
Molen de Kroon genomineerd voor Molenprijs 2017

WijkkrantKlarendal
Molen de Kroon, ‘de Klarendalse molen’, 
is genomineerd voor de BanKGiroloterij 
Molenprijs 2017. deze prijs is een initia-
tief van vereniging de Hollandsche Molen, 
welke zich inzet voor behoud, restauratie 
en gebruik van traditionele nederlandse 
molens. de hoofdprijs bedraagt maar liefst 
€50.000,- en is bestemd voor de molen 
die het beste plan heeft ingediend om de 
molen te restaureren en verbeteren. samen 
met drie andere molens zijn wij genomi-
neerd voor deze mooie prijs.

Het plan dat het bestuur van de molen heeft 
ingediend is drieledig. Allereerst is er hard 
geld nodig om de molen op een aantal on-
derdelen op te knappen. Het gaat vooral om 
het aanbrengen van een nieuwe buitenlaag 
en isolerende maatregelen van binnen. 
Hierdoor zal de molen ook in de winter ge-
schikt zijn om gebruikt te worden voor ac-
tiviteiten. De tweede bestemming voor het 
geld is het opknappen en verbouwen van 
de eerste verdieping van de molen tot een 
publieksruimte. Er kunnen dan kleinscha-
lige culturele evenementen georganiseerd 
worden in de molen. Ook kan de molen 
dan voor verhuur ter beschikking gesteld 
worden voor wijkevenementen en der-
gelijke. Als derde wordt met het geld een 
permanente tentoonstelling gemaakt over de 
geschiedenis van Klarendal. De molen wordt 
zo de plek waar het eigen verhaal van de ont-
wikkeling van deze authentieke arbeiderswijk 
en haar bewoners verteld wordt. 

De BankGiroloterij Molenprijs 2017 is een 
echte publieksprijs. De winnaar is de molen 
die het meeste stemmen krijgt van het pu-
bliek. Tot en met maandag 2 oktober, 12.00 
uur 2017 kan er hiertoe gestemd worden via 
de website www.molenprijs.nl. Wij roepen 
daarom iedereen op om te stemmen op 
onze mooie Klarendalse molen en zo te 

helpen deze prijs in de wacht te slepen. 
Het uitbrengen van je stem is al één euro 
waard voor de molen. Bovendien maak 
je kans op één van de VIP arrangementen 
voor 6 personen. Als Molen de Kroon de 
prijs wint, wordt een groot feest georgani-

seerd om dit te vieren. Onder de mensen 
die de berichten van de pagina: 
www.facebook.com/MolendeKroon liken 
en delen, worden drie VIP arrangementen 
uitgedeeld voor dit feest. Extra redenen om 
op Molen de Kroon te stemmen!
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Aan de bewoners(s) van dit adres

Wijken voor Kunst en Wijkatelier & Partners trekken samen op in ‘Zelfportret van de Wijk’

een taxichauffeur die exposeert in een bus-
hokje. een bewegwijzering die tegelijkertijd 
een kunstwerk is. Bewoners die dansers 
worden. op zondaG 24 septeMBer orga-
niseert WijKen voor Kunst haar jaar-
lijkse cultuurmanifestatie in samenwerking 
met WijKatelier & partners. thema dit 
jaar: zelfportret van de WijK/de WijK 
als zelfportret. op drie routes beleven 
bezoekers tussen 12.00 en 18.00 uur cultu-
rele- en kunstavonturen: Buslijn 13 / Wijken 
voor Kunst; van de nieuwe Hommel naar 
inloophuis sint Marten / Wijkatelier & 
partners; zelfportret van vmbo ‘t venster. 

WijKen voor Kunst
Wijken voor Kunst kan putten uit een 
rijke traditie van evenementen. Zo komt 
er een nieuwe editie van ‘De Wijk Danst!’ 
en exposeren de kinderen van de Jan 
Ligthartschool de werken die ze onder 
begeleiding van kunstenaars uit de buurt 
hebben gemaakt. Maar er is nog veel 
meer. We noemen bijvoorbeeld: De expo 
‘Zelfportret van de molen’ in Molen de 
Kroon van omwonenden die de molen 
fotografeerden vanuit dakraam, toilet of 
anderszins. Of de vele interpretaties van 
het thema zelfportret, te zien in de bushok-
jes van lijn 13. Volledig programma: 
www.wijkenvoorkunst.nl; Facebookpagina 
van Wijken voor Kunst.

verBindende scHaKel
Het bushokje op de hoek Agnietenstraat 
– Hommelseweg vormt het verbindende 
element tussen Wijken voor Kunst en 
Wijkatelier & Partners, waarbij iedere partij 

een helft ter beschikking heeft gekregen. 

WijKatelier & partners
Vanuit daar loop je door naar de route 
Nieuwe Hommel – het ‘Binnenterrein’ van 
de Nijhoffstraat – Inloophuis Sint Marten. 
Werken van wijkbewoners rondom de 
thema’s botanica/architectuur/de mense-
lijke gestalte/plattegronden worden hier 
getoond. Villa Klarendal, Inloophuis Sint 
Marten en Wijkatelier hebben een geza-
menlijke kunstviering ‘De Heilige van de 
Wijk’ georganiseerd, die plaatsvindt in de 
benedenzaal van het Inloophuis. In de wc’s 
op de 2e verdieping daar toont kunstenaar 
Rieky van Elk haar bijzondere werken. Van 
16.00 tot 19.00 uur vindt bovendien het 
Soepfestijn plaats in het Inloophuis: voor 
een klein bedrag onbeperkt heerlijke ver-
schillende soepen eten!  

Meer informatie: Facebookpagina 
Wijkatelier Sint Marten Klarendal, 
Facebookpagina Inloophuis Sint Marten

zelfportret van ‘t venster
Een bijzondere partner van het Wijkatelier 
is Vmbo ‘t Venster. Leerlingen houden een 
guerilla-expo in de aula van hun school aan 
de Thomas a Kempislaan. Daar laten ze zien 
wat zij mooi vinden aan hun school, wat 
beter zou kunnen en hoe ze dat aan zouden 
pakken. ‘t Venster wil graag vaker en nog 
meer samenwerken met partijen uit de 
wijk. Informatie over de school: 
www.vmbo-venster.nl

zelfportret van de Wijk/de wijk als 
zelfportret kwam mede tot stand dankzij 
Kunstbedrijf arnhem, team leefomgeving 
noord West, vitale verbindingen, stichting 
r.K. parochie sint eusebius.

Verder tijdens 
Wijken voor Kunst:

 in het MeMorariuM speelt crasH 
out. 

 in het WinKeltje ooGst hangt een 
tentoonstelling 15 jaar na dato ‘Kunst 
in Klarendal’ (de voorloper van 
Wijken voor Kunst). 

 Marlies dinnissen opent feestelijk 
haar sieradenwinkel op Klarendalse-
weg 394.

 in de capoeira scHool exposeert 
tHrees HerscHBacH haar beelden 
en nog meer! 

 Bijzonder: Bas BuGter houdt voor 
het eerst sinds jaren Geen salon du 
refusés in zijn huis aan de agnieten-
straat…. 

STEM OP DE
KROON EN WIN

BANKG IRO  LOTER IJ  MOLENPR IJS  20 17

Doe mee en maak kans op een molen VIP-arrangement voor 6 personen!

Ga naar www.molenprijs.nl/arnhem

Doe mee en maak kans op een molen VIP-arrangement voor 6 personen!

STEM NU!STEM NU!

