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WijkkrantKlarendal

Wijkkrant Klarendal heeft een jubileumjaar achter de rug, 45 hele 
jaren komt de krant van de drukker met wisselende redacteuren 
en altijd relevante berichtgeving voor Klarendalse bewoners. 

De redactie van 2017 was zo goed als nieuw samen gesteld, en 
samen brachten we weer zeven edities met acht pagina's vol tekst 
en beeld. Volgend jaar weer!  

Wij wensen iedereen een fijne Kerst en een goed uiteinde. 
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Op 21 december van 18.15u tot 19.30u 
is er in het MFC Klarendal een leuke 
en gezellige kerstmarkt georganiseerd 
door: basisschool Kunstrijk

✪ Er zullen tal van kraampjes zijn
✪ Een hapje en een drankje
✪ Kleine optredens door de kinderen
✪ En gezellige kerstmuziek
Kortom voor een ieder wat wils!
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De LeKKerste OLIe-
BOLLen Van arnHem

en deze kan je bij BOuWspeeLpLaats De LeuKe 
LInDe bestellen.
De oliebollen worden door de vrijwilligers gebak-
ken en de opbrengst is natuurlijk voor de kinderen.

De oliebollen worden op zOnDag 31 DecemBer 
op de Leuke Linde gebakken. en kunnen hier ook 
opgehaald worden tussen 13:00 en 15:00 uur.
Voor mensen die slecht ter been zijn kunnen de 
oliebollen thuis bezorgd worden.
De oliebollen zijn € 0,50 per stuk.

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

naam:

adres:

telefoonnr: 

Ik wil ……… Oliebollen x € 0,50 = totaal: €

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

Bon uiterlijk 29 december inleveren bij de Leuke 
Linde!

In 2012 kreeg ondernemersvereniging DOcKs van Klarendal kerst 
ornamenten geschonken van stichting Binnenstad arnhem. De 
kerstverlichting deed eerst jaren dienst in de binnenstad van 
arnhem. 

Voor DOCKS is het sindsdien jaarlijks een hels karwei om de mid-
delen te vinden voor het installeren van de feestverlichting in de 
wijk; de werkelijke prijs voor installatie en de-installatie van de 
kerstverlichting gaat de begroting van DOCKS ver te boven. Zelfs 
met hulp van de voormalige eigenaar in de binnenstad die kosten 
enigszins binnen de perken heeft geprobeerd te houden, was het 
de ondernemersvereniging nog te veel. 

Ondertussen is het hartje winter en ze hangen er toch weer! Er is 
een aanvraag ingediend bij het WIjKBuDget die is gehonoreerd. 
DOCKS is dan ook heel blij dat het wijkbudget kon bijdragen. De 
ondernemers uit het Modekwartier en vrijwilligers hebben de or-
namenten weer uit de berging gehaald op een vroege maandag-
morgen. En de verlichting hangt weer te stralen boven de straat. 

Doordat enkele spandraden stuk zijn én er geen kabels zijn bij 
winkelcentrum Klarendal, is daar nog een donker stuk. Jammer, 
want daar komen veel mensen dagelijks langs. DOCKS zoekt nog 
naar een oplossing daarvoor.

Fijne feestdagen namens DOcKs! 

De Kerstverlichting van DOCKS
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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 ~

Het jaar zit er bijna op. Met een (bijna) 
totaal nieuwe redactie hebben we het 
tussen alle actualiteiten door het jaar 
heen, weer voor elkaar gekregen zeven 
volle kranten van de drukker te krijgen. 
Een nieuwe redactie betekent ook een 
frisse wind en nieuwe inzichten op een 
krant die al weer 45 jaar bestaat. De 
wereld en het nieuws komen dan wel-
iswaar steeds meer tot ons via internet, 
maar het blijft heerlijk om een blaadje 
open te kunnen slaan en even lekker 
tastbaar te turen naar het wel en wee 
van Klarendalse bewoners en ontwik-
kelingen in de wijk. En het blijkt ook 
dat zich daarvoor altijd schrijvers en 
fotografen beschikbaar voor willen stel-
len. Dus we gaan in het nieuwe jaar er 
weer fris tegenaan, het zesenveertigste 
levensjaar van wijkkrant Klarendal!  

Voor nu, kerstverlichting boven de 
Klarendalseweg en een kerstvakantie 
waarin geen Herdertjestocht is georga-
niseerd. De organisatie slaat een jaar-
tje over. Maar toch wenst de redactie 
iedereen fijne feestdagen toe en tot 
begin februari!  

~ Redactioneel ~

uiterlijk kopij woensdag 24 januari.

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 8 februari.

Inleveren van kopy 
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Gezocht: nieuwe vrijwil-
ligers in MFC 

De multiculturele werkgroep, Activiteiten-
groep Klarendal, komt een keer per maand 
bij elkaar op de eerste donderdag van 
de maand tussen 9.00 /11.00 uur in MFC 
Klarendal en organiseert naast eigen acti-
viteiten ook gezamenlijke wijk activiteiten. 
Ook de inloop activiteit op woensdag 
ochtend tussen 10.00 uur tot 12.00 zoekt 
vrijwilligers.

Sta jij open voor een nieuwe uitdaging en 
heb jij interesse in vrijwilligers werk? Dan 
ben je van harte welkom. 

Neem gerust contact op met participatie-
werk, Songul Gurses van Rijnstad voor 
Klarendal. 
Mobiel 06 - 464 40 591 
MFC, Kazerneplein 2.

Het laatste nieuws uit de 
Gelderlander 
In november liet de Gelderlander weten dat 
de organisatie van de stedelijke Sinterklaas 
intocht niet verheugd was dat er in 
Klarendal op dezelfde datum een eigen 
Sinterklaasintocht was georganiseerd. 

Later die maand beschrijft de krant een 
oproep van een 16 jarige jongen via 
Snapchat tot 'een te gek project X in 
Klarendal'. De jongen, een bekende bij de 
politie, is opgepakt. ‘Niets doen is geen 
optie’, zei de politiechef. Daarom is op een 
woensdagavond in november het project X- 
feest verijdeld. 

Weten jullie nog de man met nep bomgor-
del die handhavers in het wijksteunpunt 
vast hield, afgelopen voorjaar? De bewoner 
(58) van de Hommelseweg zit vast in het 
Pieter Baan centrum ter observatie. ‘De 
rechtbank wil eerst meer zicht op hoe de 
man zo onverwacht en onbegrijpelijk kon 
handelen in mei’, aldus de Gelderlander. 

