
De Sint Janskerk verkocht

WijkkrantKlarendal
De JOHANNES DE DOPERKERK aan de Ver-
lengde Hoflaan, geopend in 1896, in 2011 
aan de eredienst onttrokken, in 2012 van 
het bisdom gekocht voor een euro om er 
een gedenkplaats van de maken. Ondanks 
grondige en noodzakelijke renovaties én 
toegevoegde bestemmingen voor brui-
loften en uitvaarten, kostte het concept 
Memorarium te veel geld. De kerk staat al 
sinds eind 2017 te koop en sloot een jaar 
later ook werkelijk zijn deuren. De paar 
urnen die er hun plek hadden gekregen, zijn 
verhuisd en een nieuwe eigenaar meldde 
zich in januari.

ONTWIKKELAARS
De Gelderlander kopt met medio januari 
met ‘Wonen en zorgfunctie in Klarendalse 
Sint Jan de Doperkerk’. Of dat waarheid 
wordt is nog maar de vraag: het pand is 
een rijksmonument en de nieuwe eigena-
ren hebben een haalbaarheidsonderzoek 
lopende en zijn nog bezig een programma 
op te stellen. In dat programma worden 
publieke functies als zorg, sport én wonen 
of combinatiefuncties allemaal nog onder-
zocht. 

Ingenieur Tijmen Stallen (één van de nieu-
we eigenaren) vertelt aan RTV Arnhem: ‘Het 
is een prachtig object, en het spanningsveld 
waar wij binnen moeten navigeren maakt 
het leuker. Met ons ontwerpteam zijn we 
aan het kijken naar succesvolle herbestem-
mingen van panden in Nederland en België. 
Wat Klarendal betreft: het zou fantastisch 
zijn voort te borduren op de kwaliteitsim-
puls die de wijk met de ontwikkeling van 
het Modekwartier heeft gekregen.’ 

KRUISWEGSTATIE EN MARIA VAN  
KLARENDAL 
In de kerk, bij de opening van het Memo-
rarium, was een ruimte ingericht voor de 

kruiswegstatie: veertien beschilderde pane-
len die de lijdensweg van Christus verbeel-
den en er al hangt vanaf het jaar 1900. Ook 
de Maria van Klarendal kreeg in 2013 een 
spiksplinternieuwe kapel en werd over-
nieuw van kleding voorzien: het beeld van 
Maria van Klarendal kent in de St. Janskerk 
een lange traditie en is nauw verbonden 
met de vroegere jaarlijkse bedevaarten. 

De monumentale status geldt ook voor de 
binnenkant van de kerk én de inventaris! 
Dat betekent volgens de logica van deze 
redactie dat beiden prachtige objecten op 
hun plek zouden moeten blijven. We zijn 
heel benieuwd! 

Er is geen deadline en het is nog te vroeg 
om iets duidelijks over het programma 
te vertellen. ‘Er zijn nog veel aspecten die 
nog niet zijn belicht, we zijn nog zoekende’ 
aldus Stallen.
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Aan de bewoners(s) van dit adres

De nieuwjaarsborrels

We zitten ondertussen al weer diep in het 
nieuwe jaar, nadat de maand januari was 
gevuld met een aantal traditionele nieuw-
jaarsbijeenkomsten. Voor de vrijwilligers 
van de MOLEN was de begane grond een 
avond omgetoverd tot cafeetje, in het 
INLOOPHUIS in Sint Marten heeft het team 
ook het nieuwe jaar ingeluid. De onderne-
mers verenigd in DOCKS hebben hun bor-
rel gehouden in de WERELDKEUKEN.

NACHT VAN DE MODE
De avond was leuk aangekleed door de 
dames van IKPAKJEIN (het kleinste winkel-
tje van de wijk!) en het personeel van de 
Wereldkeuken verzorgde heerlijke schalen 
met hapjes. Niet alleen ondernemers uit 
het Modekwartier waren aanwezig, maar 
ook andere betrokkenen én wethouders 
HANS DE VROOME (wijkwethouder) en 
JAN VAN DELLEN (economische zaken). 