UW
 STEM IS € 1,- WAARD

!
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Bewoners werden al eerder dansers – Wijken voor Kunst 2013 © Zefanja



 

Zefanja Hoogers, Shay Karniel, Marije 

Ringersma, Annemarie van Ginkel, 

Bas Bugter, Miranda Louws, Gerard 

Mulder

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 ~

De zomer zit er op. Die was niet rustig, 
deze keer. Mensen werden van hun 
vakantieadressen terug geroepen om 
het speeldorp te redden, bijvoorbeeld. 
Dat is maar wel mooi gelukt. Andere 
mensen zijn uitgebreid bezig geweest 
om in allerlei vormen een ‘Zelfportret 
van de wijk’ te maken. Want ja, dat 
moest wel af voor de 24e van deze 
maand als we Wijken voor Kunst. Weer 
anderen zijn bezig geweest de cam-
pagne voor te bereiden voor de molen-
prijs waar de Klarendalse molen als 
één van de vier voor is genomineerd. 
Want ja, die moest wel op 2 septem-
ber in de lucht. En weer anderen zijn 
druk aan het verhuizen geweest; op de 
Klarendalseweg hebben in de winkels 
van het modekwartier nogal wat wisse-
lingen van de wacht plaatsgevonden. 

We vertellen er het één en ander over 
in deze krant. Want ook voor de redactie 
zit de komkommertijd er weer op. Veel 
kijk- en leesplezier! 

~ Redactioneel ~

uiterlijk kopij woensdag 18 oktober.
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 22 nov.

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: 
13 oktober, 10 november en
8 december

Rommelmarkt weekend
CV de Molshopen organiseert het weekend 
van 30 september en 1 oktober wederom 
een rommelmarkt. De opbrengst is voor de 
kleintjes onder ons, denk bijvoorbeeld aan 
Sinterklaasviering en kindercarnaval.
Waar? café petersberg, van 10.00 tot 17.00 
uur. Komt allen!

Feestje vrijwilligers 
Petersberg verstoord
Op 25 augustus waren de vrijwilligers van 
het speeldorp welkom om de twee weken 
hard werken feestelijk af te ronden in Café 
Petersberg. Daar klonk muziek, dat werd 
door omwonenden ervaren als geluidsover-
last en dus kwam de politie. Theo Aaldering 
was hierover diep getreurd en schrijft de 
wijkkrant de volgende boodschap met boze 
groeten: ‘De “sterke arm” kwam opdraven, 
omdat de dame of heer niet het fatsoen 

had, of te laf was, om zelf even te komen 
praten over de hoogte van de tonen. Jam-
mer voor hem of haar dat de decibelmeter 
ver onder het maximale zat!! Ik moest dit 
toch even kwijt omdat die zij niet weten wat 
die vrijwilligers voor een puik werk hebben 
verzet!!’ 

Het gezondheidscafé
Het Gezondheidscentrum onder de linden 
organiseert elke maand een open inloop-
avond  voor geïnteresseerde wijkgenoten, 
patiënten, collega’s en andere belangstel-
lenden.

Er wordt informatie gegeven door mede-
werkers van het Gezondheidscentrum over 
actuele thema’s en de bedoeling is om naar 
aanleiding hiervan met elkaar in gesprek 
te komen. De avonden worden gehouden 
beneden in de grote wachtkamer naast de 
centrale hal, van 19.30 uur tot 21.30 uur.
Inloop vanaf 19.15 uur. De entree is m.u.v. 
de filmavond gratis. Kom op tijd, het aantal 
plaatsen is beperkt.

thema’s van dit najaar zullen zijn:
dinsdag 26 september 
Opbouw darmflora en immuunsysteem / 
melk, wel of geen goed idee?

dinsdag 24 oktober 2017
Maagzuur, teveel of juist te weinig?
wat kun je met voeding doen en hoe houd 
je je maag en darmen gezond.
dinsdag 28 november 2017

special edition: filmavond in utero
baanbrekende documentaire film over het 
leven in de baarmoeder en de impact daar-
van op het verder leven. kosten entree 
€ 5,00 reserveren verplicht via mail: 
gezondheidscafe@gmail.com

locatie:
Gezondheidscentrum onder de linden 
onder de linden 21 
gezondheidscafe@gmail.com
www.gezondheidscentrumonderdelinden.nl

 

Rosendaalsestraat 434a 
6824CT Arnhem 

info@rocketyoga.nl 
06-42932899 

www.rocketyoga.nl 

Actieve yoga  
in Klarendal 

* ook zwangerschapsyoga * 

 

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. 

De oplossing van krant 4 was de 
solostraat en is geraden door 
jay lion van de Agnietenstraat. 
Gefeliciteerd! 

jouw oplossing voor deze krant moet 
uiterlijk maandag 16 oktober 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 16 okt.

Verduurzamen woningen 
Paulstraat & 

Catharijnestraat
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Een heel bijzonder 44e Speeldorp Klarendal

de Wasplaats, de wijkwasserette aan 
de Klarendalseweg, heeft begin 2016 haar 
deuren geopend als sociaal bedrijf, om 
bewoners en ondernemers in Klarendal 
en omstreken te voorzien van schone 
was. Maar de Wasplaats is voortgevloeid 
uit de behoefte van het WijKWerKpalet 
om een eigen stek te hebben. 

WijKWerKpalet
Het WijkWerkPalet is hèt bewonersinitia-
tief voor het ontwikkelen, verbinden en 
begeleiden van participatie activiteiten 
en leer/werk- en vrijwilligersprojecten 
in Klarendal en omliggende wijken. De 
actieve bewoners komen in de Wasplaats 
om er koffie te drinken en te overleg-
gen. Terwijl de Wasbaas achter de wasjes 
draait, is de ruimte voor de ontmoetings-
plek en daarmee de uitvalsbasis voor 
verschillende sociale projecten. De verbin-
ding tussen vrijwilligers, ondernemers en 
buurtbewoners is hierin de rode draad.

Wop
Zo is afgelopen juli de Woon Omgevings 
Ploeg van start gegaan, ofwel de WOP. 
Volkshuisvesting is eigenaar van heel  
veel woningen in Klarendal, en zocht naar 
alternatieve methodes om achterpaden, 
behorende tot hun woningbezit te onder-

houden. Het betreft voornamelijk het 
onkruidvrij houden van groenstroken en 
bijvoorbeeld het recht leggen van losse 
tegels of andere kleine onderhoudsklussen. 
Huurders zijn in principe zelf verantwoor-
delijk voor het ‘netjes’ houden van een ach-
terpad grenzend aan de gehuurde woning. 
Met het inzetten van de WOP (woonom-
gevingsploeg/wijkomgevingsploeg) wordt 
geprobeerd om bewoners hierin te onder-
steunen, bewust te maken en tegelijkertijd 
mensen met een afstand tot de arbeids-
markt werkervaring te laten opdoen. 
Volkshuisvesting is in deze opdrachtgever 
aan het WijkWerkPalet. 

scHone WijK
‘Samen voor een schone wijk’ is de slogan 
van de WOP. Wijkbewoners van Klarendal 
en de medewerkers van de WOP kunnen 
samen het verschil gaan maken. Wordt 
Klarendal in de nabije toekomst een hele 
schone wijk? De WOP onderhoudt 55 ach-
terpaden van Volkshuisvesting. De WOP is 
een zelfstandig team wat onder voorman 
Adrie enkele dagen in de week vertrekt 
vanuit de Wasplaats, daar een dagplanning 
maakt en altijd op zoek is naar collega’s. 