Rosendaalsestraat 434a 
6824CT Arnhem 

info@rocketyoga.nl 
06-42932899 

www.rocketyoga.nl 

Actieve yoga  
in Klarendal 

* ook zwangerschapsyoga * 

 

Een cc gje op Klarendal

De aLLerLaatste Keer 

Sinds 2002 tekent buurtbewoner 
gerarD muLDer (on)opvallende plek-
ken in de wijk, die lezers van de wijk-
krant konden herkennen en daarmee 
meedingen op een prijs. Ooit werd deze 
prijsvraag gesponsord door Bakkerij 
Sanders met een taart, de laatste jaren 
door Jochem’s vishandel met een 
waardebon voor een lekker visje. Na 
vijftien jaar stopt de rubriek Oogje op 
Klarendal.  

Gerard Mulder heeft dus in totaal 108 
Klarendalse tekeningen gemaakt die 
gepubliceerd zijn geweest. In de eerste 
jaren waren die in zwart/wit en later 
konden we genieten van zijn aquarellen 
omdat de krant over ging op full colour. 
Gerard: “Een grote eer dat ik dat alle 
jaren heb mogen doen. Ach, ik heb alles 
wel zo'n beetje gehad, hoewel er steeds 
weer word gebouwd en Klarendal heeft 
nog steeds zoveel verborgen hoekjes! 
Maar ik blijf gewoon tekenen schilderen.”

Wij, vele lezers en prijsvraag mededin-
gers danken Gerard voor jaren trouwe 
dienst!  

Veel werk van Gerard is geprint op 
postkaarten. Dus als jullie nog eens 
een Klarendalse plek verbeeld  in bezit 
willen krijgen, dan kun je ze bij de 
Wasplaats in winkeltje OOgst vinden; 
behalve woensdag en zondag dagelijks 
open vanaf 11.00u, Klarendalseweg 439. 
Bovendien, de Wasplaats heeft sinds 
september maandelijks een andere ten-
toonstelling van een lokale kunste-

naar. In de hele maand januari van 2018 
hangt Gerard’s werk er geëxposeerd.  

Deze zevende krant van 2017 publiceren 
we voor de laatste keer Gerard’s Oogje 
op Klarendal. Als jij de plek herkent, 
maak je kans op een heerlijke lekkernij 
die eenmalig gesponsord wordt door 
YOLLarBasI marKet in het winkel-
centrum van Klarendal; een fijne winkel 
met groot assortiment en vriendelijk 
personeel. Dank! 

Lever je oplossing uIterLIjK 20 
DecemBer in bij de balie van MFC 
Klarendal, Kazerneplein 2. De winnaar 
voorzien we dan van een tegoedbon 
die er de prijs voor de Kerst mee kan 
ophalen.

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 20 dec.
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Tekst: Annemarie van Ginkel  
Foto's: Zefanja Hoogers

Op dinsdagmiddag 28 november vond in 
het posttheater een bijeenkomst plaats 
over het verleden, het heden en de toe-
komst van Klarendal. aanleiding was de 
presentatie van promovendus sociale 
geografie FreeK De Haan, hij deed 
samen met collega’s van de radboud 
universiteit onderzoek in Klarendal. zijn 
bevindingen deelde hij nu met de aan-
wezigen. na afloop van de presentatie 
gingen de toehoorders in drie groepen 
uiteen om te discussiëren over drie, door 
Freek opgeworpen, dilemma's.

De titel van het onderzoeksrapport 
'Gentrificatie' verwijst naar het fenomeen 
dat oorspronkelijke bewoners en hun 
voorzieningen worden verdrongen door 
de komst van nieuwe, rijkere bewoners 
en hun voorzieningen. Freek en zijn team 
onderzochten of dat opgaat voor Klarendal.
Daartoe hebben zij vier jaar lang Klaren-
dallers en betrokkenen geïnterviewd, 
Freek heeft zelfs een half jaar in Klarendal 
gewoond om aan den lijve mee te maken 
hoe dat is. Het onderzoek is dus zorg- 
vuldig uitgevoerd en resulteerde in de 

volgende drie dilemma's:

1. sociaal: Voorbij de volksbuurt? 
Gaan we voorbij aan de oorspronkelijke 
bewoners? Momenteel is de verhouding 
tussen huur- en koopwoningen 70% – 30%. 
Willen we dat dat zo blijft? Of moeten we 
naar 50%-50% ? Als de verhouding veran-
dert, verandert waarschijnlijk de sfeer in 
de wijk mee. Er vanuit gaande dat nieuwe, 
rijkere import een stevige invloed kan heb-
ben op de al bestaande sociale structuur 
kan daar een risico voor de oorspronkelijke 
bewoners inzitten. Willen we dat? - aldus 
het eerste dilemma.

2. economisch: Voorbij het modekwartier? 
Wat vinden we van het modekwartier? Is 
de opzet geslaagd? Moet het zo blijven? Of 
moet er meer diversiteit komen? Meer of 
minder modekwartier? - luidt het tweede 
dilemma.

3. politiek: Voorbij wijkgericht werken? 
Sinds de rellen in de jaren '80 zijn er aller-
lei platforms opgericht om bewoners te 
ondersteunen bij het leven en verbeteren 
van hun Klarendal. Zijn die platforms (zoals 
het bewonersoverleg) nog nodig? - is het 
derde dilemma.

Na Freeks presentatie gingen de deelne-
mers in drie groepen uiteen, ieder met 
een dilemma om over te discussiëren en 
zodoende conclusies te trekken. De sfeer 
in de gespreksgroepen was opmerkelijk 
constructief, mede door de kundige bege-
leiding van de gespreksleiders. Er werd 
geluisterd en aangevuld, genuanceerd 
en samengevat. Steeds met de positieve 
intentie om te behouden wat bereikt is 
en te sturen naar wat nog beter kan. En 
er is een hoop bereikt: straten en huizen 
zijn opgeknapt, de junks zijn weggejaagd, 
er zijn zorgcoördinatoren voor wie in de 
problemen zit en we hebben een internati-
onaal bekend modekwartier, waar je onder 
andere kunt kopen bij de maker. Het is niet 
zo dat de verschillende sociale groepen 
regelmatig bij elkaar op de thee gaan, maar 
we kunnen goed naast elkaar leven. En er 
zijn plekken in de wijk waar alle groepen 
participeren, zoals de Leuke Linde en de 
molen.

