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Aan de bewoners(s) van dit adres

Nieuwe gezichten bij de Nacht van de Mode en ondernemersvereniging DOCKS

Door Zefanja Hoogers

Ondernemersvereniging DOCKS is er voor 
de (mode) ondernemers in Klarendal, Sint 
Marten en Spoorhoek. ‘DOCKS (Durven 
Ondernemen Centraal Klarendal Sint Mar
ten) wil haar leden op alle mogelijke wijzen 
ondersteunen in het ontwikkelen van hun 
ondernemerschap en het verbeteren van 
hun onderneming. Als onderdeel van deze 
missie wil ze de verbinding leggen tussen 
de diverse soorten ondernemingen en zo 
meerwaarde creëren voor allemaal’, aldus 
de website van het Modekwartier.

Daar waar sinds de oprichting altijd de 
ondernemers zelf het bestuur vormden, is 
er in 2017 een nieuw extern bestuur aan het 
roer. Ook het stokje van de NACHT VAN DE 
MODE moest overgedragen worden omdat 
projectleiders nou eenmaal komen en gaan. 
We ontmoeten de nieuwe projectleider van 
de Nacht van de Mode en de nieuwe voor-
zitter van DOCKS.

AMBER VAN DEN EEDEN ZOEKT DE VER
BINDING
Amber is sociaal wetenschapper én haalde 
een bachelor grafische vormgeving aan de 
Gerrit Rietveld Academie. Als zelfstandige is 
ze communicatie- en organisatie adviseur, 
de NACHT VAN DE MODE kwam op haar 
pad. ‘Ik woon nog niet zo lang in Arnhem 
en ik ben nu vooral door de wijk aan het 
fietsen om bewoners, bezoekers van het 
Modekwartier en ondernemers te ontmoe-
ten. Eigenlijk zit ik in een onderzoeksfase en 
haal een aantal geluiden op. Zo hoor ik dat 
de Nacht van de Mode meer een braderie 
is geworden, een evenement waar men 
meer voor de eigen omzet lijkt te gaan. 
Anderen vragen zich af of het nog wel over 
mode gaat, of moet gaan. Daar wil ik wel 
wat mee: mode is cultuur en daarmee een 
onderdeel van onze samenleving; een bewe-
ging die laat zien wat er in een samenleving 
speelt. Het evenement zal mode als hart 
hebben én mensen dichter bij elkaar krijgen.’ 

Amber is aangetrokken om een meer ver-
bindend en artistiek spannend evenement 
neer te zetten: ‘Een thema is meer dan een 
titel en een kleur, er zijn thema’s die altijd 

spelen voor iedereen. Ik zie een artistieke 
route door de wijk voor me om het evene-
ment meer diepgang te geven. Waarbij dan 
iedereen onderdeel van de Nacht van de 
Mode wordt.’ Amber besteedt zo’n twee  
dagen per week aan voorbereidingen. In 
een later stadium zal ze nauw gaan samen-
werken met de werkgroepen die de onder-
nemers van DOCKS zelf vormen. 

CHRIS ZEEVENHOOVEN BEHARTIGT DE 
GEMEENSCHAPPELIJKE BELANGEN
Het nieuwe externe bestuur van DOCKS 
bestaat uit Chris Zeevenhooven – voorzit-
ter, Marlies Neutkens – secretaris, Mattijs 
Letteboer – algemeen bestuurslid en 
Coen ten Hagen – algemeen bestuurslid. 
Er wordt nog gezocht naar een penning-
meester. Chris is zijn hele werkzame leven 
ambtenaar geweest op afdeling Wijkzaken 
van de gemeente Arnhem. Tussen 2001 
en 2009 was hij wijkmanager in Klarendal 
waar hij o.a. verantwoordelijk was voor 
de totstandkoming van het Modekwartier 
n.a.v. het ‘wijkperspectief, Klarendal Kleur 
& Karakter’. Sinds 2017 is hij met pensioen, 
beweegt zich (inter)nationaal nog steeds 
op sociaal maatschappelijke terreinen en 
werkt een dag in de week op het Binnenhof 
als inhoudelijke ondersteuner van kamerlid 
Tjeerd de Groot (landbouw). 

Toen er gezocht werd naar bestuursfunc-
ties voor DOCKS moest Chris er eerst even 
goed over nadenken: ‘Ik ben zó betrokken 
geweest bij het begin van het Modekwar-
tier, maar er is ondertussen natuurlijk wel 
het één en ander gegroeid. Ik wilde voor-
komen een nostalgische route in te gaan.’ 
Maar toch koos hij voor het voorzitterschap, 
behartigt de belangen bij de gemeente 
Arnhem, Binnenstad Arnhem en de onder-
linge: ‘Samen moet een meerwaarde zijn, 
ook in de kassa.’ Het bestuur zorgt er voor 
het bevorderen van actieve organisatie van 
bijvoorbeeld de Nacht van de Mode en on-
dersteunt. ‘Liefdewerk oud papier, ik ben er 
ongeveer een dag per week aan kwijt. Maar 
ik doe het met plezier.’

STICHTING PROJECT
De voorzitter van DOCKS heeft een privé 
stichting, stichting Project. Chris biedt met 
zijn stichting een serie artikelen aan waar 
een tiental ondernemers in het Modekwar-
tier in beeld gebracht worden. Eén dan 
deze artikelen staat in deze wijkkrant, alle 
andere worden online gepubliceerd en zul-
len te vinden zijn via de Facebook pagina’s 
van Modekwartier Arnhem, Klarendal en 
Arnhem Direct. ‘De ondernemers verdie-
nen bredere communicatie en een breder 
publiek’, aldus Chris. 
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IN DEZE HERFST EDITIE:

Amber van den Eeden en Chris Zeevenhooven aan de Klarendalseweg

Na drie generaties: einde paardenslagerij Ernste
De derde generatie van de familie ERNSTE 
heeft afgelopen september na bijna 120 
jaar dan toch de laatste paardenslager 
van Arnhem gesloten. Terwijl slager Ernste 
al met pensioen was (foto, 2005), ging 
zijn zwager Brugman na zijn pensioen
gerechtigde leeftijd nog een tijdje door. 
Culinair Volkskrantjournalist Mac van 
Dinther (tevens buurtbewoner) deed 
ondertussen in 2015 nog een poging om 
paardenvlees op de kaart te zetten; met 
een crowdfundingsactie wilde hij en ande
re buurtbewoners de zaak door gegadigde 
Appie Botter laten overnemen. Maar het 
mocht niet baten. 