GreenteaM 
WijkWerkPalet heeft als doel om bewoners 

uit Klarendal en het gebied Arnhem Noord 
vanuit duurzame initiatieven in de wijk zin-
geving te bieden, middels vrijwilligerswerk, 
de opstap naar een betaalde baan of werk-
ervaringsplekken. 

Hieruit is o.a. het Greenteam ontstaan; 
twee dagen per week gaat een vast kern-
team van twee bewoners, soms aangevuld 
met extra deelnemers de wijk in om een 
aantal plantenbakken, snippergroen en 
meerdere boomspiegels te onderhouden. 
Zij hebben hiervoor twee dagen per week 

de wijkauto ter beschikking. Hun werk 
komt deels overeen met dat van de WOP, 
maar betreft groen dat eerder door de 
gemeente werd bijgehouden.

saMenWerKinG
De WOP en het Greenteam zijn initiatieven 
vanuit de Wasplaats/het WijkWerkPalet 
en worden ondersteund door part-
ners als het BeWonersoverleG en 
volKsHuisvestinG arnHeM. Andere 
initiatieven vanuit het WijKWerKpalet 
zijn WinKeltje ooGst en BurenHulp. 

“We deden het al goed, maar 
dat er zó veel steun kwam was 
ongelofelijk!”

De Wasplaats – de Woon Omgevings Ploeg en het Greenteam

Voorman van de WOP adrie op pad langs achterpaden, samen met Willy danen en 
Henk van der lee – opzichters van volkshuisvesting arnhem. adri schoonderwoerd is 

vier dagen in de week met collega’s te vinden in de achterpaden. 

Elke vrijdag verse vis
andré de visscHer seafood staat 
sinds een paar maanden elKe vrij-
daGMiddaG van 14.30 uur tot 18.00 
uur op Klarendal, bij de inGanG van 
WinKelcentruM Klarendal op de 
Klarendalseweg.

André zelf zit al 25 jaar in de vishandel en 
is 9 jaar geleden met een eigen viskraam 
begonnen. Met zijn team willen ze graag 
kwaliteit en gezelligheid aan de man bren-
gen. Kwaliteit staat bij ons hoog in het 
vaandel. Van warm gebakken vis, verse 
vis, salades tot aan vers schoon gemaakte 
haring. Verse vis haalt hij zelf 3 keer per 

week op in Spakenburg en we bereiden de 
verschillende bak- en oven gerechten zelf. 
Al onze salades worden met liefde bereid. 

Elke 2 weken hebben wij nieuwe reclames. 
Dit alles heeft zich geuit tot een prijswin-
naar bij de Kibbelingcup. Kom dus allemaal 
ter kennismaking effe proeven.

nu twee weken lang reclames. 
•	 3 lekkerbekken halen en 2 betalen.
• voor de Kids een portie visfriet met saus 

voor maar 1 euro.
• Bij besteding van 10 euro 1 makreel 

Gratis.

Advertorial

in de vroege ochtend van 24 juli reed 
de (wijk) krantenbezorger Ben striK 
op de agnietenstraat langs de leuKe 
linde; brand! Hij melde het voorval, 
de brandweer kwam en de situatie bij 
de opslag van de leuke linde was snel 
onder controle. ‘ach, het valt allemaal 
wel mee’ dachten alle medewerkers van 
de bouwspeelplaats. Maar per uur werd 
steeds duidelijker dat het team in aan-
loop naar het jaarlijkse speeldorp enorm 
in de problemen zat. alle spullen die er 
jarenlang zijn verzameld hadden zoveel 
roetschade, dat niets meer te gebruiken 
was. Het speeldorp dreigde niet door te 
gaan. 

zWaar jaar
De Leuke Linde en de vele vrijwilligers 
die er rondlopen, draaien op de faMilie 
onstein. Deze familie had al een zwaar 
jaar, omdat familielid WilleM Gerrits 
onlangs opeens overleed. Bij deze nog 

eens een condoleance. De brand was de 
druppel die de emmer deed overlopen, 
de familie zat in zak en as. De schade is 
uiteindelijk vastgesteld op een waarde 
van €72.800,00 en de paniek was groot. 
Maar toen ontstond er door vooral het 
online leven een heel bijzonder wijkgevoel. 
Allerlei burgeracties hebben het speeldorp 
gered. Hulp kwam niet alleen uit Klarendal 
zelf, maar uit alle hoeken van de stad – om 
tóch de kinderen de laatste twee weken van 
de zomervakantie te kunnen laten komen. 
‘We deden het al goed, maar dat er zó veel 
steun kwam was ongelofelijk!’, aldus voor-
zitter ron onstein.

explosie
Het team vrijwilligers heeft drie weken 
voor het speeldorp extra hard moeten wer-
ken om alles in goede banen te leiden. Er 
zijn online acties ondernomen om geld in 
te zamelen, sticHtinG dKvK kwam met 
een donatie, betrokkenen kwamen met tas-

sen en dozen met spullen aan voor de kids, 
ria HorstMans en trudie tolHuisen 
gingen huis-aan-huis vragen om een kleine 
bijdrage, bedrijven zijn gevraagd te spon-
soren in materieel. Er is spontaan zó veel 
ingezameld dat zelfs reguliere activiteiten 
op de Leuke Linde hervat kunnen worden. 
En dan hebben we het nog niet gehad over 
de explosie van RON’s telefoon, die kon het 
allemaal niet meer aan. 

een van de Beste speeldorpen
Op de een na laatste dag van het speeldorp 
nodigde familie Onstein iedereen uit om 
en public op te sommen wat er allemaal 
binnen was gekomen. Dat was niet echt 
mogelijk; de reacties en acties waren eigen-
lijk te veel. Hij bedankte iedereen met een 
roos, en zelfs dié werden gesponsord. Door 
de vele publiciteit rondom brand en acties 
is dit 44e speeldorp qua bezoekersaantal-
len één van de beste speeldorpen ooit 
geweest. Maar Ron vond het mooiste om 

te zien wat er werd losgemaakt en dat er 
zoveel liefdevolle reacties zijn gekomen. 
Hij eindigde zijn toespraak dankbaar met: 
‘Ik ben trots en vraag een applaus voor 
‘mijn groep.’’ 
speeldorp Klarendal 2017 was een hele 
bijzondere.

Bezorger van de wijkkrant Ben striK 
heeft voor ons opgezocht dat hij de 
melding om 7.25u deed en helaas nie-
mand heeft gezien. Ben was in 1998 
ook degene die een andere melding 
deed: de molen stond in brand! Die 
was veroorzaakt door kortsluiting en 
het duurde toen anderhalf jaar voordat 
de schade was hersteld. 
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LaTash, Art & Ink gallery

Ondernemersvereniging dOCKs 
presenteert natasja snoeijer
nieuWe onderneMers in Het 
ModeKWartier

tekst marije ringersma, foto Bas Boerman

ik ontmoet (tattoo)artist natasja 
snoeijer (43) in haar studio aan de 
KlarendalseWeG 134. ze vertelt dat 
alles in haar winkel te koop is, behalve de 
bruine leren stoel waar ze zelf op zit.