De middag eindigde met stemmen. Hiertoe 
waren de dilemma's omgebogen tot stel-
lingen waar men voor of tegen kon zijn. 
Het eerste dilemma klonk als stelling: 'De 
verhouding huur- en koopwoningen is nu 
goed.' Op een enkeling na stemden de 

aanwezigen voor de stelling. Het tweede 
dilemma werd: 'Het modekwartier mag 
verbreed en meer divers worden dan 
alleen mode' Hier nuanceerde het publiek 
de stelling: diverser vond men wenselijk, 
verbreden liever niet. De aangepaste stel-
ling 'het modekwartier mag diverser wor-
den' werd vrijwel unaniem ondersteund.
Het derde dilemma veranderde in de stel-
ling: 'We kunnen het inmiddels prima af 
zonder wijkgericht werken'. Deze stelling 
riep natuurlijk vragen op. Wat verstaan we 
onder wijkgericht werken? Uiteindelijk zijn 
we grotendeels tegen de stelling. Het in 
de jaren '80 opgerichte bewonersoverleg 
(toen nog ‘wijkplatform’) is nog altijd een 
groot goed. Bewoners kunnen erheen 
en meepraten over wat er speelt of moet 
veranderen in de wijk. Het bewonersover-
leg wordt ook bezocht door beleidsma-
kers, zoals van de gemeente Arnhem en 
Volkshuisvesting. Op die manier zijn de 
lijnen kort en lukt bewonersparticipatie in 
Klarendal stukken beter dan in de meeste 
wijken in Nederland.

al met al een informatieve, energieke 
bijeenkomst. De redactie kwam er in elk 
geval met een goed gevoel vandaan: trots 
op Klarendal! 

Gentrificatie in Klarendal

Promovendus Freek de Haan sprak voor het onderzoek met vele Klarendallers

Atelier Judith van den Berg

OndernemersvereniGinG dOCKs 
presenTeerT ateLIer juDItH Van Den 
Berg nIeuWe OnDernemers In Het 
mODeKWartIer

Tekst: miranda Louws Foto: vincent van 
Leest 

ambacht, kwaliteit en vakmanschap, dat 
is waar atelier judith van den Berg voor 
staat. “Van jongs af aan wilde ik altijd al 
creëren”, aldus juDItH Van Den Berg, 
29-jarige onderneemster afkomstig uit 
de randstad. parallel aan haar opleiding 
product Design aan de artez, volgde 
ze twee externe vakopleidingen: voor 
schoenen in utrecht en voor tassen in 
nieuwegein. In 2011 studeerde ze af met 
handgemaakte schoenen. “Vrijwel direct 
na mijn studie startte ik mijn eigen label, 
een lang gekoesterde wens”. 

Vanuit haar atelier in De Transformatie 
(voormalig PGEM-gebouw aan de Van 
Oldebarneveldtstraat) werkte ze onder 
andere in opdracht en zette ze haar eigen 
webshop op. Omdat handgemaakte 
schoenen nu eenmaal moeilijker ver-
kopen, besloot ze zich meer te richten 
op leren tassen en accessoires van 
eigen hand. Een natuurlijk vervolg op 
de webshop was het openen van een 
eigen winkel. Zowel het bestaan van Het 
Modekwartier als het feit dat Judith in 

Arnhem wilde blijven voor de liefde (hoe 
mooi is dat!) maakten dat Atelier Judith 
van den Berg zich, precies een jaar gele-
den, vestigde aan de KLarenDaLseWeg 
525, op steenworp afstand van Goed 
Proeven. Een groot deel van de collectie is 
hier te zien en omdat het atelier zich nu in 
de winkel bevindt, zien bezoekers hoe eer-
lijk het product is.

“Mijn doelgroep bestaat uit mensen die 
kwaliteit en vakmanschap waarderen.”  
De ontwerpen zijn minimalistisch, tijdloos, 
ambachtelijk en betaalbaar. Eenmaal aan-
geschaft gaan ze heel lang mee. Juist  
vanwege het tijdloze karakter is er geen 
snel wisselende collectie maar breidt het 
zich steeds verder uit. “Mijn inspiratie haal 
ik uit het leer zelf. Het is een voor zichzelf 

sprekend materiaal. Ik werk ook in 
opdracht. Dat gaat op afspraak. Na het 
bespreken van wensen en voorkeuren 
en het uitzoeken van het juiste leer, ga ik 
aan de slag met het onwerpen. Richtlijn is 
natuurlijk wel dat het in de huisstijl blijft. 
Als de klant accoord gaat, volgt levering 
ongeveer 2 weken later.”

“Ik had me van tevoren niet bedacht dat 
ik het zo naar mijn zin zou hebben in deze 
winkel. De interactie met de klant is echt 
een plus (toch anders dan alleen via de 
digitale weg). Zoals het nu loopt ben ik 
heel tevreden en hoop ik nog lang mijn 
passie te kunnen blijven uitoefenen.”

atelier judith van den Berg – 
shoes, Bags & accessoires

Klarendalseweg 525
donderdag t/m zaterdag 11.00-17.00

www.atelierjudithvandenberg.com

diT ArTiKeL wOrdT mOGeLijK 
GemAAKT dOOr vOLKsHuisvesTinG 
ArnHem. 

Prominent bewoner gerrit Dassen droeg in het Posttheater nog eens zijn  
gedicht voor over Klarendal. Daarmee werd de bijeenkomst afgerond. 

“De ontwerpen zijn minimalis-
tisch, tijdloos, ambachtelijk en 
betaalbaar”

judith voor haar atelier
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Het verhaal van Victor Tichelman: Pas op, vallende ouderen

Tekst: Annemarie van Ginkel Foto: Bas 
Bugter

Omdat VIctOr tIcHeLman geen computer 
heeft en de wijkkrant vooral bereikbaar is 
via het mailadres wijkkrant@klarendal.nl, 
liep hij naar het mFc om de redactie te 
zoeken. Hem overkwam een angstaanja-
gend avontuur, met een onverwacht goede 
afloop. Door zijn verhaal te delen hoopt hij 
te helpen voorkomen dat anderen hetzelfde 
moeten meemaken. Bovendien heeft hij 
ontdekt dat we in een warme, zorgzame 
wijk wonen en die ontdekking gunt hij 
iedereen.