Het pand is dichtgeplakt en staat inmid-
dels te koop. Op Facebook klonken treurige 
reacties, herinneringen aan paardenworst 
en biefstuk, ideeën over een museum, 
stellingen over het meubilair van de wijk 
en een aantal dankwoorden. Van 1899 tot 
2018; HET EINDE VAN EEN TIJDPERK.
Het honderdjarig jubileum is mooi vast-
gelegd door filmmaker Sacha Barraud, te 
vinden onder de naam ‘Volbloed’ op 
www.vimeo.com/192864849 
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EN NOG VEEL MEER...
Slager Ernste in 2005 © Zefanja Hoogers
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wijkkrant klarendal is een uitgave 
van het Bewonersoverleg

~ Colofon ~

Het is herfst. We probeerden iets met 
dit seizoen te doen in deze wijkkrant. 
Maar iedereen liep nog in korte broeken 
en op slippers toen we de krant aan het 
maken waren. Zo waren we bijna ver-
geten dat Sinterklaas komt. En die man 
associeert toch wel met hartje winter: 
erg verwarrend allemaal. 

Ondertussen is de molen als trots van 
de wijk na renovaties heropend, zoeken 
allerlei organisaties naar vrijwilligers 
om te kunnen blijven draaien, zijn er 
nieuwe gezichten actief voor de onder-
nemersvereniging en de Nacht van de 
Mode, komen bewoners met interes-
sante initiatieven voor de wijk, worden 
er verontrustende signalen opgepakt 
die aan vroegere tijden doen denken, 
macrameeën mensen zich suf om een 
kunstwerk boven de straten van de wijk 
te hebben én komen meer dan twintig 
Klarendallers binnenkort op de televie-
sie.

Verwarrend weer, maar never a dull 
moment! 

~ Redactioneel ~

Uiterlijk kopij woensdag 28 november.

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 13 dec.

Inleveren van kopy 

Wijkkrant Klarendal - november 2018 Pagina 2           Van de redactie & Nieuws & Mededelingen
Tentoonstellingen in De 
Nieuwe Hommel 

Tot en met 31 december 2018 is er een 
nieuwe expositie te zien in De Nieuwe 
Hommel. Deze is van maandag tot en met 
vrijdag te zien van 9.00 tot 17.00 uur. 

De Nieuwe Hommel is te vinden aan de De 
Wiltstraat 6 in Arnhem

Caroline Kortenhorst maakt vrolijk figuratief 
werk met een twist. Associatieve en verha-
lende tekeningen, schilderijen en beelden. 
Meestal in goed aanwezige kleuren. 

Caroline heeft als uitgangspunt voor de 
beelden in deze expositie in de Nieuwe 
Hommel "het hangen en staan van attribu-
ten aan muren en op vloeren" genomen. 
Wat hangt en wat staat? De richting van 
tentoongestelde beelden. Rechtuit, naar 
boven, onder, links rechts . Verder is het de 
bedoeling om een glimlach te ontfutselen 
bij de kijker.

Eva van Meegen is te zien met de tentoon-
stelling De Heren. Voor haar betekenen De 
Heren liefde en vrijheid.

Samen levens redden in 
onze wijk! 

Door Patrick Delsink

Onlangs ben ik in samenwerking met de 
Hartstichting een actie begonnen om een 
AED en buitenkast met pincodeslot te  
realiseren in onze mooie wijk Klarendal. 

Bij een hartstilstand is er in de eerste 6 
minuten een AED nodig, Automatische 
Externe Defibrillator. Een ambulance is er 
vaak niet op tijd bij. Daarom heeft onze 
buurt een eigen AED nodig. 

Een AED werkt automatisch en kan daarom 
ook door niet getrainde-personen gebruikt 
worden. Om dit te kunnen realiseren heb 
ik de hulp nodig van de inwoners van 
Klarendal, met een kleine bijdrage kunt u 
al mee helpen en zo het leven van een van 
uw mede bewoners redden.

Wat moet u doen? U gaat naar de website: 
www.buurtaed.nl en daar kunt u vervol-
gens zoeken naar de actie voor Klarendal. 
Vervolgens kunt u een donatie doen en zien 
wat de totale stand is.

Om de AED te kunnen realiseren is er een 
bedrag van in totaal € 2.681 nodig. Phillips, 
de maker van de AED, doet een donatie 
van € 1.052, hierdoor zullen wij zelf nog 
een bedrag van € 1.629 bij elkaar moeten 
verzamelen.

Doet u mee en zorgt u er voor dat we 
samen met elkaar levens kunnen redden in 
de wijk?

Deel ING pand plat 

De Reus van Arnhem, het voormalige 
Postbank en ING gebouw, gaat op de 
schop. Ontwikkelaar Borghese durft het 
aan er een wooncomplex van de maken 
met de naam ‘High park’. Slopen zou goed
koper zijn, maar het bedrijf kiest voor her
bestemming omdat dat nou eenmaal bij 
hen past.

Het West Gebouw op de hoek van de 
Hoflaan (foto) is ondertussen wel gesloopt. 
Daar was telkens veel publiek bij. Zouden 
dat mensen zijn die er jaren hebben 
gewerkt? Of mensen die jeugdherinnerin-
gen ophalen over ‘het Duitse Bosje’ of de 
prachtige huizen die er in de jaren 50 voor 
zijn opgeofferd geweest? We weten het 
niet, maar het was er telkens opmerkelijk 
druk. 

Er wordt geschat dat de realisatie van ‘High 
Park’ een vijfjarenplan is. Maar de verkoop 
van appartementen loopt prima (de crisis 
is voorbij?) en de supermarkten schijnen in 
de rij te staan om op de begane grond een 
ruimte te kunnen huren.

 

Rebas
Op deze pagina plaatst de wijkkrant kunst uit de wijk, ieder jaar een andere kun
stenaar. 

In 2018 maakt buurtbewoner, redacteur én kunstenaar BAS BUGTER voor iedere 
krant een rebus, leuk voor jong én oud! 
De oplossing vind je deze keer op pagina 8. VEEL PLEZIER!

OPROEP! 

Zou jij 7x in 2019 je Klarendalse kunstwerk op deze plek willen? 
Maak contact via wijkkrant@klarendal.nl

Samen levens 
redden in onze wijk

Beste buurtgenoot, onlangs is er de actie gestart om geld in te zamelen 
voor een AED in onze buurt. Hiermee vergroten we de overlevingskans 
van buurtgenoten die een hartstilstand krijgen.

Helpt u mee?
Doneer voor onze BuurtAED:

1. Ga naar BuurtAED.nl en zoek de actie: [Klarendal]
2. Kies Doneer nu en bepaal uw bijdrage
3. Doneer met naam of anoniem
4. Betaal eenvoudig via iDeal

Alvast bedankt!

Doet u mee?
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Door Annemarie van Ginkel en Bas Bugter

Vanuit het bewonersoverleg bereikte ons 
het bericht dat er in Klarendal opnieuw 
overlast is vanwege drugshandel en pros
titutie. De wijkkrant ging op onderzoek 
uit en sprak met opbouwwerker ROB 
KLINGEN en wijkagent THEO EZENDAM.