Wat is er bijzonder aan deze bruine leren 
stoel dat je hem wilt behouden?
Ik heb daar mijn vriend in leren kennen. 
Deze stoel stond in een koffietentje in 
Gouda. In een hoekje. Ik kende een leuke 
man via de school van mijn zoon. We spra-
ken af om samen koffie te drinken in dat 
koffietentje. Ik zat altijd op deze stoel. De 
eigenaar van de koffietent wilde de stoel 
bij het grofvuil zetten, maar daar heeft 
mijn vriend toen een stokje voor gestoken.

in jouw winkel hangen allemaal kunst-
werken. Wat is je achtergrond?
Vanaf de basisschool teken ik eigenlijk al. 
Jaren later ben ik gaan experimenteren 
met graffiti, nadat ik een workshop had 
gevolgd met mijn zoon. Het verfijnde van 
graffiti vind ik mooi. De klassieke graffiti 
is vaak met letters, maar ik wilde er graag 
een kunstvorm van maken. Weinig men-
sen in Nederland deden dat, dus ik heb 
zelf uitgevogeld hoe ik met deze spuit-
techniek kunst kon maken. Trial & error is 
het geweest. Omdat ik dichterbij het bos 
wilde wonen, ben ik vijf jaar geleden met 
mijn zoon verhuisd van Gouda naar 

Arnhem. Zo’n verhuizing heeft best wel 
impact en ik had een uitlaatklep nodig. Ik 
had niet veel geld, maar had wel veel ver-
huisdozen. Dus ik heb die verhuisdozen 
verscheurd en ben erop gaan schilderen. Na 
een expositie in Amsterdam werd er opeens 
een paar honderd euro voor mijn verhuis-
doos betaald. Ik dacht: nu ga ik het maken!

en is dat gelukt?
Ik maak nog steeds kunst omdat ik het heel 
erg leuk vind. Ik verkoop ook regelmatig 
een kunstwerk, maar ik kan er nog niet 
van leven. 95% van mijn inkomsten uit 
deze winkel, komt uit het zetten van tat-
too’s en tijdelijke tattoo’s. Daarnaast werk 
ik ook nog een paar dagen als kok in een 
restaurant, omdat koken ook één van mijn 
passies is.

Hoe ben je er toe gekomen om tattoo artist 
te worden?
Op de middelbare school wilde ik meer 
uitdaging dan alleen tekenen op papier. Ik 
begon met het natekenen van tatoeages.
Toen ik 20 was, liet ik mijn eerste tattoo zet-
ten door Henk Schiffmacher (dit is één van 
Nederlands bekendste tatoeëerders, red). 
Daarna begon ik met oefenen; eerst op 
leer, later op kunsthuid en toen op vrien-
den en kennissen. Nadat ik ervaring had 
opgedaan in een Amsterdamse tattoo shop, 
opende ik mijn eigen shop in Arnhem.

Hoe onderscheid je je van andere tatoeëer-
ders?
Iedereen heeft zijn eigen stijl, dat heb ik 
ook en daar ben ik goed in. Mijn stijl is 
minimalistisch, grafisch en kunstzinnig. 
Ook pas ik vaak dotwork toe, dat zijn punt-

jes in plaats van rechte lijnen. Voor al mijn 
klanten ontwerp ik iets unieks, tenzij ze zelf 
al een ontwerp hebben gemaakt. Wat mij 
ook onderscheid, is dat ik een vrouw ben. 
De tattoo wereld is over het algemeen een 
echte mannenwereld.

Wat vind je het leukste aan het hebben van 
een eigen tattoo shop?
Ik maak van alles mee. Mensen laten vaak 
een tattoo zetten die een speciale betekenis 
heeft. Bijvoorbeeld een aandenken aan een 
dierbare die overleden is. Dat maakt het 
vak mooi en veelzijdig!
Het leuke aan een winkel is ook dat ik alle 
vrijheid heb om nieuwe wegen in te slaan. 
Laatst werkte ik samen met iemand die 

leren schoenen maakt; een aantal van zijn 
schoenen heb ik getatoeëerd. Super leuk 
geworden. Ook zit ik er aan te denken om 
koffie te schenken in mijn winkel om zo de 
drempel te verlagen om rond te kijken in 
de winkel of om informatie te krijgen over 
kunst en/of tattoo’s. Zo blijf ik altijd bezig 
met nieuwe dingen, dat vind ik leuk.

ik zeg natasja gedag en ze verdwijnt ach-
ter het kledingrek, op haar bruine stoel, 
tussen haar kunstwerken en andere eigen 
maaksels. Waarschijnlijk verder mijmerend 
over toekomstige kansen en uitdagingen.

dit artikel wordt mogelijk gemaakt door 
volkshuisvesting

“Mijn stijl is minimalistisch,  
grafisch en kunstzinnig”

tekst marije ringersma Foto Bas Boerman

samen met zoon dylan (15), hond Buddy, 
kat Bonki en (alleen op vrijdag) Blonde 
adonis (38) woont lilian rappard (58) 
in hartje Klarendal. 

Het is vandaag een warme, zonnige dag. 
Wat doe jij het liefst op zo’n dag als deze?
Ik sta om 6 uur ‘s ochtends op. Daarna laat 
ik mijn hond Buddy uit. Dan ga ik op de 
fiets naar het huis van mijn ex-schoonmoe-
der. Net zoals ik, is zij eigenzinnig en houdt 
ze ervan om er mooi uit te zien. Ze is al 84 
en kan niet alles meer alleen. Ik ben een 
soort manager van haar hele huis. Je kan 
het ook een butler noemen. Ik doe van al-
les, van planten verzorgen tot naaiwerk. Na 
de lunch ga ik naar huis en laat ik vijf hon-
den uit. Lekker in het bos wandelen. Rond 
een uur of drie ben ik thuis, pak ik een pot 
thee of een biertje en ga ik slapen. Zo ziet 

bijna iedere dag eruit in de zomer. Behalve 
op woensdag. Dan ga ik naar mijn moeder 
in Arnhem Zuid. Samen een kibbelingetje 
eten. 

je houdt ervan om er mooi uit te zien. Hoe 
doe je dat?
Het is een soort spelen. Mezelf mooi aan-
kleden, schoenen zoeken die er precies bij 
passen. Noem het styling. Ik doe het niet 
om op te vallen hoor, maar ik vind het zelf 
gewoon leuk. Ik draag het liefst elegante 
jurken. Ook als ik met de honden buiten ga 
lopen. Ik zie er altijd gelikt uit.

vertel eens wat meer over je liefdesleven. 
je had het over een Blonde adonis?
Ik ken hem van de straat. Drie jaar gele-
den hing ik mijn was op en zag ik hem. Ik 
nodigde hem uit om samen een borrel te 
drinken. Brutalen hebben de halve wereld. 
Het leukste aan hem vind ik dat hij rustig is,

dat hij lekker ruikt en dat hij heel goed kan 
luisteren. Hij komt meestal op vrijdag langs. 

Wil je in de toekomst samenwonen met 
Blonde adonis?
Samen wonen is niks voor mij. Dat lukt 
mij niet zo goed, eerlijk gezegd. Ik hou van 
vrijheid en ben misschien toch te eigenge-
reid. Ik ben heel blij met de huidige situatie, 
lekker met mijn hond, kat, zoon en de 
Blonde Adonis op vrijdag. Ik behoud al mijn 
vrijheid om met vriendinnen weg te gaan. 
Niemand komt iets tekort op deze manier.

je hebt al vaker in kranten gestaan. vind je 
het leuk om in de belangstelling te staan?
Ja heel leuk. Ik wil graag met anderen delen 
hoeveel ik plezier in het leven heb. Toen ik 
jonger was, deed ik ook modellenwerk. Van 
mijn 21ste tot mijn 40ste heb ik modeshows 
gelopen, dat is het leukste werk wat ik ooit 
heb gedaan. 

en toen werd je zwanger.
Een late leg. Maar echt een cadeautje van 
moeder natuur. Had het totaal niet ver-
wacht. En nu is hij al puber. Dat is echt TE 
leuk. Puberjongens zijn stout, fantasierijk en 
ze kunnen heel goed samenwerken. Als de 
Blonde Adonis op vrijdag komt met een lek-
ker stukje vlees, maken we dat samen klaar. 
Een aantal van die pubers die zin hebben, 
eten dan gezellig mee. 