Wat geBeurDe er?
Mijnheer Tichelman is 71 en valt af en toe. 
Meestal door een oorzaak, zoals sneeuw of 
een gladde douche. In september echter, 
viel hij zomaar. En kon met geen mogelijk-
heid meer overeind komen of zich ver-
plaatsen. Zo lag hij dertig uur op de grond 
in zijn woonkamer. Victor Tichelman geeft 
schaakles op een school in Zevenaar. Uit 
dank voor Victors inspanningen stuurde de 
school hem een bosje bloemen. De bloe-
mist, die geen gehoor kreeg op zijn bellen, 
keek door het raam en zag mijnheer liggen 
in zijn kamer. De bloemist alarmeerde de 
buurvrouw en die belde de hulpdiensten. 
Victor kreeg pas in de gaten dat er iets 
gebeurde toen hij glas hoorde rinkelen en 
er twee ambulancebroeders en een politie-
agent in zijn huis stonden.

marOKKaans eten en pannenKOeKen
De zorg van de beide buurvrouwen hield 
hiermee niet op. Er ging meteen iemand 
met het hondje wandelen. Een ander 

maakte een pannetje eten. En zo gaat het nu 
nog steeds. Mijnheer Tichelman heeft onder 
andere een Marokkaanse buurvrouw die 
hem van Marokkaanse lekkernijen voorziet. 
Uit dankbaarheid neemt Victor zijn buren 
mee uit pannenkoeken eten.
Het ongeluk van mijnheer Tichelman heeft 
saamhorigheid in zijn straat gebracht. De 
mensen kijken naar hem om en hij is daar 
dankbaar voor.

HarteLIjKHeID
Voorheen heeft Victor nog wel eens gedacht 
dat Geert Wilders misschien een punt had 
met zijn hekel aan criminele Marokkanen, 
maar nu hij zijn Marokkaanse buren beter 
kent roept hij desgevraagd : Meer! Meer! 
Marokkanen, zo verguld is hij met de harte-
lijkheid van zijn buren.

Toch is dankbaarheid niet de enige reden 
waarom Victor Tichelman zijn verhaal graag 
in de wijkkrant ziet. “In Klarendal is geen 
enkele straat waar geen ouderen wonen. 
Die kunnen vallen, dat neemt hand over 
hand toe, dat zie je ook in het nieuws. Ik 
zou oudere Klarendallers willen adviseren: 
draag een alarmknop, geef je sleutel aan 
iemand en vraag je buren of ze een oogje 
in het zeil willen houden. Dan wordt het 
meteen ook een stuk gezelliger in de wijk. 
En mocht er iemand zin hebben om iets 
te organiseren voor de buurt: daar is een 
potje voor bij Volkshuisvesting.”

mijnheer tichelman zelf is in elk geval blij 
met zijn buurt. Hij hoopt dat zijn verhaal 
helpt voorkomen dat gevallen Klarendallers 
lang op hulp moeten wachten.

Tekst: marije ringersma Foto: Bas Boerman

jaap en gerDY prOOYen (beiden 67) 
vieren samen met dochter pameLa (37) en 
mops BOnO (2) kerst op het talmaplein.

IK zIe aLLemaaL KerstVersIerIng In 
en rOnDOm uW HuIs. u HOuDt Van DIt 
seIzOen?
Echt wel! Ik vind het zalig. De sfeer en de 
warmte, gezellig de kaarsjes aan. Ik hou 
daarvan. Heel gezellig. Elk jaar rond sep-
tember begint het gevoel al een beetje, dan 
begint het te kriebelen. 

HOe BereIDt u zIcH VOOr Op Kerst?
Door de jaren heen heb je al heel veel kerst-
spullen verzameld. Je hoeft er dan eigenlijk, 
ja eigenlijk niks meer bij te kopen. Maarja, 
we waren laatst weer bij het tuincentrum, 
bij de kerstopening. Dat is echt onze snoep-
winkel hoor. Dit jaar hebben we een paar 
kerstmannen aangeschaft, echte winter-
plantjes voor in de voortuin, kaarsjes en 

nog een paar dingen. Het geijkte zeg maar. 
Alleen een kerstboom heb ik niet. Die rot-
dingen nemen te veel plek in.

HOe reageert De Buurt Op uW VersIe-
rIng?
We wonen al 30 jaar in dit huis. Zo rond 
de komst van Sinterklaas wordt de boel 
(kerstverlichting, red) weer aangesloten en 
verlicht. Er lopen heel veel mensen langs 
ons huis. Vaak met kinderen, die blijven dan 
kijken naar de verlichting. Dat is echt leuk.

HeeFt Kerst aLtIjD VeeL BeteKenD 
VOOr u?
Ik ben katholiek opgevoed. Dan ging ik met 
mijn vader naar de nachtmis op kerstavond, 
toen was ik misschien een jaar of 4 of 5. 
Later toen ik getrouwd was, gingen we niet 
altijd met het hele gezin naar de kerk op 
kerstavond. Jaap is namelijk protestants. 
Vroeger zeiden ze altijd “twee geloven op 
een kussen, duivel ertussen” maar we zijn 
al 51 jaar bij elkaar, dus die uitspraak geldt

niet voor ons. Jaap gaat nu ook meestal 
mee naar de katholieke kerk. Tja, de kerst- 
boodschap is in wezen in iedere kerk 
hetzelfde. 

HOe VIert u Kerst?
Op kerstavond gaan we dus naar de kerk. 
Daarna komen we thuis en dan nemen 
we iets lekkers bij de koffie. We wachten 
vaak tot middernacht omdat onze dochter 
op 1e kerstdag jarig is. In de ochtend op 
1e kerstdag hebben we een lekker ontbij-
tje, maar dan kunnen we natuurlijk niet te 
veel eten want ‘s avonds gaan we weer 
uitgebreid eten. 2e kerstdag is een ‘ouwe 
lullendag’ want dan liggen we op de bank. 
Als we weer wat bijgekomen zijn, gaan we 
toch altijd nog even naar het tuincentrum. 
Want dan zijn er een hoop kerstspullen 
afgeprijsd.

Wat VInDt u Het mOOIste KerstItem 
Van uW cOLLectIe?
De verlichting. Zeker als het een beetje 
donker wordt. Het ziet er heel mooi uit als 
je met de auto aan komt rijden. 

HeeFt u een KerstWens VOOr DIt 
jaar?
De afgelopen jaren hebben we al zoveel 
meegemaakt. Ik heb een hersenbloeding 
gehad, een hartoperatie en de laatste twee 
jaar zit ik te klooien met huidkanker. Ik ben 
veel in het ziekenhuis. Mijn wens is dus om 
een fijn en gezond jaar te hebben samen. 

en met deze mooie kerstwens van gerdy 
eindigen we de rubriek ‘Wie ben jij nou’ in 
2017. natuurlijk gaan we in 2018 door. tot die 
tijd: zalig kerstfeest aan alle Klarendallers!

Wie ben jij nou? Wie ben jij nou? 
Wie ben jij nou? Wie ben jij nou?

Het BuurtserVIce team zoekt man-
nen en vrouwen die het leuk vinden om 
huis- en/of tuinklussen te doen voor 
mensen die het niet zelf kunnen en 
geen sociaal netwerk of financiële mid-
delen hebben om het op andere wijze 
geregeld te krijgen.