De ondernemersvereniging probeert altijd 
al tijdens deze eerste bijeenkomst van 
het jaar al het thema van de Nacht van de 
Mode kenbaar te kunnen maken. En dat is 
gelukt: AMBER VAN DEN EEDEN (artistiek 
leider) onthulde het idee 

Zet vast in de agenda, 8 JUNI.

_

_

_

_

Louis de 
Groot 
pag. 6

Wie ben  
jij nou?  
Marije 
pag. 7

‘Body-
Mind-Fit’ 
(BMF)   
pag. 7

Typisch 
Klarendal  

pag. 5

_
Yesim 
Ecevit 
pag. 8

Wijkwethouder Hans de Vroome
Sinds de taken op het stadhuis na de 
laatste gemeenteraadsverkiezingen van 
maart 2018 overnieuw zijn verdeeld en de 
wethouders op hun posten zitten, zijn er 
ook weer nieuwe wijkwethouders. HANS 
DE VROOME (D66) is wijkwethouder van 
o.a. Klarendal en bracht zijn eerste offici-
ele bezoek aan het bewonersoverleg van 
het januari. In oktober was hij al aanwe-
zig bij de heropening van de Klarendalse 
molen, hij bezocht ook de nieuwjaarsbor-
rel van de ondernemersvereniging en 
laat regelmatig zijn gezicht zien in Huis 
van Puck waar zijn echtgenote werkt als 
zangdocent. ‘Ik heb cultuur in mijn porte-
feuille, ik ben gezegend met Klarendal!’ 

De Vroome woont sinds twintig jaar in 
Arnhem en vindt het een prachtige stad. 
‘Maar er is af en toe ook een hoop 

ellende, en daar sluiten we onze ogen niet 
voor.’ Hij mag graag op bezoek komen in 
de wijken: ‘Op het stadhuis lezen we heel 
veel, maar horen en zien op locatie doet 
óók wat.’ En dat is precies de functie van 
de wijkwethouder: de oren en ogen van 
de wijk zijn om daar waar mogelijk brug-
gen te slaan naar zijn eigen portefeuille of 
die van zijn collega wethouders. 

De Vroome staat open voor inhoudelijke 
discussie, maar gokt liever niet als hij 
geen oplossing voor handen heeft. ‘Je 
kunt dan beter helder zijn; zachte heel-
meesters maken stinkende wonden.’ De 
wijkwethouder bezoekt zo frequent moge-
lijk bij de bewonersoverleggen en stelt 
dat de aanwezigen vast blij zijn bewoners 
van Klarendal te zijn. ‘Maar dat ben je ook 
als je hier wijkwethouder bent.’ 

Hans de Vroome ontmoet de leden van het bewonersoverleg aan de ronde tafel in het MFC



 
Zefanja Hoogers, Shay Karniel, Marije 

Ringersma, Annemarie van Ginkel, 

Bas Bugter, Ron Roumen
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wijkkrant klarendal is een uitgave 
van het Bewonersoverleg

~ Colofon ~

2019 is van start! Alhoewel we er in 
deze krant nog wel eventjes op terug 
komen: de nieuwjaarsborrels zijn achter 
de rug. De sneeuw is gevallen. De kerk 
is verkocht. Typisch Klarendal! is voor-
bij. Het PostNL pakketpunt is geopend. 
Het bewonersoverleg kwam weer bij 
elkaar. De mensen zijn geïnterviewd. 

Veel mensen zijn geïnterviewd. Want 
we houden ook in 2019 van mensen. En 
hun verhalen. Dus schrijven we ze op. 
Kinderen, op straat, omdat ze jubileren, 
of omdat ze zijn wie ze zijn: de redactie 
(versterkt met Ron dit jaar) houdt er 
van. Je kunt ons dus altijd eens tegen-
komen! Maar je mag je ook melden 
via de mail. Zoals Yesim dat deed: ‘Ik 
ben doodgewoon en dat wil ik dus met 
iedereen delen’ en zie haar interview op 
de achterpagina. Erg leuk. We gaan daar 
nog even mee door.