Het is vrijdag, einde van de middag. ik 
bedank lilian voor haar tijd en ga op weg 
naar huis, voordat Blonde adonis met een 
stukje vlees verschijnt.

Wie ben jij nou? Wie ben jij nou? 
Wie ben jij nou? Lilian Rappard

“Brutalen hebben de halve 
wereld”

Getekend door corrie evenhuis

Bewoonster Corrie maakt portretten van 
wijkbewoners. 

Voor de editie van deze wijkkrant teken-
de zij riK van Houten, woonachtig 
aan Klarendalseweg.

Rik werkt als wasbaas, ongeveer aan de 
overkant. “De Wasplaats draait inmid-
dels als een tierelier!” aldus Rik. 

www.dewasplaats.nl 

Ben jij de volgende keer aan de beurt? 

Portret

(tattoo)artist natasja snoeijer in haar latash, art & ink gallery



zoMervaKantieverHalen dOOr Bas Bugter en miranda LOuws

de zomer zit er helaas al weer op. voor velen toch de tijd van het jaar om er op uit te 
trekken, uit te rusten of juist bijzonder actief te worden en dus gingen we de wijk in om 
bewoners te vragen hoe hun vakantie was.  Hoewel tijdens onze ronde bleek dat veel 
Klarendallers gedurende de vakantietijd gewoon thuis bleven bleek bij veel anderen 
vooral het fietsen erg populair.
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Bas 

Wanneer we Bas tegen het lijf lopen op de Klaaskaterlaan, staat hij net de buurvrouw te 
vertellen van zijn geweldige vakantie. Samen met zijn vrouw carola en hun 2 kinderen 
pucK & Milo maakte hij met de camper in twee en halve week een tour in de omgeving 
van saint Malo in BretaGne, franKrijK. 
"We waren altijd gewend om alles ver van te voren tot in de puntjes te plannen. Je weet 
wel… veel gepuzzel en georganiseer. Dit keer wilden we het anders doen: Voor het eerst 
op de bonnefooi. Dat is echt een aanrader. Nou, om heel eerlijk te zijn hebben we dat 
vorig jaar voor het eerst geprobeerd maar toen hadden we een oud busje mee en dat 
was niet echt een succes. Dat smetje moesten we even wegpoetsen en dat is bijzonder 
goed gelukt. We hebben op prachtige plekken gestaan in de omgeving van Saint Malo in 
Bretagne met als afsluiter nog een bezoek aan eurodisney waar we erachter kwamen 
dat ze daar een speciale parkeerplaats hebben waar honderden campers kunnen staan. 
Al met al een mooi avontuur."

 “Voor het eerst op de bonnefooi. Dat is echt een aanrader” 

edGar

edGar woont, met een kleine uitstap naar de Geitenkamp al zo'n 40 jaar op Klarendal. 
We komen hem tegen op de Agnietenstraat terwijl hij, na een lange werkdag, zijn auto 
uitstapt. 
"Mijn motto is 'hard werken en veel bewegen' en dat is dan ook precies hoe ik de zomer 
ben doorgekomen. 'Want daar blijf je jong bij'. Werken doe ik buiten de stad, sporten 
Onder de Linden. Met een beetje geluk ga ik tegen het einde van het jaar op vakantie. 
Ondertussen ga ik gewoon door."
De dag dat deze krant uitkomt wordt Edgar 65. Dat motto van hem werkt dus echt!

“Hard werken en veel bewegen”

elja

We maakten een tussenstop ter hoogte van café sailor, in de Catharijnestraat, waar 
barvrouw elja de pilsjes tapt. Ze werkt al zo 'n 38 jaar in de horeca en dan is het wel-
verdiend er even tussenuit te kunnen gaan... "Ik gá nog op vakantie...Zes dagen naar 
Mallorca, met het vliegtuig."
De biljarttafel is een prominent meubelstuk in het interieur van het bruine café. Er wordt 
dan ook 6 dagen in de week intensief gebruik van gemaakt. Regelmatig vinden er com-
petities plaats, tussen verschillende teams. "We gaan met zes vrouwen, van de biljart-
club. Daar sparen we gezamenlijk voor: telkens als er gespeeld is gaat er geld in de pot. 
Vorig jaar ben ik ziek geweest, dus nu hebben we twee jaar opgespaard. Zes vrouwen 
op Mallorca, dat wordt natuurlijk flink feesten!"
Met al dat feesten in de Spaanse temperatuur kan wat verkoeling noodzakelijk zijn maar 
ook daar blijkt door de dames aan gedacht:  "We zitten in een hotel aan de boulevard. 
We hoeven dus alleen maar over te steken, dan loop je zo de zee in!"

odette 

Ter hoogte van de Akkerstraat troffen we odette die enthousiast vertelde over haar 
fietsvaKantie in de BelGiscHe ardennen. 

"Ik vind het heerlijk om eens per jaar de rust en ruimte van de natuur op te zoeken. 
Dit jaar zijn mijn vriend en ik 9 dagen in de Belgische Ardennen en 2 dagen in zuid-
liMBurG geweest. Het was mijn derde fietsvakantie. Met de auto zijn we eerst naar 
Camping De La Cascade gereden in het Belgische Coo. We kwamen daar aan op een 
zondag bij het kinderparadijs Plopsa Coo, waar het keidruk was. Vanaf de camping zijn 
we dagelijks gaan fietsen in het prachtige gebied. Er zijn daar veel oude treinrails tot 
fietspad getransformeerd en we hebben ook delen van de touretappe Bastenaken-Luik 
gereden, en de Gulpenerberg beklommen. Tijdens het afdalen is het van belang goede 
remmen op je fiets te hebben want als je niet oppast dan ga je al gauw 80 kilometer per 
uur! In het dorpje Trois-Pont is de beste friet van de regio te krijgen en uiteraard hebben 
we ook regelmatig de tijd genomen om te proosten met een heerlijk Belgisch biertje."   

“Ik vind het heerlijk om eens per jaar de 
rust en ruimte van de natuur op te zoeken” 

“Zes vrouwen op Mallorca, dat wordt natuurlijk flink feesten!”

janneKe en vriend

We ontmoetten een paar sportief ogende studenten in de Rappardstraat, sleutelend aan een 
quad. janneKe, de jonge dame van het stel, deed het woord.
"We doen allebei een outdoor opleiding en zijn naar cHâteauroux-les-alpes geweest, 
in franKrijK. Twee weken op cHaMpinG les eyGas, dat van een Nederlandse eigenaar 
is. We hebben dagelijks Hollandse kost gegeten en deelgenomen aan allerlei activiteiten 
zoals MountainBiKen, raften en canyoninG." De ons onbekende termen wist ze 
vriendelijk toe te lichten. "Dat raften gebeurde in een rapid race, waarbij je met eén of twee 
personen op een soort opgeblazen hotdog zit en dan door het water racet. Canyoning is 
klauteren en klimmen door bergen en rivieren. Op de terugweg hebben we ook nog een 
stukje van de tour de France kunnen zien, in het kader van 'hoe sportief kan je vakantie zijn.'"