Om Wat VOOr KLussen gaat Het?
Denk aan het schilderen van een ruimte, 
behangen, lampen ophangen, meubels 
in elkaar zetten, opknappen van een 
tuin. Een enkele keer is er ook hulp 
nodig voor grotere schoonmaak werk-
zaamheden. 

Wat Is Het BuurtserVIce team?
Het buurtservice team is opgezet door 
Inloophuis Stin Marten. De deelnemers 
komen eens in de zes weken bij elkaar. 
Dan worden de binnengekomen klussen 
besproken en verdeeld. Je werkt meest-
al in tweetallen en bepaalt zelf welke 
klus je op je wilt nemen. Door deze 
manier van werken kun je zelf bepalen 
of je veel of weinig klussen wilt doen.
Ook als je niet zo heel handig bent, maar 
wel bereid bent om te leren, kun je mee-
doen.  We proberen ervaren klussers 
en minder ervaren klussers aan elkaar 
te koppelen. Het buurtservice team 
voert vooral klussen uit in de wijken 
Sint Marten, Klarendal en Spoorhoek. 
Incidenteel zijn er ook klussen in andere 
wijken van Arnhem Noord.

Om een helpende hand te kunnen blij-
ven bieden, zijn we op zoek naar vrijwil-
ligers die ons team komen versterken.

Lijkt het je leuk om mee te doen, neem 
dan vrijblijvend contact op met buurt-
pastor en coördinator van het buurtser-
viceteam ellie smeekens: e.smeekens@
eusebiusparochie.nl 06 - 2614 0616

Kom je mee klussen?

Victor tichelman thuis met zijn huisgenoot

“Mijn wens is dus om een 
fijn en gezond jaar te hebben 
samen”

gerdy en jaap voor hun altijd versierde woning



DecemBer 2017  dOOr AnnemArie vAn GinKeL en BAs BuGTer 

Het is koud en guur, om half 5 begint het al te schemeren. stampende laarzen en dam-
pende paraplu's in de buurtsuper. Wie omhoog kijkt ziet rook uit de schoorstenen de 
hemel in kringelen. Klarendal maakt zich op voor de winter. Dat maakt de redactie van 
Klare taal nieuwsgierig: hoe beleeft de wijk de donkere dagen? Wat vinden we gezellig? 
en waar denken we over na? Vijf willekeurige Klarendallers aan het woord:
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nIcOLIne 

Voor deze decembereditie zijn we op zoek naar Klarendalse gezelligheid, zodoende 
kunnen we het huis van nicoline niet voorbijgaan. Voor Nicoline is het kleine belangrijk. 
“We worden zo overspoeld met alle akeligheid van oorlogen en zo dat je je gemakkelijk 
machteloos kunt voelen. Maar ik zag een documentaire over twee jonge vrouwen uit 
Syrië, van radio Kobani. Ze zijn teruggegaan naar hun stad en weer begonnen met radio 
maken. Dat vind ik bemoedigend.”
Zelf haalt Nicoline haar inspiratie uit de natuur. Daar vindt ze bloemen, zaadvormen en 
andere uitingen, die komen dan op een van haar keramische werken. Zo puur mogelijk, 
zonder drama, net als in een haiku. Dicht bij zichzelf, de natuur en de mensen, dat biedt 
troost en bemoediging. Op onze vraag naar haar favoriete haiku citeert Nicoline uit het 
hoofd: Zelfs in Kyoto Verlang ik naar Kyoto Als de koekoek roept, van Basho. “De haiku 
verwijst naar heimwee naar bij jezelf zijn.”

 “Dicht bij zichzelf, de natuur en de mensen,  
dat biedt troost en bemoediging” 

aDrIe

adrie probeert naar eigen zeggen de dakdekker een beetje bij te staan als wij haar huis 
passeren. De dakdekker is alleen met zijn ladders, dat kan Adrie niet goed aanzien, dus 
voorziet ze hem van warme thee en een praatje. Adrie blijkt niet alleen begaan met de 
dakdekker, maar ook met het welzijn van dieren: “Alles wat met dieren te maken heeft 
knip ik uit de krant, dan maak ik dossiers. Die probeer ik aan mensen te laten zien, maar 
er is niet zoveel interesse voor.” Zelf weet Adrie veel van dieren en nog steeds vergaart 
ze wijsheid over hoe dieren zijn. “Ook huisdieren hebben een eigen karakter” weet 
Adrie. “Sommige mensen verwennen hun dier teveel met lekkere hapjes die niet zo 
gezond zijn, dat kun je beter niet doen”

We portretteren Adrie onder een dierbaar schilderijtje, gemaakt door een vriendin. Bij 
het afscheid leren we nog: “Het is tijd voor kalkoenen, die willen graag geknuffeld worden.”

“Ook huisdieren hebben een eigen karakter”

tOnnIe

Ons volgende bezoek brengt ons bij tonnie:  
“Als u op mijn plek gaat zitten schop ik u 
er meteen af” zegt ze, breed grijnzend. De 
toon is gezet, hier wordt gelachen. In de 
huiskamer hangt onder andere 'Het laatste 
avondmaal', helemaal nagemaakt met klei-
ne diamantsteentjes. “Dat is mijn hobby” 
verklaart Tonnie. Als ik daarmee bezig ben 
doet Piet bankzaken, dat wil zeggen dat hij 
een dutje doet op de bank, want ik zeg dan 
niks meer tegen hem, zo ga ik erin op.” Nor-
maal gesproken heeft ze kerstverlichting, 
maar daarvoor zijn we net te vroeg. Na de 
eerste advent komt de kerstboom. Tonnie 
vindt gezelschap belangrijk met kerst. “Ik 
ben dan met Piet, mijn man, de honden en 
de kinderen, als ze kunnen.”
Tonnies boodschap voor Klarendal: “Ga 
gewoon met elkaar om zoals het hoort, of je 
nu wit, zwart, geel of bruin bent. Accepteer 
mekaar, anders is het niks. We hebben deze 

wereld gekregen om het mooi te houden. Je kunt niks meer tegen de mensen zeggen 
tegenwoordig, of ze zijn meteen aangebrand. Dan is het van 'Kun je niet uitkijken?' Maar 
we moeten elkaar juist aanhoren!”

