor de lente editie ben ik op bezoek bij 
tuinliefhebber mark bOsch (53) aan het 
talmaplein. hij woont hier samen met 
ineke (40), zoon LeenDert (7) en dochter 
rOsaLie (2,5).

“we wonen hier al 14 jaar. De vorige be-
woonster woonde hier 60 (!) jaar, en ik be-
grijp helemaal waarom ze hier zo lang heeft 
gewoond”, vertelt mark. hij vindt het een 
voorrecht om onder de 100-jarige kastanjes 
te wonen. 

Maar de kastanjebomen hebben hem niet 
alleen zijn groene tuin gebracht, ook best 
wat zorgen. Mark: “Zoals altijd met bomen 
heb je voor- en tegenstanders. Ieder jaar 
laaide de discussie over het behoud van 

de bomen weer op”. Sinds 2013 staan de 
kastanjebomen op de beschermde bomen-
lijst. Dit houdt in dat ze niet zomaar mogen 
worden gekapt. “Ik maak zelf ieder jaar de 
ruimte rondom de bomen schoon, zodat het 
afvalvrij wordt. Dat is fijn voor de bomen 
én dieren die er leven, zoals beschermde 
vogels, bruine kikkers en vleermuizen”.

Genoeg over de kastanjebomen, nu even 
terug naar de tuin van Mark. Omdat de 
tuin bijna rondom het huis is gelegen, is er 
altijd wel een plek dat een uurtje zon heeft, 
maar over het algemeen is het een scha-
duwrijke tuin (juist door de hoge bomen 
eromheen). Daardoor ‘was het echt zoeken 
naar planten die tegen schaduw kunnen en 
bovendien slakafwerend zijn’. Tips van Mark 
zijn begonia’s, vlijtige liesjes en hortensia’s. 
“We hebben veel van de vorige bewoonster 
laten staan of ergens anders in de tuin ge-
plant, behalve de coniferen, die heb ik eruit 
gehaald”, vertelt Mark. Wat zoon Leendert 
het fijnste vindt aan de tuin? “Dat hier best 
veel bomen zijn en dat ik daarom niet zo 
snel verbrand in de zomer”. 

“Ik heb tuinieren altijd leuk gevonden. We 
hebben ook een moestuin hier vlakbij”, zegt 
Mark enthousiast. Door de jaren heen zijn 
er diverse hoekjes in de tuin aangepakt. 
Er is een gezellige overkapping met een 
klimmende kiwi erover, een tuinhuisje dat 
vaak wordt gebruikt als buitenhuis, een 
waterornament en het laatste project is een 
mini buitenkeuken. “Ik kan moeilijk stilzit-
ten. Rustig zitten en genieten van de tuin is 
echt een uitdaging voor mij. Als ik dan zit, 
zie ik altijd wel iets wat gedaan kan worden: 
het gras maaien, dat bloemetje snoeien, 
etc. Ik kan me herinneren dat ik een aantal 
jaren geleden dan eindelijk eens zat in mijn 
stoel. Ik genoot van de bloeiende horten-
sia’s, het groene van de bomen. Ik zat nét 5 
minuten, toen kwam er een hagelbui. Alles 
verwoest.”

Wie ben jij nou? Wie ben jij nou? 
Wie ben jij nou? Mark Bosch

“Ik heb tuinieren altijd leuk 
gevonden. We hebben ook een 
moestuin hier vlakbij”
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Overdonderd
in de eerste krant van het jaar lieten 
we zien hoe riny OuDbier (68) aan 
het einde van het vorige jaar op haar 
verjaardag verrast werd door een 45km 
wagentje. riny woont al 38 jaar op de 
Lijsterstaat, verloor in 2006 vlak na elkaar 
haar beide kinderen (marlon uit 1975 en 
shira uit 1971) en nog geen tien jaar later 
overleed ook haar man martin. Diana 
meekhOF, al 25 jaar buurvrouw (“ik zie 
riny als mijn moedertje”), zag hoe afhan-
kelijk ze nu alleenstaand er voor stond en 
startte in het geheim een inzamelingsac-
tie voor een autootje.