WERKGROEP
Rob Klingen richtte samen met een aantal 
buurtbewoners de werkgroep veiligheid 
op. Het doel van de werkgroep is het in 
kaart brengen van -de aard van- de over-
last en waar en hoe de overlast plaats-
vindt. “Het is nog niet zo erg als in het 
verleden”, aldus Klingen, “maar we willen 
niet dat het oploopt. We willen er iets aan 
doen nu het nog in een vroeg stadium is.” 
Naast het in kaart brengen van de over-
last houdt de werkgroep nauw contact 
met betrokken partijen, zoals de wijkagen-
ten en de woningbouwvereniging. Zo 
slaat Klarendal de handen ineen om groei 
van de overlast in de kiem te smoren.
“Het is lastig om er echt iets aan te doen, 
want je kunt niet gemakkelijk bewijzen 
dat er echt drugs gedeald wordt,” zegt 
Rob Klingen. “Toch is het goed om het te 
melden als je iets ziet, want zo houden we 
grip op wat er gebeurt”

Tijdens de 14 dagen speeldorp in de 
Leuke Linde was er bijvoorbeeld een 
buurtbewoner die zag dat er dicht bij de 
Leuke Linde gedeald werd. De politie 
greep toen meteen in, “Want drugs en 
kinderen, dat gaat niet samen”. Dus hoe-
wel de politie er meestal niet voor kan 
zorgen dat de overlastplegers voor altijd 
uit het straatbeeld verdwijnen, kunnen 

we er met elkaar wel voor zorgen dat ze 
worden opgejaagd, zodat er geen vaste 
drugspunten ontstaan.

Mogelijk is de overlast toegenomen door 
de opknapbeurt van station Velperpoort. 
Nu het daar een lichte, prettige plek is 
geworden met een goedbezocht terras, is 
het logisch dat dealers en junks op zoek 
zijn gegaan naar andere plekken voor hun 
gebruik en handel.

De werkgroep doet hoe dan ook een 
oproep aan alle Klarendallers om overlast 
direct te melden. “Mensen zijn soms bang 
om dat te doen omdat ze denken dat er 
represailles zullen volgen vanuit de crimi-
nelen. Daar hoeven ze helemaal niet bang 
voor te zijn, want instanties gaan natuurlijk 
zorgvuldig met meldingen om. Wanneer je 
overlast meldt bij bijvoorbeeld volkshuis-
vesting, dan zorgen zij ervoor dat het niet 
bekend wordt wie de melding deed.”

De meldingen zijn nodig om instanties vol-
doende dossier te geven om bijvoorbeeld 
een overlastpleger uit zijn huis te zetten of 
om ervoor te zorgen dat de politie op risi-
coplekken vaker surveilleert.

WIJKAGENTEN
“In de cijfers is niet terug te lezen dat er 
in Klarendal momenteel een toename is 
van drugsoverlast” vult wijkagent Theo 
Ezendam aan. “Dat zou twee dingen 
kunnen betekenen: ofwel er is geen toe-
name van overlast ofwel het wordt niet 
gemeld…” Hij benadrukt dat er zorgvuldig 
wordt omgegaan met informatie wanneer er 
een melding is maar ook dat er ten opzichte 
van het verleden al veel verbeterd is.

“Voor zover bekend zijn er geen panden 
meer van waaruit op grote schaal wordt 
gedeald of waar drugs gebruikt worden. 
Maar de situatie is met de loop der tijd ver-
anderd. Dealers spreken tegenwoordig heel 
gemakkelijk ergens op straat af, waarbij er 
dan een kort contact is tussen leverancier 
en afnemer. De gebruiker betaalt en krijgt 
de drugs en daarna verdwijnen ze weer uit 
de straat.
In hoeverre iemand dat als overlast ervaart 
is heel persoonlijk: wij, als politie, kunnen 
niet bepalen wanneer iemand zich onveilig 
voelt. En ik zou dat dan ook zeker niet wil-
len bagatelliseren. Wij als wijkagenten vin-
den het belangrijk dat mensen ons melden 
dat dit soort dingen gebeuren. Dan kunnen 
we daar tegen optreden.”

Er kunnen zich ook drugsgebruikers in de 
wijk ophouden die al bij de politie bekend 
zijn. Als er dan sprake is van overlast is het 
meestal snel opgelost. “In het geval van de 
overlast bij De Leuke Linde was hier ook 
sprake van. Tussen de overlastveroorzakers 
zat een bekende van ons die we aange-
sproken hebben op zijn gedrag, waarna de 
overlast snel helemaal over was.”

Mogelijkheden om te melden zijn natuur
lijk bij de wijkagent, wanneer je in je 
buurt of op straat dingen ziet gebeuren. 
Dat kan via het algemene politienummer 
09008844 en natuurlijk op het spreekuur 
van de wijkagenten op dinsdag avond 
van 18.00 tot 19.00 uur. Melden kan ook 
anoniem. 

Toename drugsoverlast in Klarendal

Een straatbeeld uit de archieven van de wijkkrant © Zefanja Hoogers

De Wasplaats, meer dan een wasserette!

Zoals we weten is DE WASPLAATS een 
sociaal bedrijf waar naast de was, nog 
veel meer dingen te doen zijn. We som
men nog eens voor jullie op:

FINANCIEEL CAFÉ
Maandag 12.00u/14.00u
Iedere tweede en iedere vierde maan-
dagmiddag: kom met je vraag naar het 
Financieel Café om je te laten helpen bij 
het lezen van brieven, het invullen van 
formulieren en bijhouden van je admi-
nistratie. Een bezoek aan het Financieel 
Café is altijd kosteloos.

WEHELPEN
Maandag 13.30u/15.00u
Wekelijks een ‘We Helpen 
Ontmoetingsplek’ (Whop’s), voor uitleg 
over de wehelpen.nl, ondersteuning bij 
het aanmaken van een account of vinden 
van een match.

INLOOP ONDERLING
woensdag 10.30u/13.30u
Iedere woensdagochtend samen dingen 
doen; spelletjes spelen, samen workshops 
bedenken, spullen repareren en eens in 
de zoveel tijd een bingo.

WINKELTJE OOGST
Alle dagen
Handgemaakt door wijkbewoners: voor 
ieder wat wils! Kleine spulletjes voor jong 
en oud tegen schattige prijzen. Breng je 
eigen maaksels in! Kom snuffelen!

WASPLAATS GOES ARTS
Alle dagen
Maandelijks een nieuwe tentoonstelling 
aan de muren van een lokale beeldmaker! 
In november is Anne-Marie Rutten aan de 
beurt met tekeningen, schilderijen en illu-
straties. Een kopje koffie kost 50 cent. 

SOCIAAL WIJKTEAM EN PARTICIPATIE
WERK
Ook coaches van het Sociale Wijkteam 
ontmoet je op donderdagochtend in De 
Wasplaats. Participatiewerker van Rijnstad 
Anja van Hal is er iedere woensdagoch-
tend van 10.20u tot 13.00u.  