En ondertussen proberen we ook altijd 
ruimte te houden voor al die andere 
organisaties en partijen die zich zicht-
baar willen maken via de wijkkrant. Veel 
leesplezier! 

~ Redactioneel ~

Uiterlijk kopij woensdag 6 maart

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 21 maart

Inleveren van kopy 
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Activiteiten Inloophuis 
Sint Marten 
In het Inloophuis aan de van Slichtenhorst-
straat 34 is op meerdere dagen in de week 
wat te doen. Elke maandagavond om 18.00 
uur is er een warme maaltijd voor € 4,00. 
Opgeven is niet nodig. Op dinsdag- en 
donderdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur 
kun je binnenlopen voor een kop koffie en 
wat gezelligheid, dan is er ook gratis brood. 
Op vrijdagochtend wordt er gezongen. Op 
dinsdagmiddag is er een schrijfclub en op 
donderdagavond is er een wijkatelier in 
samenwerking met Vitale Verbindingen en 
het Kunstbedrijf. 

Alle activiteiten zijn gratis. Eens in de week 
is ook ons kledinghoekje geopend, met 
veel dames- en kinderkleding. 

Welkom! Wil je meer info, dan kun je bellen 
met Ellie Smeekens 06 - 261 406 16.
 

Het Financieel Café  
vervalt in Klarendal 
Het Financieel Café: een inloopspreekuur 
voor alle inwoners in Arnhem die vragen 
hebben over brieven, formulieren, aanvra-
gen of andere financiële en administratieve 
vragen. De locaties de Wasplaats, de Beijer, 
MFC Klarendal, MFC Presikhaaf en het 
Bruishuis zijn per 1 januari 2019 vervallen. 
In plaats daarvan zijn wij te vinden op twee 
nieuwe locaties. Heb je een vraag? Loop 
gerust eens binnen! Het financieel café is 
gratis.

Je vindt het Financieel op de volgende 
locaties:
• Iedere woensdag van 09.00 – 12.00 

uur, Waalstaete (Waalstraat 36)
• Even weken op vrijdag van 

10.00 – 12.00 uur, De Petersborg 
(Slochterenweg 40)

Wel op aanvraag!
Het Financieel Café komt op verzoek ook 
naar locaties toe. Wanneer een organi-
satie een geschikte locatie en meerdere 
aanvragers heeft, kan het mobiele Café 
op afspraak langs komen voor een inloop-
spreekuur, een vragenuurtje of een infor-
matiebijeenkomst. We komen graag naar 
je toe!

Wil je meer weten? 
Kijk op https://swoa.nl/fc of neem contact 
met ons op via mail financieelcafe@swoa.nl 
of telefoon 026 - 327 22 66.

PostNL Pakketpunt 
Sinds einde van het vorige jaar beschikt 
Klarendal over een PostNL pakketpunt: 
makkelijk om je pakketjes te verzenden of 
op te halen. Ook is het mogelijk om je aan-
getekende brieven te versturen.

Tabakszaak Simone in het winkelcentrum 
van Klarendal, was eerder al een service 
punt voor DHL en UPS. Maar eigenlijk 
waren dat meer selfservice diensten. 
Nu het een PostNL punt is, kan Simone 
Hartemink ook het één en ander voor de 
klant regelen. 

Gewone post kan uiteraard ook verstuurd 
worden vanaf de zaak; alleen moet je dan 
wel een heel velletje postzegels aanschaffen.

Tabakszaak Simone
Klarendalseweg 138-D  026 - 443 51 09 

Recordshop Arnhemse 
Meisjes  
In de bres voor kinderen in oorlogsgebied

Aan Sonsbeeksingel 96 verkopen echte 
'Arnhemse meisjes' sinds de zomer van 
2018 vinyl, platenspelers en mooie vintage. 
Maar de recordshop doet meer. Priya en 
Amy hebben in samenwerking met Green 
Kids in januari een avond georganiseerd, 
waar zij aandacht vroegen voor de mis-
sie om kinderen in oorlogsgebieden in 
Noord-Irak te helpen, met het renoveren 
van scholen en bibliotheken in vluchtelin-
genkampen.