De rest is geschiedenis. Riny benaderde 
ons omdat ze toch graag ook iedereen 
nog eens persoonlijk wilde bedanken. 
“Diana natuurlijk, simone, alle stichtin-
gen, hannes poppinghaus, alle mensen 
die eurootjes en kwartjes in de collecte 
pot hebben gedaan. Maar ook gerald van

heumen van de garage in wijchen die ons 
tegemoet is gekomen met een bedrag 
van €1500,00 en twee rijlessen. Vergeet ik 
iemand? Ja, trien en gerrit jansen heb-
ben me in moeilijke tijden erg geholpen.” 

Ondertussen is het wagentje vier maan-
den in haar bezit. “Het bevalt. Hij rijdt ook 
heel zuinig. Ik voel me alleen nog een 
klein beetje onzeker met het rijden…” 
Riny rijdt met het autootje regelmatig 
naar Moscowa om het gemeenschappe-
lijke graf van haar gezin te bezoeken en 
naar de Aldi.

Ze is overdonderd door het gebaar (“je 
doet al zo veel voor me!” reageerde ze 
tegen Diana) en de vele positieve reac-
ties die er eerder op Facebook waren en 
later door het artikeltje in de wijkkrant. 
“maar het is toch ook geweldig…” zegt 
ze bescheiden. 

Diana en riny voor het wagentje op de Lijsterstraat 

resuLtaten huis Van puck 2016

2016 was een goed jaar 
voor huis van puck. 

ruim 34.000 men-
sen hebben het 

afgelopen jaar de 
kazerne in klarendal 

bezocht en gebruik 
gemaakt van de 

faciliteiten van huis 
van puck. 

Belangrijkste pijlers 
hierbij waren: verhuur van 

theaterzaal en oefenruimtes, 
educatie en netwerkvoorziening. 

“het was lekker druk het afgelopen 
jaar!” aldus directeur henk Dassen. Hier-
mee wordt de stijgende lijn voortgezet 
sinds de verhuizing naar de voormalige 
Menno van Coehoornkazerne in 2013.

Inmiddels weten vele muzikanten, dan-
sers, cabaretiers en theatermakers de weg 
naar Huis van Puck te vinden. De Kazerne 
beschikt over professioneel gefaciliteerde 
(oefen)ruimtes waar men kan werken aan 
voorstellingen of producties. Op het mo-
ment maken ruim 60 groepen wekelijks 
gebruik van de repetitieruimten. 

Daarnaast zijn er in 2016 ruim 130 voorstel-
lingen en activiteiten georganiseerd in de 
theaterzaal van Huis van Puck en Puck’s 
Café. Ook zijn er diverse activiteiten geor-
ganiseerd om de podiumkunsten in Gelder-

land te bevorderen zoals Puck’s Talent Ca-
baret; een talentenjacht voor cabaretiers, 
diverse Open Podia avonden, een work-
shop talentontwikkeling, cursus theater-
techniek, diverse improvistatieworkshops, 
etc. Dit alles om amateurpodiumkunste-
naars te ondersteunen.

Medewerkers en bezoekers hebben 
geconstateerd dat het gelukt is om een le-
vendige en inspirerende omgeving te cre-
eren voor de (amateur) podiumkunsten. 
Hier draagt ook de theateropleiding van 
het rijnijssel aan bij. De sfeer in de ka-
zerne wordt vergeleken met een moderne 
versie ‘Fame’; een TV-serie uit de jaren ‘80 
over een theaterschool in New York.

Het gevolg van de groei is dat het kleine 
team professionele krachten van Huis van 
Puck in toenemende mate afhankelijk is 
van de inzet van vrijwilligers. Dit betekent 
dat bijna alle praktische werkzaamheden 
rondom de voorstellingen, uitvoeringen 
en presentaties wordt uitgevoerd door 
een 30-tal vrijwilligers. Dit vraagt om veel 
organisatie- en improvisatiecapaciteit.