 “Hoe sportief kan je vakantie zijn” 
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Bewonersoverleg 

Op 13 september was het eerste bewonersoverleg na 
de zomervakantie. Er is daar gesproken over vervuil-
inG in de WijK. 
Denk daarbij dan aan hoe je kunt voorkomen dat 
mensen afval dumpen in struiken of het naast con-
tainers zetten. De aanpak van voorlichting én boetes 
uitdelen als je betrapt wordt op het dumpen van afval, 
wordt gezien als een goede aanpak.

In de wijk zijn er conflicten tussen buren over allerlei 
zaken. Omdat beide partijen meestal graag een oploss-
ing van het conflict willen zonder politie of rijdende 
rechter is er al enige jaren BuurtBeMiddelinG in 
Arnhem. De coördinator van de buurtbemiddeling in 
Arnhem heeft verteld over hoe en wat buurtbemidde-
ling doet.

Daarnaast is er gesproken over het BeHoud van de 
sinterKlaasoptocHt voor Klarendal die in het 
geding is, omdat de organisatie de intocht van novem-
ber anders wil laten lopen.  

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

prinsen en prinsessen opgelet; 
in de herfstvakantie wordt 

arnhem omgetoverd tot 
heuse sprookjesstad 

tijdens de tiende 
editie van het 

sprookjesfestival. 

Tijd dus voor een 
feestje! Door de 

hele stad kan je 
genieten van 

sprookjesach-
tige voorstellingen, 

tentoonstellingen en 
workshops met theater, dans en 

muziek. En zo ook bij Huis van Puck! 

Tijdens het Sprookjesfestival stelt Huis 
van pucK Haar tHeaterzaal beschik-
baar voor een echt sprooKjesfeest.  
3 Theatergroepen programmeren tussen 
15 en 22 oktober diverse leuke kinder-
voorstellingen in de gezellige theaterzaal 
van de Klarendalse Kazerne. Er worden 
zowel ’s morgens als ’s middags voorstel-
lingen geprogrammeerd en een kaartje 
kost maximaal € 3,00 p.p.

Puck; de bewoner van Huis van Puck, beter 
bekend als het duiveltje van Midzomer-
nachtdroom, zou het ontzettend leuk vinden 
als jij verkleed komt naar de voorstelling. 
Dus trek je mooiste prinsessenjurk aan, 
kom als stoere ridder (met of zonder paard) 
of bind je vleugels achter en vlieg als fee 
onze kant op. Het kan Puck niet gek genoeg 
zijn!

proGraMMa:
zondag 15 oktober 
11.00 / 12.00 / 13.00u: De Verteljurk (3+) 
15.00 / 16.00: Paniek in Puntmutsendorp 
(4+) 
Woensdag 18 oktober
15.00 / 16.00 / 17.00u: Paniek in Puntmut-
sendorp (4+) 
zaterdag 21 oktober
14.00 / 15.30 / 17.00u: Het verjaardagsfeest 
van mevrouw Stippel (4+) 
zondag 22 oktober 
11.00 / 12.00 / 13.00u: De Verteljurk (3+) 

de verteljurk (3+) - iris Helena stern 
Uit de prachtige jurk van Iris komen allerlei 
mooie en spannende verhalen. Kom je ook 
luisteren? Entree: € 2,50. Duur: 25 minuten.

paniek in puntmutsendorp (4+) - theater-
groep junto
In het puntmutsendorp wonen allemaal 
kabouters met hun eigen talent vredig bij 
elkaar. Totdat er op een dag een enge, ge-
mene draak het dorp binnenvalt. Althans, 
dat denken de kabouters. Want draken 
zijn toch altijd gevaarlijk en eng? Samen 
bedenken ze een plan om de draak te 
verjagen waarbij ze ieder gebruik maken 
van hun eigen talent. Maar… is die draak 
wel zo eng en gemeen als dat ze gedacht 
hadden? Entree: € 3,00. Duur: 25 minuten.

Het verjaardagsfeest van mevrouw stip-
pel (4+) - theatergroep ons Genoegen
Mevrouw Stippel is haar verjaardagsfeest 
aan het voorbereiden. Ze dekt de tafel 
en legt slingers en ballonnen klaar. Maar 
elke keer als ze de kamer binnenkomt is er 
iets veranderd. Wie doet dat toch steeds? 
Entree: € 3,00. Duur: 25 minuten.

SprookjesFEEST bij Huis van Puck

tekst en beeld: Bas Bugter

op 4 noveMBer opent carnavalsver-
eniging de patriotten opnieuw haar 
deuren voor een superopening van het 
nieuwe carnavalsseizoen. als vanouds be-
looft het weer een gezellige avond te wor-
den. Hoewel carnaval van origine vooral 
in het zuiden van ons land wordt gevierd, 
vanwege z'n oorsprong in de katholieke 
traditie, heeft het carnavalsvirus ook z'n 
weg naar Klarendal gevonden. zo is carna-
valsvereniging de patriotten al sinds 1983 
actief en kent veel Klarendalse leden.

Na wat omzwervingen vond de vereniging 
haar eigen clubgebouw in de Agnieten-
straat 88. Rond de tijd van de optocht op 
26 februari van dit jaar was de vereniging 

echter een tijdje dakloos en vond onderdak 
bij andere verenigingen elders in de stad. 

Er is wat misverstand ontstaan over de 
reden daarvan. Zo werd ten onrechte ge-
suggereerd dat de nieuwe eigenaar van het 
pand aan de Agnietenstraat 88 een andere 
bestemming voor het pand had en De Pa-
triotten daarom op zoek moesten naar een 
andere thuishaven. 
Zoals eerder gezegd in een interview met 
het oude bestuur dat uitgezonden werd bij 
omroep Gelderland, lag dit echter niet aan 
de heer R. Kousbroek.

Mede dankzij wijkvereniging vogelwijk  
zijn de patriotten inmiddels terug op hun 
vertrouwde locatie, aan de aGnieten-
straat 88.

Patriotten terug op hun vertrouwde locatie 
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Ondernemersvereniging dOCKs 
presenteert Marije sietsMa 
nieuWe onderneMers in Het 
ModeKWartier

tekst annemarie van ginkel, foto Zefanja 
Hoogers

Wie binnenloopt bij loopvis aan de 
KlarendalseWeG 103 voelt zich met-
een thuis. Het ruikt er naar gepoetste 
vloer en boeken en er hangt een hui-
selijke sfeer. “de helft van de inboedel 
komt uit mijn ouderlijk huis, dus dat 
geeft almeteen een vertrouwd gevoel” 
aldus Marije sietsMa. dat doet het. 
We nemen plaats in het midden van de 
winkel, tussen de houten boekenkastjes 
en de kleurige covers van alle boeken 
die Marije uitgeeft en verkoopt, voor een 
interview.

Hoe kom je bij de naam Loopvis? wil ik 
weten. “Als je nu nog het boekenvak in 
wilt ben je best debiel” zegt Marije. “Het 
kan eigenlijk niet. Mensen kopen haast 
geen boeken meer. Alles kan via internet. 
maar ik wilde laten zien dat iets wat 
eigenlijk niet kan tóch kan. Daar verwijst 
de naam naar. Een vis kan niet lopen, 
maar hij bestaat wel. Google maar op 
Axolotl, de Mexicaanse wandelvis. Hij 
heeft een enorme grijns op zijn hoofd en 

zijn ledematen groeien weer aan als hij ze 
kwijtraakt. Hij is nog niet helemaal door-
ontwikkeld, dus hij blijft zo fris en vrolijk 
tegen de wereld aankijken. Dat past bij mij. 
En het is een leuk logo.”