Tijdens het event was de opkomst groot 
en iedereen enthousiast! Eten en drankjes 
werden gesponsord door verschillende 
ondernemers in de buurt, zoals Miyagi & 
Jones, Walid's, Ask De Chef, Wereldkeuken 
en Warung Subur. ‘Aan het einde van de 
avond zat het spaarvarken behoorlijk vol. 
Onze dank is groot.’

Arnhems meisje Priya Wannet spreekt het aanwe-
zige publiek in de recordshop toe 
© Menno van der Meulen

 

Rebas
Op deze pagina plaatst de wijkkrant een rebus. Buurtbewoner, redacteur én kun-
stenaar BAS BUGTER heeft helaas vanwege privé omstandigheden voor deze eer-
ste krant geen nieuwe kunnen maken. Maar omdat die van vorig jaar februari best 
ingewikkeld was, dagen we jullie er nóg een keer mee uit! De oplossing vind je op 
de achterpagina. VEEL PLEZIER! 
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Kleinschalige sportschool Byscholsberg viert tweejarig bestaan
Door Marije Ringersma 

STANLEY (41) en SUZANNE (30) 
SCHOLSBERG begonnen in februari 2017 
een kleinschalige, persoonlijke sport-
school in de oude Creutzbergschool aan 
de Vijverlaan. 

De droom van een eigen sportschool 
begon door een dagelijkse situatie die 
vast voor velen herkenbaar zal zijn: door 
een kantoorbaan zat Stanley de hele dag 
op een stoel achter een bureau. Hij was 
gewend door zijn eerdere baan als militair 
om vooral veel te bewegen tijdens het 
werk. Door zijn nieuwe baan zocht hij naar 
een andere manier om beweging te krij-
gen. Hij ging sporten bij een sportschool, 
maar kwam er al snel achter dat hij meer 
wilde dan ‘alleen een lesje volgen’.

Zo begon het sportschool avontuur 
samen met zijn vrouw Suzanne. Het vin-
den van een locatie bleek niet makkelijk. 
Maar als een kerstcadeautje kregen ze 
rondom de kerst in 2016 een aanbod. 
Ze hakten de knoop door: ze gingen een 
sportschool beginnen in -het voor hen 
onbekende- Klarendal.

Suzanne vertelt: “We waren zo blij dat we 
eindelijk konden beginnen! Het onder-
nemingsplan lag er, de basis was klaar. 
Bovendien was ik blij dat al die sportspul-
len ons huis uit konden. Er hing zelfs een 
optrekstang bij ons op de slaapkamer!”. 

Suzanne heeft contact met nieuwe leden, 
zorgt voor de website en denkt mee met 
het unieke concept van de sportschool. 
“Wij werken met kleine groepen van maxi-
maal 6 personen, het is toegankelijk en 
veilig voor iedereen. We zorgen voor uitda-
ging die past bij onze leden. Daarnaast is 
het vooral persoonlijk: we kennen al onze 
leden bij naam”, vertelt Stanley.

Stanley vertelt dat hij geen stilzitter is en 
zich graag op glad ijs bevindt. Dus wat 
wordt zijn volgende project? “We hopen 
personal training op te zetten op het gebied 
van voeding en bewegen. 

Het trainingslokaal van Byscholsberg 
bevindt zich in de voormalige Creutzberg-
school op de Vijverlaan 30. Dit gebouw 
huist meerdere ondernemers zoals een 
kapper, een dansschool en creatieve bedrij-
ven. De stijl van de school is doorgetrokken 

in de sportschool en spreekt tot de verbeel-
ding. “Sommige leden van ons hebben hier 
zelfs op school gezeten!”.