VRIJWILLIGERS
Altijd welkom! Winkeldames (of heren), 
gastvrouwen (of heren), handen bij de 
wasmachines: loop eens binnen om Ans 
en/of Monique te ontmoeten. Zij vertellen 
je meer. 

De werkgroep doet hoe 
dan ook een oproep aan 
alle Klarendallers om 
overlast direct te melden

Kerst met het zelfgemaakte  
wijksieraad als verlichting

Veel mensen met hart voor Klarendal, het 
Modekwartier en de rest van de stad zijn 
maanden aan het knopen zijn geweest 
om het WIJKSIERAAD af te krijgen! 
Begin oktober werden de laatste knopen 
geknoopt door de dertig meeknopers 
van het kunstwerk. Bestuurslid van de 
ondernemersvereniging Coen ten Hagen 
reageert: ‘Duizenden uren aan arbeid 
zijn erin gaan zitten. Alléén al met dat 
gegeven is het bijna op voorhand erfgoed 
geworden.’

Deze winter komt dus een nieuwe door 
bewoners zelfgemaakte kerstverlichting 
boven de Klarendalse straten te hangen. 
Het wijksieraad is een initiatief 

van ondernemersvereniging DOCKS, 
bedacht door wijkbewoner en kunstenaar 
MARCEL SMINK en mogelijk gemaakt 
door de winst van de Gouden Piramide 
die Volkshuisvesting Arnhem enkele 
jaren geleden voor haar verdiensten 
in Klarendal binnen haalde. De onder-
nemersvereniging wilde die duurzaam 
besteden, het wijksieraad is weersbesten-
dig en zal er het hele jaar hangen. Alleen 
met de feestdagen maar óók tijdens 
bijvoorbeeld de Nacht van de Mode, gaat 
het licht aan. 

Marcel is momenteel de laatste techni
sche toepassingen aan het regelen en 
vanaf eind november hangt het er! 

Handgemaakt door wijkbewoners: winkeltje OOgst in de Wasplaats
Dertig knopers tussen de onderdelen van het wijksieraad,  

eind november boven de straten van het Modekwartier



De initiatiefnemers hebben het kleine parkje tussen de Leuke Linde en het nieuwbouwwijkje op het oog als hondenpark
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Buurtbewoonster en hondenbezitter 
KEISHA heeft een plan om een hon
denpark in de wijk te realiseren. Een 
hondenpark heeft meerdere doelen. ‘We 
willen graag dat de buurt schoner wordt. 
Wanneer hondenbaasjes hun hond uit
laten in het hondenpark en na hun hond 
netjes opruimen, is het park aangenaam 
voor honden en hun baasje om te spelen. 
Ook zou dit enorm kunnen schelen wat 
betreft de netheid van de buurt. Alle hon
den die hun behoefte in het park doen, 
doen het niet ergens anders.’ Op de spe
ciaal gemaakte website staan alle ideeën 
over veiligheid, participatie, toezicht en 
aankleding uitgebreid beschreven. 

In het kort: honden kunnen veilig spelen 
(het veld is omheind), hondenbaasjes rui-

men na hun hond op (de wijk wordt scho-
ner), activiteiten voor hondenliefhebbers, 
speelafspraken maken voor uw hond (dit 
kan in een buurtagenda), mogelijkheid tot 
dagbesteding, vrijwilligers onderhouden 
het veld en houden het schoon.

De locatie die in gedachten is, is het gras-
veldje tussen Bouwspeelplaats de Leuke 
Linde en de nieuwe woningen bij Achter 
de Linde. De gemeente ziet het idee zit-
ten en is enthousiast, maar wil eerst de 
mening van de buurtbewoners weten. Eind 
oktober is er een tweede overleg geweest 
met de gemeente, die we helaas deadline-
technisch niet hebben kunnen meenemen 
in deze wijkkrant. 

‘Onze liefde en passie voor honden en voor 

de buurt zorgt er ook voor dat het voor ons 
erg belangrijk is dat iedereen zich fijn en 
welkom voelt in het hondenpark. Als hon-
denbaasjes weten wij maar al te goed hoe 
het voelt om minder sociale honden tegen 
te komen. Voor ons is het belangrijk dat dit 
project de buurt verbetert. Het zou gewel-
dig zijn als de buurt schoner wordt en meer 
sociale honden in de omgeving oplevert.’ 

Op de website www.hondendelinde.nl
is alles na te lezen, alsook de stand van 
zaken na het tweede overleg met de ge
meente. Via hondendelinde@outlook.com 
is contact te maken met de initiatiefne
mers van dit idee: ‘Natuurlijk is het voor 
ons wel fijn om te weten waarom u het 
wel of niet een leuk idee vindt. Uw mening 
is voor ons erg belangrijk.’

Hondenpark in Klarendal? 

Een hondenpark als idee

Ingepakt bouwblok op 
de Atjehstraat

Binnenkort komt de EO met de twaalf
delige serie TYPISCH KLARENDAL! op 
televisie. Rolf en zijn collega’s volgden 
ruim twintig mensen in de wijk. Arm 
of rijk, gezond of ziek, populistisch of 
elitair, laag of hooggeschoold, geboren 
Nederlander of immigrant, gelovig of 
ongelovig: de camera’s van Typisch..! 
bewegen zich door het alledaagse 
bestaan in Klarendal en geven zo stem 
aan de mensen die niet in de krant 
staan of hun stem laten horen aan de 
talkshowtafel.
 
Rieky, Jan, Sjacco, Ali, Bertje, Chris, 
Yvon, Simone, Henk en nog velen meer: 
vanaf 26 november kunnen we Typisch 
Klarendal! drie weken lang op de tele
visie verwachten, MAANDAG T/M DON
DERDAG OM 19:20 OP NPO 2.

Tekst: Marije Ringersma Foto: Bas Boerman

Voor deze editie van Wie Ben Jij Nou ga 
ik naar het Huis van Puck. Hier ontmoet ik 
een bekende Klarendaller, namelijk CORIEN 
VAN DER POLL (49). Zij is jarenlang actief 
geweest voor bewoners en ondernemers in 
Klarendal.

Sinds wanneer woon je in Klarendal?
Ik woon sinds 1996 in Klarendal. Sindsdien 
heb ik in verschillende huizen gewoond en 
nu woon ik vlakbij de Leuke Linde. Ik kom 
uit Castricum en door de liefde ben ik hier 
verzeild geraakt.

Je bent een aantal jaar voorzitter van de 
ondernemersvereniging DOCKS geweest. 
Wat vind je kenmerkend aan de Klarendalse 
ondernemer?
De basiswaarde van het Modekwartier is 

‘zelf maken, zelf verkopen’. Het gaat om 
ambacht. Een soort tegenhanger van de 
massaproductie. Het zijn vaak eenmansza-
ken met een bijzonder product. Dat is niet 
eenvoudig aan de man te brengen. Daar-
door vind ik de ondernemers erg dapper. Ik 
word blij van deze mensen. En we mogen 
best vaker benadrukken dat Arnhem trots 
op het Modekwartier mag zijn. Hier gaat het 
niet alleen om geld, het Modekwartier heeft 
gewoon een mooi verhaal. 