Om in de toekomst nieuwe groepen plaats 
te bieden, is er een plan ontwikkeld om 
het aantal repetitieruimten uit te breiden. 
Door vertrek van Kunstbedrijf Arnhem uit 
de kazerne wordt dit volgend jaar moge-
lijk. De organisatie streeft ernaar dat deze 
uitbreiding in september 2017 gereali-
seerd is. Hierbij wordt dan de maximum 
capaciteit van het gebouw bereikt.

Huis van Puck
Fijne ramaDan graFFiti staat sLOrDig 

Door Bas Bugter

het spoorwegviaduct de hommelsepoort 
markeert de grens tussen de wijken 
klarendal en st. marten, maar is ook de 
gezichtsbepalende entree tot het mo-
dekwartier. De bekladding met graffiti-
teksten is veel bewoners en winkeliers 
daarom een doorn in het oog. al jaren 
zoekt men naar een oplossing om de 
huidige graffititeksten te verwijderen en 
toekomstige bekladding te voorkomen.

Sinds 1999 is op beide pilaarmuren van 
het viaduct kunst aangebracht. In eerste 
instantie een houten stadstableau en 
vanaf 2011 het tegeltableau van kunstena-
res hanneke Van De pOL. De horizontale 
balken boven de pilaren maken echter 
geen deel uit van het kunstwerk en bieden 
daardoor volop gelegenheid tot beklad-
ding. In 2015 is het viaduct in z'n geheel 
schoon gemaakt en alle graffiti verwijderd 
maar dat bleek slechts van korte duur. Zo-
doende ontstond in 2016 vanuit de wijken 
Klarendal en St. Marten het idee om ook 
de bovenzijde van de brug bij het kunst-
werk te betrekken. 

Eenvoudiger gedacht dan gedaan want er 
zijn verschillende partijen bij betrokken. Zo 
is ProRail de eigenaar van het spoorweg-
viaduct maar gaat de gemeente Arnhem 
over de openbare ruimte er omheen. Bo-
vendien hebben de bewonersoverleggen 
uit Klarendal en St. Marten inspraak en 
delen zij in de eventueel te maken kosten.

In de loop van 2016 zijn er vanuit de beide 
wijken diverse suggesties aangedragen. 
Zo is onder meer het idee geopperd om 
ook de horizontale balken te betegelen, 
aansluitend bij het zwart-wit tegeltableau 
op de pilaarmuren. Dit idee werd echter 
van de hand gewezen omdat die tegels 
gemakkelijk los kunnen raken als gevolg 
van de trillingen veroorzaakt door het 
treinverkeer. Dat zou een gevaar kunnen 
betekenen voor wie zich op dat moment in 
de tunnel waagt. Er is ook sprake geweest 
van klimop of soortgelijke begroeiing 
maar die dient natuurlijk met regelmaat 
onderhouden te worden en dat is duur.

Na lang wikken en wegen, brainstormen 
en vergaderen zijn inmiddels al die aange-
dragen suggesties afgewezen, om prakti-
sche of financiële redenen. Al is men het 
er onderling wel over eens dat het viaduct 
(opnieuw) zou moeten worden gereinigd. 
De gemeente verwacht in de loop van 
de maand mei met een offerte van een 
schoonmaakbedrijf te kunnen komen. Aan 
de hand daarvan beslissen de bewoners-
overleggen of zij die kosten kunnen en 
willen betalen. Daarover wordt in juni van 
dit jaar een beslissing genomen.

Vooralsnog is dus nog onduidelijk of er 
zal worden gereinigd: dat zal afhangen 
van de kosten.  
en als er eenmaal gereinigd zal zijn is het 
de vraag of en voor hoelang het spoor-
wegviaduct verschoond blijft van graffiti. 
De volgende ramadan is dan al in ieder 
geval weer voorbij... een fijne voor nu (27 
mei t/m 24 juni)!

De Hommelsepoort

Coördinator gezocht voor Wijkmaaltijd
elke eerste dinsdag van de maand is er 
een wijkmaaltijd in het inloophuis sint 
marten.