BYSCHOLSBERG 
Vijverlaan 30, info@byscholsberg.com

“Wij werken met kleine groe-
pen van maximaal 6 personen, 
het is toegankelijk en veilig 
voor iedereen”

Stanly en Suzanne in hun sportlokaal  © Zefanja Hoogers

De Wasplaats, wijkwinkel 2.0
In de huiskamer van Klarendal, wijkwas-
serette de Wasplaats, hebben de dagelijkse 
gezichten nogal gewisseld het afgelopen 
jaar. Maar ondertussen is het team wel uit-
gebreid en zijn er maar liefst zes vrijwillige 
gastvrouwen! 

Mede dankzij de wijkkrant en een aantal 
online middelen waarmee het bestuur 
naar versterking zocht, zijn er nu dage-
lijks genoeg mensen aanwezig om gas-
ten te voorzien van een KOPJE KOFFIE, 
een SCHOON WASJE, het bedienen van 
WINKELTJE OOGST en alle andere werk-
zaamheden die er nodig zijn om de huiska-
mer te runnen.

SOCIALE VVV
Zoals we weten, de Wasplaats is meer 
dan een wasserette. De zakelijke was voor 
lokale (horeca) bedrijven is ondertussen 
uitbesteed aan een kleine ondernemer die 
gebruik maakt van de wasmachines. Voor 
kleine wasjes van bewoners stropen de 
gastvrouwen hun mouwen nog wél op. 
Maar het is belangrijk dat zij beschikbaar 
blijven voor de huiskamer, het winkeltje of 
bezoekers van de maandelijks wisselende 
tentoonstelling. De wasjes doen zij dan tus-
sendoor. 

Heb je vragen over je straat, je stoeptegel 
of anderszins wat met het wonen in de wijk 

te maken heeft? In de Wasplaats is altijd 
iemand aanwezig die probeert je daarmee 
verder te helpen; net zoals vroeger in de 
wijkwinkel. 

INLOOP EN ACTIVITEITEN
Helaas heeft het Financieel Café van de 
SWOA zich terug getrokken uit de wijk. 
Maar regelmatig is participatiewerker Anja 
van Hal aanwezig in de Wasplaat, als ook 
leden van het Sociale Wijkteam, woensdag-
ochtend Inloop Onderling en vrijdagoch-
tend Iriscovery. Een paar keer per jaar 
organiseert het team een kledingbeurs. 
De Wasplaats heeft trouwens goede ban-
den opgebouwd met het team van de 

Klarendalse molen, het Inloophuis in Sint 
Marten en de Leuke Linde: samen staan we 
sterk! 

Klarendalseweg 439, welkom!

De Wasplaats, meer dan een wasserette

Door Zefanja Hoogers

Autobezitters proberen altijd zo efficiënt 
mogelijk hun auto’s te parkeren. Dat wil 
zeggen: gratis. Bezoekers van de bin-
nenstad en zelfs ook mensen die in de 
binnenstad werken, belasten daarom snel 
de omliggende wijken van de binnenstad 
terwijl ze daar helemaal niet hoeven te 
zijn. 

WATERBEDEFFECT
In het Spijkerkwartier bijvoorbeeld, is 
na jaren overleggen en afstemmen met 
wijkbewoners en gemeente, het plan van 
de werkgroep Verkeer Spijkerkwartier 
aangenomen. Per juli 2018 is daar betaald 
parkeren ingevoerd, bewoners en onder-
nemers kunnen een vergunning kopen 
mét een bezoekersvergunning. 

Dit zorgt voor een zogenaamd waterbed-
effect: het probleem is voor bewoners 
en ondernemers in het Spijkerkwartier 
opgelost, waardoor de druk in Klarendal 
weer hoger werd. Ondernemers van het 
Modekwartier verenigd in DOCKS, heb-
ben het er onder in de wijk al langer over. 
Maar de druk verplaatst zich ondertussen 
ook al naar andere gebieden van de wijk. 