Hoe helpt de ondernemersvereniging de 
ondernemers?
Een goede winkel hier in Klarendal hebben, 
is niet genoeg om te overleven. De vereni-
ging brengt hen bij elkaar. Ze inspireren 
en helpen elkaar. Naast hun winkel zorgen 
ze voor andere inkomstenbronnen, zoals 
een gezamenlijke website voor workshops 
(www.workshopmodekwartier.nl) of een 

eigen webwinkel. Ook zorgen de onderne-
mers er voor dat ze gezamenlijk als mode-
kwartier in shoppinggidsen komen te staan. 
Daarnaast heeft de ondernemersvereniging 
een belangrijke rol bij de organisatie van de 
Nacht van de Mode. Dat is echt een evene-
ment om de ondernemers en de wijk op de 
kaart te zetten. 

Wat heeft deze ervaring bij DOCKS jou 
persoonlijk gebracht?
Het is een bijzondere ervaring. Erg leer-
zaam. Zo heb ik geleerd dat het niet altijd 
even makkelijk is om de koers vast te hou-
den bij zo’n dynamische club. Ook heb veel 
geleerd op het vlak van leidinggeven en is 
mijn netwerk groot. Nu heb ik daar baat bij 
als zakelijk leider van theatergroepen de 
Plaats en Echo. 

Je was ook deelnemer van het bewoners
overleg. Wat is het doel van dit overleg?
Dit overleg zorgt ervoor dat we signalen 
uit de wijk oppikken. Iedereen heeft er baat 
bij om de wijk bewoonbaar te houden. Het 
is een mooi instrument om echt contact te 
hebben met de inwoners. Sowieso ben ik 
onder de indruk hoeveel mensen hier in de 
wijk actief zijn als vrijwilliger. Al die mensen 
die dingen organiseren als biljartavonden, 
paasbrunches etc. Die levendigheid, dat 
vind ik mooi aan Klarendal.

Wat mis je in Klarendal?
De hondenpoepstofzuiger.

Hoe zie je jouw toekomst in Klarendal?
Als een betrokken bewoner. Ik word hier 
oud. 

Wie ben jij nou? Wie ben jij nou? 
Wie ben jij nou? Corien van der Poll

“Die levendigheid, dat vind ik 
mooi aan Klarendal”

xxxxxx
Corien werkt nog één dag per week voor educatieve activiteiten in de Kazerne voor Huis van Puck

Klarendallers op  
de tv bij de EO

http://www.workshopmodekwartier.nl


KLARENDALSE ETEN TEKST MARIJE RINGERSMA, BEELD BAS BUGTER 

Voor deze editie wilden we vragen naar favoriete herfstgerechten. Tja, maar wat doe je 
als het nog steeds 25 graden is en de zon schijnt? We hebben gevraagd wat er vanavond 
gegeten wordt. En wat blijkt? Dat is heel gevarieerd! Lees mee en proef wat de Klaren
dallers allemaal eten.
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TON

TON (72) wil net wegrijden op zijn scooter als ik vraag wat hij vanavond gaat eten. “Dat 
weet ik nog niet, dat regelt mijn vrouw.” Hij vertelt dat hij het liefst bruine bonen eet. 
Ton zegt resoluut: “Spinazie eet ik zonder meer niet.” Zijn vrouw kookt heel goed, ook 
spinazie. “Maar dat maakt ze alleen voor haarzelf”.

 “Dat weet ik nog niet, dat regelt mijn vrouw” 

SOFIE

SOFIE (13) zit op het Stedelijk Gymnasium in Arnhem en heeft vanavond een theater-
voorstelling. “In het kader van het Sprookjesfestival hebben wij met theatergroep Nacht-
theater zelf een toneelstuk gemaakt over weggelopen kinderen. 
Omdat we vanavond spelen heb ik geen tijd om uitgebreid te eten, dus heb ik net bij de 
Albert Heijn een maaltijdsalade met mozzarella gehaald.” 

“Een maaltijdsalade met mozzarella”

LIEKE

LIEKE komt de supermarkt uitlopen met haar zoontjes JESSE (5) en STAN (2). Ze gaan 
vanavond Italiaans eten. Lieke: “Gehaktballetjes, tomatensaus en versgebakken brood-
jes. Bij de Turkse winkel haal ik kaasjes. Dat is echt een aanrader, ze hebben hele verse 
fetakaasjes.” Ze vertelt dat ze met dit warme weer niet groots eten maar vooral makke-
lijk. Lieke houdt van koken, en haar vriend ook. “Mijn vriend is Indisch en kan heerlijke 
Indische gerechten maken. Maar meestal in het weekend, omdat Indisch eten heel lang 
moet smoren. De hele middag staat mijn vriend in de keuken en dan eten we ‘s avonds 
lekker Indisch. Het hele huis ruikt dan lekker. En wat vinden de jongens lekker? Jesse: 
“Bami”. Stan: “Niks”.

“Gehaktballetjes, tomatensaus en versgebakken broodjes”

WILMA

Eindelijk hebben we iemand gevonden die vandaag een stamppot eet. WILMA loopt met 
VANESSA (4) het winkelcentrum uit als ik hen aanspreek. “Vanavond eet ik boerenkool 
stamppot met spekjes en worst. Het liefst eet ik zuurkool stamppot. Stamppotten zijn 
gewoon lekker en makkelijk.” Meestal maakt Wilma de stamppotten zelf, maar vanavond 
heeft ze niet zo veel tijd dus heeft ze net een kant en klaar maaltijd gekocht. Vanessa 
vindt broccoli het lekkerst. Vanessa: “Dan eet ik de hele pan op!”

“Boerenkool stamppot met spekjes en worst” 

MARGARETH

MARGARETH (53) is opgegroeid in Klarendal, heeft een tijd in Oosterbeek gewoond 
en is nu sindskort weer terug in ‘haar’ Klarendal. “Op 1 september heb ik de sleutels 
gekregen van mijn nieuwe huis, nu ben ik weer back to the roots.” Op de vraag wat ze 
vanavond eet, vertelt ze: “Ik krijg heel veel visite. Dus ik ga Chinees of Surinaams halen.” 
Ze vertelt eerlijk dat ze niet zo’n koker is. “Gisteravond heb ik andijviestamppot gemaakt, 
en vanochtend in de prullenbak gegooid, hahahaha.”

“Ik ga Chinees of Surinaams halen”
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Bewonersoverleg 

In het laatste bewonersoverleg drie agendapunten: de 
stand van zaken van de werkgroep (on)veiligheid, de 
ondernemersvereniging DOCKS en een schriftelijke 
vraag van het bewonersplatform Rijkerswoerd.