“Accepteer mekaar,  
anders is het niks” 

jOHan

Tot slot brengen we een bezoek aan de – niet meer als zodanig operationele – Sint Janskerk, 
want de redactie is benieuwd naar de kerststal. We worden ontvangen door johan, die de 
sleutel heeft en bezoekers ontvangt. Gelovig of ongelovig, rouwend of niet, Johan heeft 
voor iedereen een praatje. In de kerk staan urnenmuren, die zijn gemaakt van oude kerkban-
ken, zo wordt de boel hergebruikt. In de Mariakapel, het enige hoekje in de kerk waar nog 
een kruis hangt, staat een beeld van Maria van Kevelaer, aangekleed door modestudenten.
Dan toont Johan ons enkele delen van de kerststal. “De kerststal is meegekocht met de kerk, 
we knappen hem beetje bij beetje op, met vrijwilligers. Deze schapen moeten nog. De os 
liet ik in duzend stukjes vallen, dus die moesten we weer helemaal in elkaar zetten.” Johans 
boodschap voor Klarendal: “Sta erbij stil dat je sterfelijk bent”  Wie benieuwd is naar de stal, 
Maria van Kevelaer, het hergebruikte of geschonken glas in lood of de geschiedenis van het 
gebouw, kan altijd binnenlopen als de kerk open is. “Het mag hier wel een soort buurthuis 
worden” aldus Johan.

 “Het mag hier wel een soort buurthuis worden” 

meLIssa 

Dan komen we langs het pand waar 'de huiskamer van Klarendal' op staat, oudere 
Klarendallers wel bekend van toen het nog café Simmers was. melissa laat ons binnen, 
het café van vroeger is omgebouwd tot een gezellige huiskamer. “Wij houden van gezel-
ligheid” zegt Melissa. "We doen kaarsjes aan en knutselen frutsels. Ik bak ook graag, sa-
men met de kinderen. Taarten, koekjes en cakejes, die versieren we dan.” Melissa maakt 
zich wat zorgen om de ouderen. Hebben die wel een plekje met kerst? “Klarendal is wel 
een warme wijk, maar toch is het belangrijk dat we naar elkaar omkijken. Wij komen niet 
veel buiten met kerst, maar toch hoor ik om me heen dat mensen het leuk vinden als er 
iets wordt georganiseerd.”

 “Klarendal is wel een warme wijk, maar toch  
is het belangrijk dat we naar elkaar omkijken” 
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Bewonersoverleg 

Op woensdag 13 december om 20.00 uur was in het 
mFc de laatste vergadering van het Bewonersoverleg. 

De belangrijke agendapunten waren als eerste 
het bespreken van de speerpunten van het team 
LeeFOmgeVIng waarvan zij graag horen welke 
rol het Bewonersoverleg daar in 2018 in wil spelen. 
Daarnaast blikken zij terug op hun werkzaamheden 
in 2017. De stand van zaken rondom de WaspLaats 
was het tweede punt. Het derde punt was het kennis-
maken met de ambulant jongerenwerker van pactum, 
peter DeLWIg. Daarnaast werden een drietal finan-
ciële aanvragen behandeld. Dit zijn aanvragen voor 
een bijdrage aan de jaarLIjKse KerstBruncH, 
het maken van KerststuKjes en een aanvraag van 
BasIsscHOOL KunstrIjK. 
De eerste vergadering van het Bewonersoverleg in 
2018 is op 17 januarI. In de wijkkrant van januari 
kunt u het gehele vergaderschema van 2018 lezen. 
namens het Bewonersoverleg alvast prettige 
Feestdagen gewenst!

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

participatiewerker songul gurses 
Klarendal/sint marten werkt in het MFC:
s.gurses@rijnstad.nl - telefoonnummer 06 - 464 405 91 

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

pucK’s taLent caBaret 

cabaret liefhebbers 
opgelet! zaterdag 16 

december 2017 
vindt de eerste 
ronde plaats 

van puck’s talent 
cabaret; hèt jaar-

lijks terugkerende 
cabaretfestival van 

HuIs Van pucK. 

Tijdens een 
spannende afval-

race bestaande uit 4 
rondes, waarvan 3 voor 

publiek, zetten beginnende 
cabaretiers hun beste beentje voor 

om ‘aanstOrmenD caBaret taLent 
2018’ te worden èn een speelavond bij 
Huis van Puck te winnen.

Puck’s Talent Cabaret is ontstaan vanuit 
de wens van beginnende cabaretiers om 
meer speeluren op het podium te maken 
en gecoacht te worden bij het maken van

cabaretprogramma’s. Huis van Puck heeft 
aan deze vraag gehoor gegeven door vanaf 
2012 een professioneel cabaretfestival te 
organiseren.

De 9 deelnemers die de auditieronde 
hebben overleefd, krijgen op zaterdag 16 
december de mogelijkheid om hun ont-
wikkeling aan een professionele jury èn 
publiek te laten zien. Iedere ronde krijgen 
de overgebleven spelers meer speelminu-
ten om hun programma uit te breiden en 
te vervolmaken. Hiervoor kunnen zij gratis 
gebruik maken van het coaching-traject 
van Malinca Verwiel van Humor in Bedrijf. 

De winnaar van Puck’s talent Cabaret krijgt 
de mogelijkheid om een avondvullend 
programma in de theaterzaal van Huis van 
Puck te spelen. Een professionele regisseur 
zal de winnaar bijstaan en de laatste hand 
leggen aan het cabaretprogramma. Huis 
van Puck zorgt voor PR, kaartverkoop, tech-
niek en talentscouts in de zaal; dè gelegen-
heid om je als beginnend cabaretier in de 
kijker te spelen!

1e ronde: 16 december 2017
Halve finale: 26 januari 2018
Finale: 17 februari
Locatie: Huis van puck, arnhem
aanvang: 20.00u.
entree: € 7,50 
reserveren: huisvanpuck.nl/agenda/hvp

Huis van Puck

Team Leefomgeving Noord-West 2017-2018

sinds oktober 2016 zijn in alle wijken van 
de gemeente arnhem teams leefomge-
ving actief. Ook in Klarendal! 

In de derde wijkkrant van dit jaar stel-
den we FreD De BruIjn en sILVIa 
grOOsman als eerste aanspreekpunten 
voor Klarendal, al aan jullie voor. 

Ondertussen hebben zij een nieuwsbrief 
uit gegeven met hun vijf man/vrouw tel-
lende team, bedoeld voor het hele gebied 
waar zij in werken. Daarin blikken ze terug 
en kijken vooruit. 