Loopvis is ontstaan uit een kookboek 
over kruidnoten :'Maak van de noot een 
deugd'. Marije schreef het samen met 
Karin Sitalsing. Ze gingen ermee naar een 
uitgever. Die vond het leuk, maar wilde dan 
ook een boek over kerstkransjes en oude 
paaseieren. Daar had Marije geen zin in, 
waarop ze besloot om het zelf uit te geven. 
Ze zochten er vormgevers en fotografen bij 
en wonnen prompt de Gourmand World 
Cookbook Award voor het mooist geïllu-
streerde kookboek van de wereld.

“Ik druk alles in Nederland met plantaar-
dige inkten. Ik zorg voor zo min mogelijk 
restpapier en als ik het toch heb doe ik 
aan hergebruik. Vandaar mijn slogan : Voor 
mooie boeken en een schoon geweten.” 
vertelt Marije.

Marije zoekt voortdurend naar samenwer-
king met andere kunstenaars. “Daarom zit 
ik ook in Klarendal en bij DOCKS, dat past.” 
Ze werkte onder andere samen met de 
Bakbar, plaatsmaken en die nieuwe fietsen-
winkel cycle nation. Ook zoekt ze samen-
werking met andere boekwinkels. “Het 

liefst doe ik maatschappelijk betrokken pro-
jecten met veel illustraties. Ik wil een brug 
slaan tussen verschillende kunstvormen. 
Ook tussen muziek en boeken bijvoorbeeld. 
Of theater en boeken. We zijn immers alle-
maal bezig met esthetiek.”

Marije doet waar ze blij van wordt. Ze 
combineert kunstvormen en geeft prach-
tige boeken uit waaronder een aantal door 
haarzelf gemaakt. Ze heeft kookboeken, 
jeugdboeken, notitieboekjes met handge-
maakte zeefdrukken en okapi's. Okapi's zijn 
kleine boekjes waar je iets mee kunt doen 

of van kunt maken en die je op kunt stu-
ren. Marije zelf is even kleurrijk als haar 
werken. Ze zoekt steeds naar samenwer-
king en inspiratie, want “Als je samen-
werkt kom je verder”

uitGeverij loopvis, 
Klarendalseweg 103
woensdag t/m vrijdag 
10.00 uur tot 18.00 uur. 
zat. van 11.00 tot 17.00 uur 

dit artikel wordt mogelijk gemaakt door 
volkshuisvesting

Uitgeverij Loopvis

Marije sietsma van uitgeverij loopvis

•	 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

MuzieK Bij de Molen
In de Klarendalse Molen De Kroon vindt 
sinds april van dit jaar maandelijks een 
muziekconcert plaats onder de noemer 
Muziek bij de Molen. De initiatiefnemers 
zijn chantal van den Hurk, titia Wiggers, 
beide woonachtig in Klarendal en de 
Arnhemse muzikant Kok de Koning. Het 
drietal raakte enthousiast door de sfeer 
in het bijgebouwtje van de molen, de 
paardenstal, tijdens eerdere sporadische 
live optredens zoals Muziek bij de Buren 
en door eigen ervaring van Kok met klein-
schalige optredens voor luisterpubliek.

Muziek bij de Molen wil een kleinscha-
lig en laagdrempelig podium zijn voor 
akoestische en licht versterkte authentieke 
muziek. Voorlopig wordt geselecteerd uit 

lokale artiesten zoals singer-songwriters 
die onderscheidend zijn en zich thuis voe-
len bij publiek dat aandachtig luistert.

De afgelopen vier concerten zijn goed 
bezocht en de sfeer was erg gezellig.
De concerten vinden plaats op elke derde 
donderdag van de maand en zijn gratis 
toegankelijk. De molen is open om 20.00 
uur en de muziek begint om 21.00 uur. De 
eerstkomende keer is donderdag 19 ok-
tober en de daarop volgende, donderdag 
16 november. Raadpleeg Facebook voor 
meer informatie: www.facebook.com/
muziekbijdemolen

artiesten die zich aangetrokken voelen 
tot dit evenement worden uitdrukkelijk 
uitgenodigd om zich te melden en eens 
naar een concert te komen.

Wie is volGens u de vrijWilliGer van 
Het jaar? 

tHeMa arnHeMse stadsprijs 2017 is 
toffe tijdGenoten. 

Arnhemse vrijwilligers zijn van alle leeftij-
den. De tijd dat je alleen vrijwilligerswerk 
deed na je pensioen is echt voorbij. Logisch 
ook, er valt veel te halen met vrijwilligers-
werk; je ontmoet nieuwe mensen, doet (an-
dere) werkervaring op, het geeft structuur 
aan je dagen en je kunt veelal doen waar 
je hart naar uitgaat. Het bestuur van de 
arnHeMse stadsprijs is op zoek naar 
die vrijwilligers, (vrijwilligers)organisaties 
en/of buurtinitiatieven waar verschillende 
generaties samenwerken, elkaar versterken 
en van elkaar leren. Waar leeftijd er niet toe 
doet of waarin dat elkaar juist versterkt. 

Natuurlijk kennen we allemaal het voor-
beeld van de jongere die een oudere leert 
om te gaan met een I-pad maar er zijn veel 
meer voorbeelden te bedenken. Bijvoor-
beeld de jongere die kleuters dansles geeft, 
de oudere die een jonge vluchteling helpt 
bij de Nederlandse taal, een groep jongeren 
die de tuin opknapt van een ouder echtpaar, 
de voorleesoma op de basisschool, of de 
leerling die na een maatschappelijke stage 
bij een organisatie blijft plakken omdat het 
er zo leuk is. 

Allemaal voorbeelden van hoe onbelang-
rijk leeftijd is als je vrijwilligerswerk doet. 
Voorbeelden die goed aangeven dat er 
een verbinding ontstaat tussen generaties. 

Kent u iemand waarvan u vindt dat het een 
toffe tijdgenoot is en die bij dit thema past? 
Draag hem of haar dan voor voor de Arn-
hemse Stadsprijs voor Vrijwilligerswerk. 

We nodigen u en jou uit om elk initiatief, 
hoe klein ook voor het voetlicht te brengen. 
Kleine dingen kunnen immers (ook) een 
wereld van verschil maken. Dus; wees niet 
bescheiden en draag voor. 