Alle bewoners uit Sint Marten en 
Klarendal die het prettig vinden om zo 
nu en dan eens aan te schuiven aan een 
feestelijk gedekte tafel en samen met 
anderen te genieten van een lekkere 
maaltijd zijn van harte welkom.

De maaltijden beginnen steeds om 18.15 
uur en duren tot ongeveer 19.30 uur. Een 
maaltijd van driegangen kost € 3,50.

De coördinator van deze maaltijden is er 
na 9 jaar mee gestopt. Er is inmiddels een 
nieuwe coördinator en we zijn op zoek 
naar een tweede coördinator. Je bent dan 
eens in de twee maanden aan de beurt. 
De coördinator zorgt ervoor dat er om 

18.15 uur een lekkere maaltijd op tafel 
staat. Je kunt zelf koken, maar je kunt 
daar ook anderen voor vragen of samen 
met anderen koken.

De coördinator is er ook verantwoordelijk 
voor dat na afloop alles weer netjes opge-
ruimd wordt. Dat hoef je uiteraard niet 
alleen te doen. Er zijn altijd wel een paar 
mensen die willen helpen. Per keer ben je 
inclusief boodschappen, koken of zorgen 
dat er gekookt wordt en opruimen bezig 
vanaf ongeveer 14.00 uur tot pakweg 
20.00/20.30 uur. 

Lijkt dit je wat of wil je eerst wat infor-
matie, of wil je wat informatie over deze 
maaltijden, neem dan contact op met 
ellie smeekens, buurtpastor en coördi-
nator van het inloophuis 06 2614 0616  
e.smeekens@eusebiusparochie.nl
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Klare Taal Junior Klare Taal Junior
Klare Taal Junior Klare Taal Junior

Door Annemarie van Ginkel

Voor deze editie van Klare Taal junior ging ik op pad 
en vond weer bijzondere jongens en meiden met hun 
eigen verhaal.

Sammy: 'Ik doe kickboksen. Vandaag hebben we in de ring 
gezeten. Jacques en ik moesten een bunker maken. Als we 
wouden vechten kwamen we eruit. We vallen Daan aan, dat is 
onze trainer. Je mag kiezen voor een lang ding, daar meppen we 
mee, of voor een handschoen. In de bunker kunnen we schuilen, 
maar Daan heeft onze bunker omgeduwd. Volgende week maken we 

een nieuwe bunker, met de bank erbij, dan kan dat niet meer gebeuren.'

Stefanie: 'Ik zit op turnen, ik kan de handstand los. Ik kan ook iets op 

de balk, maar daar heb ik wel hulp bij nodig. Ik heb een keer de radslag 

op de balk gemaakt.
Hier op de kidsclub kun je twee keer kiezen wat je wilt doen. Als 

eerste heb ik koken gekozen. Ik heb een broodje hamburger 
gemaakt. We moesten eerst alvast fruit snijden : komkom-

mer en ui. Het was lekker! Daarna ging ik nog sporten. We deden 
'iemand is m niemand is m.'

Lamek: 'Ik vind deze school het 
fijnste. De kinderen, de juffen en de 

meesters zijn hier het aardigst.
Ik ben geboren in Eritrea. Wij wonen hier drie jaar. Het is fijn in 
Nederland. Technologie, de mensen, de koning.. Allemaal aardig.
Ik weet niet precies waarom we hier zijn gekomen. We kwamen met 
de boot. We kenden al mensen in Nederland. Thuis spreek ik nog 
Eritrees. Mijn oma en opa zijn nog daar, over 2 jaar mag ik er naar 
toe gaan. Ik heb wel contact met ze, via de telefoon. Mijn broertje is 

hier geboren. Hij heet Natan.

Lotte: 'Ik vind het fijn dat het lente is! De bloemetjes bloeien. En 
ik vind het leuk dat de dieren kinderen krijgen. Gisteren zag ik in 

Sonsbeek allemaal nestjes in de bomen. Ik heb ook lammetjes 
gezien, op de Posbank.