Deze nieuwsbrief is te downloaden als 
pDF via de volgende link: klarendal.nl/
wijkteams/team-leefomgeving

Verbetering monumenten 
van de heilige Agnes
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De WaspLaats – KOFFIe, Kunst en 
WInKeLtje
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 & KOFFIe taFeL
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 voor 50 cent biologische koffie te 
drinken en te overleggen. Terwijl achter 
de wasjes worden gedraaid, is de ruimte 
voor de ontmoetingsplek en daarmee de 
uitvalsbasis voor verschillende sociale 
projecten. De verbinding tussen vrijwil-
ligers, ondernemers en buurtbewoners is 
hierin de rode draad.

WInKeLtje OOgst 
Voorin de Wasplaats treffen we het win-

keltje Oogst, wat na wat omzwervingen een 
permanente plek kreeg op Klarendalseweg 
439. Alle spulletjes die in het winkeltje te 
vinden zijn, worden aangeleverd door cre-
atieve bewoners uit de omgeving. De vaste 
vrijwilligers bewaken de kwaliteit van de 
producten en houden de administratie bij. 
Voor alle verkochte spullen komt weer een 
deel ten goede aan het winkeltje voor bij-
voorbeeld PR doeleinden.

een Wasserette met een gaLerIe 
Vrijwilligster jos schouten is een dag in 
de week winkeljuf. Jos is al jaren actief in 
Klarendal én creatief. Met haar breiclubje 
maakt ze eens per twee weken gebruik van 
de Wasplaats in de avonduren. Daarnaast 
heeft Jos jaren geleden (15!) twee maal 
een groepstentoonstelling georganiseerd 
met kunstenaars uit de wijk. Afgelopen 
september heeft zij velen van hen bena-
derd met de vraag of zij weer eens wilden 
exposeren; tijdens de jaarlijkse kunst- en 
cultuurmanifestatie Wijken voor Kunst 
(voortgevloeid uit die groepstentoonstel-
ling) kwam het werk van de opgespoorde 
kunstenaars aan de lange muur van de 
Wasplaats te hangen. Maar nog leuker: 
iedere maand komt er een nieuwe expositie 

van één van hen. Tot en met september 2018 
is de galerie bezet; de Wasplaats goes arts! 

samenWerKIng
De koffiehoek, het winkeltje OOgst en de 
galerie in de Wasplaats zijn initiatieven 
vanuit het WijkWerkPalet en worden onder-
steund door partners als het Bewoners-
overleg en Volkshuisvesting arnhem 

Andere initiatieven vanuit het WijkWerk-
Palet zijn o.a. de Burenhulp, de Woon-
OmgevingsPloeg (WOP) en Inloop 
Onderling.

De Wasplaats als wasserette is behalve 
woensdag en zondag, alle dagen open 
vanaf 11.00u.
www.dewasplaats.nl

De Wasplaats

•	 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

We zouden graag even terug willen kijken 
naar het afgelopen jaar, wat er allemaal 
gebeurd is rondom onze molen de Kroon. 
Ook willen wij deze gelegenheid gebrui-
ken, om alle mensen te bedanken die iets 
voor onze molen gedaan hebben, of er 
geweest zijn.

zaterDag Open
Vanaf de zomer heeft de molen zijn 
deuren ook op zaterdagmiddag geopend 
met een fijn terras, waar de bezoekers 
de mogelijkheid kregen om er een kopje 
koffie, thee of frisdrank te nuttigen. Waar 
kinderen konden kleuren en nieuwsgierige 
mensen met de molenaars naar boven 
konden gaan, voor een leuke en interes-
sante rondleiding. Het openen van de 
deuren op zaterdagmiddag was ook een 
groot succes, en dat zal voortaan ook zo 
blijven. 

eVenementen
Afgelopen september tijdens Wijken voor 
Kunst, was de molen ook het middelpunt 
van de buurt, net als tijdens Nacht van 
de Mode. Tijdens Wijken voor Kunst, kon 
men pannenkoeken eten, of iets drinken. 
Er waren verschillende muziekoptredens 
van Arnhemse muzikanten. Dat was een 
groot succes, en de sfeer was erg gezellig. 
De vrijwilligers van de molen namen de 
gelegenheid om bezoekers te motiveren, 
om te gaan stemmen voor de molenprijs.

mOLenprIjs
De vrijwilligers zouden graag via deze 
weg, alle stemmers op de Molenprijs nog 
eens hartelijk bedanken. Met de geldprijs 
die we hebben gewonnen wordt de molen

opgeknapt en verbouwd. We gaan verder 
met verbinding leggen tussen de molen 
en alle Klarendalers en belangstellenden, 
want de molen is namelijk van en voor 
iedereen. 

muzIeK BIj De mOLen
Vanaf april 2017 was ‘Muziek bij de Mo-
len’ geboren. De initiatiefnemers staan 
versteld van de maandelijkse opkomst en 
de positieve reacties van alle muzieklief-
hebbers. Zij gaan daar in 2018 zeker mee 
door, en het zal nog beter worden! 
Voor info; like de Facebookpagina: 
@muziekbijdemolen of die van @molen-
dekroon. Op 28 december zal de Arnhem-
se groep B & The Pack komen optreden in 
de paardenstal. 

IeDereen WeLKOm
Het is fijn om te zien en te horen, dat men-
sen de Klarendalse molen beter weten te 
vinden. Mensen komen niet meer alleen 
voor meel of jam, maar komen nu ook om 
te genieten van al het moois wat de molen 
verder nog meer te bieden heeft. 

Kom dus gerust aan voor een kijkje. Vanaf 
de lente zal het terras ook weer geopend 
zijn. Tevens zijn wij altijd op zoek naar 
leuke en gezellige vrijwilligers, die van de 
molen een groot succes willen maken.

OLIeBOLLenmIx
Voor de liefhebbers is weer oliebollen mix 
te koop in de molen. Bak ze, en sluit het 
oude jaar gezellig af. 

wij wensen jullie allemaal fijne feestda-
gen toe en alvast een gelukkig nieuwjaar. 

Dit najaar vond voor de tweede keer een 
tuinklusdag ‘sOcIaaL tuInIeren’ plaats in 
Klarendal. Deze dagen waren bedoeld om 
bewoners te steunen hun verwaarloosde 
tuin weer op orde te brengen én netjes te 
houden. De organisatie lag in handen van 
de stIcHtIng present, in samenwerking 
met VOLKsHuIsVestIng, de WaspLaats, 
tuinman Bas rOODBergen en de WOp. 
De groep vrijwilligers stak samen met de 
bewoners hun handen uit de mouwen. Dat 
leverde fantastisch resultaat op!