De werkgroep (on)veiligheid bestaande uit vier bewo-
ners, medewerker van Volkshuisvesting, de wijkagent 
en het opbouwwerk heeft de plaatsen waar drugs-
overlast plaatsvindt in kaart gebracht. Het valt dan 
op dat de overlast zich concentreert in het “onderste” 
deel van de wijk. Daarnaast zijn er twee plekken in het 
“bovenste” deel waar projecten van begeleid wonen 
gevestigd zijn en van waaruit overlast ervaren wordt. 
Over de ondernemersvereniging DOCKS is een eerste 
bespreking geweest waarin gesproken is over hoe de 
winkels verdeeld worden en hoe de toekomst van het 
Modekwartier er uit gaat zien. In het volgende bewo-
nersoverleg wordt hier verder over gesproken.
Het bewonersplatform Rijkerswoerd wil het centrale 
overleg wijken opnieuw opstarten. Een antwoord 
wordt nog opgesteld. 

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 Anja van Hal
Klarendal/Sint Marten werkt vanuit het MFC: 
anjahl@rijnstad.nl  telefoonnummer 06 551 875 54 

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

Wie is je buur?
Door Annemarie van Ginkel

De wijkkrant is al 45 jaar de krant voor 
Klarendal. Voor iedereen in Klarendal. De 
redactie doet zijn best om iedereen een 
keertje in de krant te krijgen. Zodat we 
elkaar een beetje leren kennen.

In Klarendal wonen we met zo'n 7500 
mensen, ruim 2600 daarvan zijn niet in 
Nederland geboren, dat is ruim een derde. 
Toch krijgen we deze mensen niet zo 
gemakkelijk in de wijkkrant. Vandaar dat 
we in 2018 een serie interviews plaatsen 
met nietwesterse allochtonen onder het 
kopje: Wie is je buur?

DEZE KEER: BEKIR KAPLAN

Bekir woont sinds 1990 in Klarendal. “Ik 
voel me hier goed, veilig, lekker dicht bij 
de moskee. Ik ben hier tevreden, al is er 
veel veranderd.” zegt hij. “Het is nu een 
modecentrum geworden. Er zijn veel 
restaurants bijgekomen. Dat geeft voor- 
en nadelen. We hebben steeds grotere 
parkeerproblemen. Mensen komen onze 
parkeerplaatsen innemen als ze naar de 
restaurants gaan. Zelf moet ik dan naast 
mijn deur parkeren en dan krijg ik een 
bekeuring van 90 euro! Het voordeel is 
dat het steeds veiliger, mooier en schoner 
wordt.”

Bekir Kaplan is geboren in Derebucak, een 
dorp in de buurt van Antalya in Turkije. 
Ook daar is er veel veranderd. “Mijn 
jeugd was heel leuk”, vertelt Kaplan. “Er 
was meer armoede natuurlijk, maar de 
mensen hadden nog respect voor elkaar. 
We hadden nog geen stroom en geen T.V., 
dus we gingen bij elkaar op bezoek. Nou 
ja, wij hadden wel een T.V., maar helemaal 
geen zenders. Nu heeft iedereen een auto 
en een T.V., dus gaan ze meer op zichzelf.”

Toen hij 28 was kwam Bekir naar 
Nederland. Zijn zus heeft hem voorge-
steld aan zijn toekomstige vrouw. “Zij was 
al in Nederland. Ik kende haar van de
basisschool. We hebben het er met de 
hele familie over gehad, zowel die van 
haar als die van mij. We werden het eens, 

dus toen kwam ik naar Nederland om te 
trouwen.” legt hij uit. “Uitgehuwelijkt!” 
zegt Budak, die er ook bij zit. Maar dat is 
niet zo, volgens Bekir. Hij toont me de kaart 
van Turkije en wijst daarop het gebied aan 
waar Budak vandaan komt. “Daar in het 
oosten doen ze aan uithuwelijken”, vertelt 
Bekir. Derebucak ligt meer naar het westen. 
Bij ons gaan huwelijken in overleg met de 
familie. Je hoeft niet met een onbekende te 
trouwen.”

In Nederland aangekomen ging Bekir 
meteen werken in een restaurant aan de 
Rijnkade. 's Ochtends ging hij naar school 
om Nederlands te leren. Hij spreekt de taal 
dan ook goed. Wel met een accent, maar 
dat komt omdat hij thuis nog steeds Turks 
praat. Ze kregen twee kinderen. 

“Mijn zoon is getrouwd, hij woont in 
Amsterdam. Hij heeft zelf zijn vrouw 
gevonden en aan ons voorgesteld. Ik 
was bij zijn diploma-uitreiking op de 
Radbouduniversiteit, daar zag ik dat meisje 
voor het eerst. Zij was ook afgestudeerd. Ik 
zei tegen mijn zoon: ‘Dat is jouw keus. Ik

kan niet zeggen of dat een goede fami-
lie is of niet.' Ze zijn twee jaar bij elkaar 
geweest voor ze gingen trouwen. Ik ben 
heel trots op hem.”

Bekir werkt hard, hij houdt van zijn werk. 
Hij hoopt tot zijn pensioen door te kunnen 
gaan met zijn baan in de houtproduceer-
fabriek. “Nou ja, eigenlijk produceren 
we niks”, legt hij uit. “We krijgen hout en 
dat behandelen we zodat het niet zo snel 
verrot. Het is nog niet bekend of het mid-
del waar we mee werken ongezond is. 
Ze doen er wel onderzoek naar, maar ze 
weten het nog niet.”

Kaplan noemt zichzelf een blije man. “Als 
ik niet werk ben ik in de moskee. We heb
ben hier Syriërs, Marokkanen, Somaliërs 
en Egyptenaren, dus we zijn een heel 
internationale moskee.”

Bekir Kaplan is in zijn vrije tijd altijd in de moskee

Toen hij 28 was kwam Bekir naar 
Nederland. Zijn zus heeft hem 
voorgesteld aan zijn toekomstige 
vrouw

Huis van Puck

FRÉDÉRIQUE ARNOLD met ‘NOG MAAR 
EEN MEISJE’
Zaterdag 24 november 2018  20:00 uur  
€10,00  Huis van Puck

Frédérique Arnold, winnaar van 
Puck’s Talent Cabaret 2018, is 

een millennial die hun-
kert naar een groots 

en meeslepend 
leven, vol emo-
tie en zonder 

pauzeknop. In 
haar kleinkunstsolo 
‘Nog maar een 

meisje’, gaat zij 
op zoek naar 
haar eigen 

onzekerheden 
en angst om te falen. 

Via verhalen, anekdotes, 
sprookjes en liedjes, vertelt zij 

haar verhaal. Een poging zichzelf te 
verrassen, te prikkelen en te verwonde-

ren. En misschien jou ook wel? 