Jayrino: 'Ik doe aan freestylen, dat is over tafels heen klimmen 

en over de daken rennen. Ik leer dat van Raoul, de baas van Bounz. 

Met de gelre-
pas kun je daar 

40 keer sprin-
gen. Je kunt je gewoon daar aanmelden.'

Justin: 'Ik hou van skateboarden. Ik 
doe dat op die plek waar je ook kan 
freerunnen. Ik kan op een ramp. 
Mijn skateboard is nu thuis.

KINDEROPVANG SKAR, VOOR EEN OPTIMALE ONTWIKKELING,
OOK IN DE WIJKEN KLARENDAL, PLATTENBURG EN PAASBERG

www.skar.nl

dag-opvang
0-4 jaar

peuter -werk
2-4 jaar

buiten-schoolse-opvang
4-13 jaar

TE DOEN op de LEUKE LINDE:
TE DOEN op de LEUKE LINDE:

24 mei Mega Speluitleen 13.30 – 15.30
31 mei Sport en Spelmiddag 13.30 – 15.30
7 juni Wijksportdag 13.30 – 15.30
14 juni Buitenspeeldag 13.30 – 15.30
21 juni Multi-Culti-Middag 13.30 – 15.30
28 juni Ouder-Kind-Middag 13.30 – 15.30
5 juli Waterspelletjes Middag 13.30 – 15.30 

Al deze activiteiten worden georganiseerd door de Leuke Linde, het 
Kinderwerk van Rijnstad en Sport in Arnhem

KindcentrumKindcentrum

Oproep, wie ontwerpt ons logo?

Op 11 juli aanstaande wordt 
Kindcentrum Klarendal feestelijk 
en officieel geopend!

Kindcentrum Klarendal is een 
onderdeel van het MFC aan  
het Kazerneplein en bestaat  
uit peuterwerk, kinderdag-
verblijf (voorschool) en BSO 
Beestenboel en basisschool 
Kunstrijk.

Kindcentrum Klarendal is een plek voor kinderen van 0-13 jaar, met een 
totaal aanbod op het gebied van onderwijs en kinderopvang op basis van 
de volgende uitgangspunten: één educatieve en pedagogische visie met 
één integraal programma voor onderwijs en kinderopvang uitgevoerd door 
één team dat bestaat uit medewerkers onderwijs en kinderopvang met 
één managementteam voor een eenduidige aansturing op de locatie. Het 
managementteam bestaat uit de locatiemanager van Beestenboel, Irma 
Hazenkamp en de directeur van de school, Monique van der Meijde.

De samenwerking tussen de school en de kinderopvang is in het MFC al in 
volle gang. Activiteiten worden samen gedaan, er wordt bij elkaar in de klas 
en de groep gekeken, er zijn gezamenlijke medewerkersbijeenkomsten en in 
werkgroepen wordt er nagedacht hoe in de dagelijkse praktijk de samenwer-
king eruit zou moeten zien.
Er worden arrangementen geboden van 7.30-18.30 uur met BSO en 
naschoolse activiteiten verzorgd door het kinderwerk en sportbuurtwerk.
De kinderen stromen vanuit de voorschool door naar de basisschool.
Kortom een geweldige plek voor kinderen om zich te ontwikkelen!
Bij die feestelijke opening hoort natuurlijk een mooi logo.
Daarom doen wij een beroep op creatieve wijkbewoners om voor ons een 
mooi logo te ontwerpen!

Wie doet er mee?
De ontwerpen moeten voor 15 juni in het bezit zijn van de feestcommissie 
en kunnen gemaild worden naar info@basisschool-kunstrijk.nl of afgegeven 
worden bij Irma of Monique, Kazerneplein 2.

•	nederlands leren
•	nederlands verbeteren
•	rekenen verbeteren
•	werken met computer
•	inburgeringsexamen 
•	staatsexamen

meer weten?  
Bel of kom langs!
rijn ijssel entree & maatwerk
Utrechtsestraat 40/42, Arnhem 
026-3129200

www.rijnijssel.nl/nederlands
www.rijnijssel.nl/inburgering