Een tuin bij de woning maakt veel bewoners 
blij. Het is een lekkere plek om buiten te zit-
ten en om te genieten van groen. Al wande-
lend door Klarendal moet je vaststellen dat 
niet iedereen de tuin netjes op orde heeft. En 
dat is jammer. Bij sommige bewoners is het 
om onwil om de tuin voldoende aandacht 
te geven, maar heel vaak blijkt het onkunde. 
Bewoners zijn er om wat voor reden dan ook 
er niet toe in staat. Denk aan gezondheids-
problemen, geldzorgen, drukte met werk, 
geen kennis van tuinieren enzovoort.

Tuinman Bas en Volkshuisvesting selec-
teerden de tuinen waarna contact met de 
bewoner werd gezocht om mee te doen. De 
stichting Present nam de verdere organisa-
tie op zich en mobiliseerde vrijwilligers. Er 

waren op de 27-ste zes sterke mannen uit 
het azc in elderveld en drie vrijwilligers uit 
de wijk actief. In het voorjaar hielpen ook 
een aantal jongeren via het jongerenwerk 
Klarendal mee! In totaal zijn op de twee 
klusdagen 9 achtertuinen opgeknapt én 
nog wat voortuintjes bijgewerkt. Tuinman 
Bas maakte steeds vooraf met de bewoner 
een tuinplannetje. Tijdens de dag zorgde hij 
voor gereedschap, planten, advies en hij 
voerde het afval uit de tuin af. De Wasplaats 
was pleisterplaats waar bewoners en hel-
pers samen genoten van de lunch. Dankzij 
de WOP lag het achterpad er na afloop ook 
weer netjes bij.

Sommige tuinen ondergingen een ware 
morfose. Eén bewoner was tot tranen 
geroerd. Al jaren zag deze bewoner het 
onkruid hoger en hoger groeien. Door een 
zwakke gezondheid en onvoldoende geld 
voor een tuinman, was de tuin een doorn in 
het oog geworden. Nu is de tuin weer leeg 
en een schone lei om er weer iets van te 
maken. Waar mogelijk houdt iemand uit de 
wijk, familielid of een goede vriend mede 
in de gaten dat het niet weer mis gaat. Dat 
hebben we zo afgesproken.

mogelijk dat volgend voorjaar er weer een 
tuinklusdag komt!

Lekker tuinklussen in Klarendal

jos laat artikelen zien in winkeltje OOgst, handgemaakt door wijkbewoners
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Klare Taal Junior Klare Taal Junior
Klare Taal Junior Klare Taal Junior

Door Annemarie van Ginkel

Omdat het winter is en vroeg donker zitten jullie allemaal 
binnen. Of jullie blijven 's ochtends heel lang in je pyjama 
spelen. Wij waren bij Melissa (zie Klare Taal) en zagen 
daar Lynn, May en Tycho ook. Tycho deed niet mee 
met het gesprek, maar hij wilde wel op de foto.
Lynn en May: “Wij hebben oogschaduw op, dat heeft Lynn 
gedaan. Onze poezen heten Romeo en Julia. Ik kan heel 
goed tekenen op een blaadje. Ik heb zelf oogschaduw. Dit 
is mijn make-up kist.”

Na afloop van dit gesprek gaan we verder met Melissa. Terwijl 
we met haar praten krijgt de fotograaf tekeningen van de meis-
jes. De haai van May was te licht om af te drukken, deze van 
Lynn kan prima in de krant.

Als jij ook een verhaal of een tekening hebt die je in de krant wil 
zien, stuur dan een berichtje naar wijkkrant@klarendal.nl

KinderwerkKinderwerk 
KinderwerkKinderwerk

Ouder-Kind-weken
De maand November stond in het teken van  
‘Meedoen met je (klein)kind’.
Op verschillende plekken en momenten in MFC Klarendal 
konden kinderen samen met hun (groot)ouders deelne-
men aan leuke en leerzame activiteiten.
Naast de gezellige opening op 1 november en de 
Sinter-afsluiting op 29 november, werd er ook een 
workshop ‘Omgaan met Social Media’ gegeven 
aan de kinderen en ouders van de jongens-en meiden-
clubs, mochten ouders meedoen met de Kidsclub en de 
Sportinstuiven. 
Een superleuke maand, dank allemaal voor de 
deelname en de hulp!

De Ouder-Kind-Weken werden georganiseerd door Kindcentrum Klarendal:
Basisschool Kunstrijk
Kinderdagopvang Skar
Rijnstad Kinderwerk
Sportbedrijf Arnhem
Sociaal Wijkteam
Rijnstad Participatiewerk

Ouder/opa/oma en kind activiteiten in MFC Klarendal

Tijdens de opening van “mee-
doen met je (klein) kind” woens-
dag 1 november waren we allemaal blij 
verrast met de goede opkomst van 
ouders en opa’s of oma’s. 

Iedereen heeft lekker geluncht en 
daarna heerlijk gespeeld en gesport! 
De sfeer was top! De kinderen hebben 
zich prima vermaakt!

Ouders, opa’s en oma’s bedankt voor uw enthousiasme. Wij hopen dat u vol-
gende keer ook weer van de partij bent! 

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

Ouder/opa/oma en kind activiteiten in MFC Klarendal

Portret Portret Portret

Getekend door Corrie Evenhuis
Bewoonster Corrie maakt  
portretten van wijkbewoners. 

Voor de editie van deze wijk-
krant tekende zij Milou 
Matser, 6 jaar oud en 
wonende op de Paulstraat. 

“Kerst is het leukste wat er 
is!” Kleur jij de tekening af?

Een zéér geslaagde sinterklaasintocht!
Een zéér geslaagde sinterklaasintocht!

Zaterdag 18 november is 
Sinterklaas toch een bezoek 
komen brengen aan Klarendal. 
Honderden kinderen kwamen naar 
de intocht van Sinterklaas en zijn 
pieten kijken. 
Vanaf MFC Klarendal startte 
Sinterklaas met zijn Pieten, 
gevolgd door héél veel kinderen, 
hun ouders, opa’s en oma’s. Een 
mooie tocht door Klarendal die 
eindigde op de Leuke Linde! 

Op de Leuke Linde mochten som-
mige kinderen even naar voren 
komen toen hun naam werd 
genoemd door de Sint! Er werd 
gezongen, gedanst én kinderen 
mochten op de foto met de Sint 
en zijn pieten! Ook waren er rand 
activiteiten! Aan het einde van 
de middag kregen de kinderen 
nog wat lekkers en zelfs nog een 
cadeautje!

Wij willen alle vrijwilligers van harte bedanken voor hun fantastische inzet!!!!! Super!!
Ook bedanken wij de sponsoren van de cadeautjes die de kinderen hebben ontvangen! Heel erg leuk, 

bedankt!
Wie weet…. Tot volgend jaar!