Kaartverkoop: WWW.HUISVANPUCK.NL
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Door Zefanja Hoogers

ERIK TOENHAKE is sinds 2010 eigenaar 
van DUTCHSPIRIT, een bedrijf in duur
zame maatpakken, colberts en trouwpak
ken. Meestal voor heren, maar zeker ook 
voor dames. Na enkele jaren gewerkt te 
hebben vanuit zijn appartement in de bin
nenstad en het Modekwartier tot de ver
beelding sprak, is hij sinds 2015 gevestigd 
aan de SONSBEEKSINGEL. ‘Ik wilde wel 
tussen de modegerelateerde business 
zitten. Het is laagdrempelig, ik zit vlak 
bij het Velperpoortstation én er is geen 
koude drukte’, aldus Erik.

HET DUURZAAMSTE BEDRIJF VAN HET 
LAND IN MAATPAKKEN
Als we Erik vragen naar hoe zijn bedrijf 
duurzaam is, volgt een enorme opsom-
ming van ideeën en initiatieven waarmee 
hij een trein in beweging aan het brengen 
is binnen de circulaire economie. Met 
eerlijke productie, klimaat neutrale mate-
rialen, het planten van een boom per pak, 
door statiegeld te vragen per aangekocht 
pak en als het even kan gerecyclede stof-
fen te gebruiken (afval van de snijtafels, 
spijkerbroeken), doet DutchSpirit een 
beroep op de bewuste consument. ‘Van 
schaap tot pak, we proberen zo transpa-
rant mogelijk te zijn.’ 

Er is wel een spanningsveld tussen duur-
zaam willen ondernemen en mee willen 
draaien met de fashion. Het aanbod van 
ecologische stoffen is nog steeds beperkt 
en de bestelvolumes hoog, de grootte van 
de organisatie maakt het dan moeilijk. 

‘Vandaar dat wij ook reguliere modestoffen 
aanbieden, waarbij alle andere facetten van 
duurzaamheid uiteraard wel gewaarborgd 
blijven’. 

DutchSpirit heeft Made to Measure pakken 
hangen, geijkte pakken die als mal dienen 
voor de definitieve maatvoering. Eén pak 
voor één klant betekent daarmee geen 
overproductie en geen afval, zoals dat bij 
confectie wel het geval is.

GEDREVENHEID
Eerder was Erik succesvol ondernemer in 
de financiële dienstverlening. Een tijdje 
nadat hij zijn bedrijf had verkocht, kwam 
DutchSpirit op zijn pad. ‘Toen ik het over-
nam en eerlijk ondernemerschap belangrijk 
vind, wilde ik iets anders doen dan de rest. 
Oorspronkelijk ben ik biologieleraar; biolo-
gie en milieu gaan hand in hand. Het aan-
meten van pakken heb ik geleerd en de lat 
qua duurzaamheid leg ik steeds hoger.’

Ondertussen is duurzaamheid constant 
in het nieuws en maatschappelijk verant-
woord ondernemen haast een verplich-
ting. ‘Maar het is moeilijk mensen van de 
gebaande paden af te krijgen. Ik zie nog 
veel ‘window dressing’ bij bedrijven en 
merken, maar mis toch vaak de intrinsieke 
motivatie. Daar verbaas ik me over.’ 

Erik ziet veel organisaties, bedrijven en 
gemeentes die veel praten over duurzaam 
en circulair inkopen, maar er nog te weinig 
naar handelen. ‘Juist een receptie van een 
bedrijf, bank of gemeente zou een visite-
kaartje moeten zijn van de duurzame ambi-

ties van deze organisaties. En de enige 
gemeente die daar actief DutchSpirit voor 
benaderd heeft is de stad Gent in België. 
Zij hebben al twee jaar de prachtige pakken 
van hun medewerkers geleased.’

MODEKWARTIER
DutchSpirit is gehuisvest in het pand waar 
eerder de MODEINCUBATOR zat. Erik is 
ondertussen de langst zittende onderne-
mer in dit bedrijfs-verzamelpand. Als lid 
van DOCKS vindt hij het wel jammer dat 
de kerstverlichting (vooralsnog!) niet tot 
dat stuk Modekwartier reikt. Klanten ver-
wijst hij verder graag naar bijvoorbeeld de 
horeca in Klarendal om er een leuk dagje 
Arnhem van te maken. ‘De liefde bij de 
ondernemers moet van twee kanten 
komen. In dit pand wisselen we ook 
wel vanwege de gunfactor diensten aan 
elkaar uit.’ 

Erik wil trouwens ook nog eens een bos 
in Arnhem aanplanten en zonnepanelen 
realiseren boven op het pand waar hij 
huurt: ‘Dan kun je vanuit de trein zien hoe 
goed het Modekwartier bezig is!’ 

Voor nog veel meer achtergrond 
informatie of contact,  
bekijk WWW.DUTCHSPIRIT.COM

Dit artikel wordt mogelijk gemaakt door 
Volkshuisvesting Arnhem én stichting 
Project. Voor meer portretten van onder-
nemers uit het Modekwartier, ga naar 
www.arnhem-direct.nl en zoek onder de 
tag #DOCKS

DOCKS presenteert ondernemers in het 
Modekwartier: DutchSpirit

“Het aanmeten van pakken heb 
ik geleerd en de lat qua duur-
zaamheid leg ik steeds hoger”

Erik's DutchSpirit is gehuisvest aan de Sonsbeeksingel vlak bij het Velperpoortstation

MOLEN DE KROON OP ZOEK 
NAAR MEER VRIJWILLIGERS

Na een forse verbouwing en een daverend ope
ningsfeest start molen De Kroon met nieuw elan 
aan de laatste 2 maanden van dit jaar. Opzet is 
nog meer roering in en om de molen te organi
seren. 

Om de verbouwing te verantwoorden naar het 
publiek, want er is veel gemeenschapsgeld mee 
gemoeid, realiseert het bestuur zich terdege dat 
nog meer aan de weg getimmerd moet worden. 
Het doel ‘meer verbinding met de wijk en de 
stad’ zal daarbij leidraad zijn. 

Voor ons ligt het Sinterklaas- en het kerstfeest. 
Daar gaan we iets moois van maken. Plannen 
daarvoor zijn snel gemaakt, maar daarna komt 
de uitvoering. Dat gaat hoofdbrekens kosten bij 
het molenteam. Duidelijk is dat er handen te kort 
zijn. Zowel wat betreft de klussen die in en om 
de molen gedaan moeten worden, als wat betreft 
de winkelexploitatie. Ook het molenaarsteam 
kijkt uit naar versterking.

CONCLUSIE UIT DIT VERHAAL IS: MOLEN DE 
KROON IS OP ZOEK NAAR MEER VRIJWILLI
GERS!