Inzenden kan tot 4 oktober 2017 via 
WWW.arnHeMsestadsprijs.nl. Uit de 
inzendingen zal de jury van de Arnhemse 
Stadsprijs uiteindelijk negen genomineer-
den aanwijzen; drie in de categorie indivi-
duen, drie in de categorie groepen en drie 
in de categorie jeugdlintje (tot 21 jaar). In 
iedere categorie valt een prijswinnaar 2017: 
een individuele prijs voor een vrijwilliger: 
€ 750 en een uniek beeld, een groepsprijs 
voor een organisatie of initiatief: €1.500 en 
een oorkonde en een Jeugdlintje voor een 
jonge vrijwilliger: €500 en een oorkonde. 
WWW.arnHeMsestadsprijs.nl. 

tijdens het arnhems vrijwilligersgala 
op zaterdag 18 november in Musis sa-
crum worden de genomineerden officieel 
bekendgemaakt. zij ontvangen dan allen 
de iKra-award. de arnhemse stadsprijs 
wordt op vrijdag 1 december uitgereikt 
door Burgemeester ahmed Marcouch in 
de Burgerzaal van het arnhemse stadhuis. 
aanvang 16.00 uur. iedereen die daarbij 
aanwezig wil zijn is van harte welkom. u 
kunt zich aanmelden voor de uitreiking via 
info@vrijwilligerscentralearnhem.nl 

Arnhemse Stadsprijs voor 
Vrijwilligerswerk 2017
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Klare Taal Junior Klare Taal Junior
Klare Taal Junior Klare Taal Junior

Door Annemarie van Ginkel

Klare Taal junior misluKT

Het was een prachtige dag bij de leuke linde. De zon 
scheen, er was een circus en het was de laatste vrij-
dag van de zomervakantie. 
Voor Klare Taal junior heb ik een aantal van jul-
lie geïnterviewd en er een foto bijgemaakt. 
Fantastische verhalen hadden jullie.

maar al mijn foto's zijn mislukt! Daarom staan jullie 
verhalen nu niet in de krant.
sadie, Kess, Kjell, Demi, Briyanna en Jolina, als jullie 
willen doen we het een keer over. stuur dan een mailtje naar wijkkrant@klarendal.nl, dan maken we een 

afspraak en interview ik je voor in de volgende krant.
Ook voor andere kinderen geldt: als je nieuws hebt voor op de kinderpagina, stuur me dan een mail 

met je telefoonnummer, dan kom ik naar je toe om er een stukje over te schrijven.

Fijne herfst!
Anne 

KinderwerkKinderwerk 
KinderwerkKinderwerk

start kinderclubs mFC Klarendal
Vanaf woensdag 20 september start de Kidsclub 
(= instuif) weer. 
Van 12.30 - 13.30 uur is het inloop-uur. Dan kun je binnenko-
men en je inschrijven voor de activiteiten van die middag. Ook 
is er plek om je boterham te eten en een spelletje te doen!
Van 13.30 – 15.30 uur zijn de hoofdactiviteiten. Je kunt 
kiezen uit verschillende activiteiten. Op één middag kun je 2 
dingen doen. Je kunt kiezen uit bijvoorbeeld koken, knutselen, 
sporten, drama.
Als je wil sporten, moet je je sportschoenen meenemen!
We hebben aparte kleutergroepen. De kleuters gaan knutselen 
en gymmen. Neem dus sportschoenen mee!
Kosten zijn € 1,- per kind.
in de vakanties gaat de Kidsclub niet door, maar bieden we allerlei andere leuke 
vakantie-activiteiten!

in oktober gaan ook andere clubs weer van start. let op de flyers en posters 
voor de data en tijden. Of volg Joyce op Facebook! Tot snel allemaal!

TOP-speeldorp!!!
in de zomervakantie was het natuurlijk weer tijd voor speeldorp Klarendal. 
Gelukkig konden we na de brand in de opslag toch van start, dankzij de hulp van 
zoveel mensen. Nogmaals dank daarvoor!

speeldorp begon traditioneel met de openingskermis en eindigde traditio-
neel met Circus Harlekino! De dinsdag zijn we gestart met het Bouwdorp; een 
cowboy-dorp met saloon, gevangenis én paard en wagen. De kinderen hebben de 
hele week nog verder kunnen bouwen!  De waterdag was met een extra zonnetje 
nog mooier. De brandweer kwam ook nog eens om de dag af te sluiten, bedankt! 
Tijdens de sprookjesdag en de Racedag hebben wat regen gehad, maar dat 
heeft de sfeer niet verpest. 
De 2de week van speeldorp startte met de sportdag, en ook het bezoek aan de 
oudere Klarendallers in DrieGastHuizen en Vreedenhof was een succes. We heb-
ben zelfs samen nog het speeldorp-lied gezongen! Het dagje weg met de pick-
nick in het sonsbeek en bezoek aan het Watermuseum was erg leuk. We hebben 
veel gezien, gedaan en geleerd in het museum. Tegen het einde van de 2de week is 
het altijd weer tijd voor de Talentenshow, met ook dit jaar weer stoere kinderen 
die het toch maar durven om daar te staan. 

Groot dank aan alle vrijwilligers die hard hebben gewerkt vóór en tijdens 
speeldorp!!! De inzet en positieve houding van al deze mensen heeft ervoor 
gezorgd dat speeldorp, ondanks alles, een groot succes is geworden dit jaar! 
BEDANKT liEVE VRiJWilliGERs!!! 

KindcentrumKindcentrum
Op 11 juli jongstleden is door wethouder Ron Konig KindCentrum Klarendal 
officieel geopend door middel van het hijsen van de vlag met het 
KindCentrum logo.
Daarna was het feest voor de kinderen, met uiter-
aard een traktatie en spelletjes een mooi aanden-
ken, een echte KindCentrum rugtas, namens het 
bewonersoverleg Klarendal.

KindCentrum 
Klarendal is een 
samenwerking 
tussen Kinderopvang sKAR Beestenboel 
(kinderdagverblijf, peuterwerk en BsO) en 
Basisschool Kunstrijk. 
We zijn erg trots dat we kinderen vanaf 
het moment dat ze bij ons komen tot dat 
ze de basisschool verlaten een doorlo-

pende lijn bieden in opvoeding, ontwikkeling en onderwijs.
We werken nauw samen en maken gebruik van de talenten van de medewer-
kers om zo het maximale te bieden aan kinderen van 0 tot 12 jaar.
KindCentrum Klarendal is daarom de beste plek voor uw 
kind in onze wijk!

Kunstrijk naar AmelandKunstrijk naar Ameland

in juni zijn groep 7 en 8 van basis-
school Kunstrijk onder begeleiding van 
een aantal leerkrachten op een driedags 
kamp geweest naar Ameland. Het hele 
jaar keken de kinderen hier al naar uit. 

Het regende en waaide erg hard in Holwerd 
waar de boot vertrok, waardoor som-
mige kinderen de reis erg spannend von-
den. Vanaf de kampeerboerderij zijn we 
op de fiets door de harde wind naar het 
Natuurmuseum en naar het strand gegaan 
én heel dapper in de zee gesprongen!  in de 
avond was er een speurtocht, eindigend 
met allemaal bosspellen. We waren pas erg 
laat terug, dus van alle ideeën van de kin-
deren om flink de boel op stelten te zetten tijdens het naar bed gaan is niet veel terecht gekomen… De tweede dag  gooide het slechte weer roet in het eten voor plannen op het strand. maar er was een vervangend programma; de jongens tegen de meisjes! Boogschieten, puzzelopdrachten, water-opdrachten en nog veel meer. in de avond zijn we met z’n allen gaan zwemmen in een binnenzwembad. lekker warm dus, ook wel even fijn.

De laatste dag stond in het teken van opruimen en schoonmaken. Vele handen maken licht werk, 
daardoor hebben we alles netjes achter kunnen laten. De rest van de ochtend hebben we doorge-
bracht in een regenachtig Nes, waar de kinderen konden shoppen en een frietje eten.
Ondanks het slechte weer gaven de kinderen aan een geweldig kamp te hebben gehad en dat ze het graag nog een keer over zouden willen doen. maar dan misschien met ietsje meer zon…

uiteraard is een dergelijk kamp niet mogelijk zonder de extra inzet van vrijwilligers, de bijdrage van Het Burgerweeshuis voor het busvervoer, en de bijdrage van het Bewonersoverleg Klarendal voor de fiets-huur.  We zijn daar heel dankbaar voor.

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