DE MOLENAARS
Molenaar wordt je niet zomaar. Daarvoor moet 
je een cursus doorlopen. Twee jaar lang moet 
je bereid zijn je zaterdagen buiten de vakanties 
en feestdagen te besteden aan instructie op een 
molen in de praktijk. Eénmaal per maand zijn 
er in die periode theorielessen. Daarna kan er 
examen gedaan worden. Molen De Kroon is een 
lesmolen, waarop je het vak kunt leren. Graag 
ziet het bestuur dat zich aspirant- molenaars 
melden, die in de toekomst bereid zijn molen De 
Kroon ook op andere dagen van de week te laten 
draaien dan vrijdag en zaterdag zoals nu gebeurt.

DE WINKELMEDEWERKERS
Uitbreiding van het aantal winkelvrijwilligers 
is dringend gewenst. Het bestuur streeft naar 
uitbreiding van de openingstijden. Het molen-
onderhoud wordt steeds duurder. Gevolg is dat 
er meer geld beschikbaar moet komen voor de 
onderhoudspot. Omzet verhoging is daarvoor 
nodig; dus langer open en meer handjes in de 
winkel.

DE KLUSSENPLOEG
In en om de molen zijn er altijd klussen, die blij-
ven liggen, maar eigenlijk gedaan hadden moe-
ten worden. Denk aan de tuin, het schilderwerk, 
schoonhouden van de bestrating, opbouwen en 
afbreken bij evenementen etc. Mensen met ‘twee 
rechter handen’ zijn dus zeer welkom.

BELANGSTELLING?
Mail naar:
VRIJWILLIGERS@MOLENDEKROON.NL of beter: 
meldt je aan in de molen op vrijdagmiddag of op 
zaterdag. Bij een kop koffie krijg je uitleg over het 
werk , de molenorganisatie en het molenteam. 
Je bent van harte welkom!

MOLEN DE KROON, KLARENDALSEWEG 82

Molen De Kroon
Door Monita Polman

Op een zondag eind september zijn we 
met een groepje bewoners uit Klarendal 
vuil gaan ruimen in de omgeving van 
het park en de vijver bij de Thomas a 
Kempislaan. We doen dit vooral omdat 
we het gezellig vinden zo met elkaar 
en dan het aangename met het nuttige 
willen verenigen.

Het trof want het was prachtig weer 
die dag. Waar we een half jaar geleden 
kletsnat zijn geregend konden we dit 
keer genieten van een heerlijk najaars-
zonnetje. 
De afvalgrijpers mochten we weer lenen 
bij de WOP. Na een uurtje hadden we 
aardig wat verzameld al was het min-
der dan de vorige keer. Wat dit keer 
vooral opviel was het sóórt afval dat we 
vonden. O.a. een plastic tas met daarin 
kleding en een volle fles bleekmiddel! 
Wie laat dat nou achter..... Ook vonden 
we lege wietzakjes die vast niet van de 
ganzen zijn geweest…

We hopen natuurlijk dat de mensen in 
het vervolg hun afval in de prullenbak
ken zullen doen. Dan kunnen de eenden 
en ganzen en andere dieren ook niet 
per ongeluk plastic binnen krijgen als 
iets naar lekker eten ruikt. En kunnen 
wij tamme kastanjes gaan rapen.

Schoon Klarendal

mailto:vrijwilligers@molendekroon.nl
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Klare Taal Junior Klare Taal Junior
Klare Taal Junior Klare Taal Junior

Door Annemarie van Ginkel

Klare Taal junior oktober 2018

Op een mooie herfstdag trek ik erop uit om te zien of ik kinderen kan vin-
den die me iets te vertellen hebben. Ik vind ze in de Leuke Linde, waar 
ze net klaar zijn met een sponsorloop. Dit zijn drie van hen :

Niek (6) :
Het leukst aan de herfst vind ik eikels, kastanjes en dennen-
appels zoeken en dan een herfsttafel maken. Dan leg ik het op 
tafel. Of ik geef ze aan iemand die wel een paar herfstdingen wil. 
Ik maak er poppetjes van en ik schilder ze dan. Ik heb al een doos 
vol.

Manu (6) :
Voor mij is kastanjes zoeken het leukst. Ik heb er alleen nog maar 
twee. Verder zit ik ook op judo, daar heb ik de gele band.

Floris (7) :
Ik heb vandaag 

heel veel 
getraind met 

sporten. We 
deden een spon-

sorloop. Ik heb zoveel 
mogelijk rondjes hardgelopen voor een school 
in Gambia en voor de kinderboerderij in 
Presikhaaf. Maar misschien kan ik mijn geld 
aan een ander doel geven, dat heet Bad Times 
Story's. Dan gaan mensen kleine kinderen voorle-
zen, of hele oude mensen, uit de mooiste boeken die 
er zijn, ook hele dure boeken. Dat hoop ik.

KinderwerkKinderwerk 
KinderwerkKinderwerk

Sinterklaas op Bouwspeelplaats 
de Leuke Linde
Een super leuke middag met leuke sinterklaasactiviteiten 
zoals pietengym, pepernoten 
strooien, zingen en dansen met de pieten en misschien 
wel op de foto met Sinterklaas. 

Datum: Woensdag 28 november 2018
Tijd: 13.30 uur – 15.30 uur
Leeftijd:  Voor alle kinderen die fan zijn van Sinterklaas  
 en de pieten
Locatie: Bouwspeelplaats de Leuke Linde

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
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Sinterklaas komt!
Sinterklaas komt!

Bibliotheek 
op school
Basisschool Kunstrijk heeft sinds 
de Kinderboekenweek een echte 
Bibliotheek op school.
Om het lezen van kinderen te stimu-
leren en een ruime collectie te heb-
ben op school in mooie kasten met 
een goed uitleensysteem hebben we 
samen met Bibliotheek Arnhem een 
echt Bibliotheek op school opgericht.

Een collectie van 750 boeken, gevari-
eerd samengesteld, in verrijdbare kas-
ten, is beschikbaar voor alle kinderen. 
Vrijwillige ouders verzorgen de uitleen.

Een leesconsulent van de bibliotheek is aan de school verbonden en gaat 
activiteiten voor kinderen en ouders organiseren.

Tijdens de Kinderboekenweek is de schoolbieb feestelijk geopend door mees-
ter Mark en twee leerlingen!

KunstrijkKunstrijk 
KunstrijkKunstrijk

Als Sinterklaas in het land 
komt op 17 november, komt 
hij niet meer langs Klarendal. 
Hij blijft met zijn intocht in de 
binnenstad. Andere jaren kwam 
hij wel, zoals op deze foto uit 
2015. Maar de Goedheiligman is 
helaas van gedachten veranderd. 
Jammer hè!

Maar er breekt wel weer een 
spannende tijd aan. Vanaf zater-
dag de 17e kunnen alle kinderen 
gewoon ’s avonds hun schoen 
zetten. Hij komt dat niet door 
Klarendal, maar de Pieten doen 
in de nachten zonder dat we het 
merken, de wijk heus wel aan.
Veel plezier!  