SINT MARTEN EN SONSBEEKKWARTIER 
Ook Sint Marten en Sonsbeek kam-
pen al jaren met parkeeroverlast. Team 
Leefomgeving Noord-West heeft, op basis 
van een onderzoek en o.a. met input van 

een werkgroep vanuit de wijk, een plan 
ontwikkeld om de parkeerdruk en het fout-
parkeren in de wijk aan te pakken. Daarover 
is eind 2018 een enquête gehouden, waar-
bij bewoners konden kiezen tussen maat-
regelen in de vorm van fysieke aanpassin-
gen, zoals door plaatsing van bloembakken 
en paaltjes óf betaald parkeren. 

De wijk koos ongeveer unaniem voor de 
eerste optie, dus geen betaald parkeren.
Maar het probleem van die wijk, zat ook 
weer een wijk verder: de Transvaalbuurt, 
waar vergunninghouders van de 
Apeldoornseweg binnenkort terecht kun-
nen terwijl zij nu regelmatig nog aan de 
randen van Sint Marten hun auto parkeren. 
Een waterbedeffect!

WATERBEDEFFECT BINNEN KLARENDAL
Naar aanleiding van vragen over par-
keerproblemen die ondernemers aan 
de Sonsbeeksingel aan het bewoners-
overleg hebben gesteld, is gestart met 
een werkgroep die bestaat uit bewoners 
en ondernemers. Dit onderwerp kwam 
tijdens het laatste bewonersoverleg 
van 2018 in de agenda. Bij wijze van 
verkenning is gekeken naar model-
len om het parkeren te reguleren. Een 
schouw heeft in de eerste instantie 
doen besluiten alleen het Klarendalse 
gedeelte van de Sonsbeeksingel en het 
Elly Lamakersplantsoen (Putplein) mee 
te nemen in een nog te ontwikkelen plan. 
Maar ook hier zou een waterbedeffect in 

werking treden: als op een deel van de 
Sonsbeeksingel betaald parkeren wordt 
ingevoerd, verschuift het parkeren naar 
plekken verder in de straat of omgeving 
waar nog vrij kan worden geparkeerd.

Tevens is flitsparkeren ter tafel gekomen: 
een vorm van beperkt parkeren, waarbij 
parkeerders voor een korte periode weinig 
geld betalen en na afloop daarvan een 
veel hoger bedrag. Flitsparkeren betreft 60 
parkeerplaatsen, verdeeld over 3 of 4 plek-
ken in de binnenstad waar momenteel mee 
geëxperimenteerd wordt.

ADVIES AAN DE GEMEENTE
Het bewonersoverleg adviseerde de 
gemeente een onderzoek te doen naar 
parkeren in geheel Klarendal (en niet 
alleen de Sonsbeeksingel en het Elly 
Lamakersplantsoen) en een pilot voor 
flitsparkeren aan de Sonsbeeksingel in te 
voeren als onderdeel van het experiment 
in de binnenstad. Dat laatste is ondertus-
sen in werking gesteld, het onderzoek zal 
gefaseerd opgezet worden. 

Wordt vervolgd…

Parkeeroverlast in Klarendal

Alleen een onderzoek aan de Sonsbeeksingel? Of ook in de rest van de wijk? 
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In de laatste wijkkrant van 2018 heb-
ben we bewoners gevraagd om met ons 
mee te denken hoe we de wijk schoner 
en opgeruimder kunnen houden. Daar 
zijn een aantal enthousiaste reacties op 
gekomen. Zo zijn er ideeën om de onder-
grondse containers op te leuken of in 
te zetten voor grofvuil acties. Maar ook 
ideeën voor het verfraaien van de boom-
spiegels en het ‘hondenpoepprobleem”. 
Én er hebben zich bewoners aangemeld 
die ons actief mee willen helpen! 

Komend jaar gaat de ‘poepgroep’ (onder-
deel van Schoon Klarendal om het hon-
denpoepprobleem te verminderen) meer-
dere acties uitzetten.  Zij hebben plekken 
in de wijk in kaart gebracht met de meeste

overlast. Ook is er een plan van aanpak 
naar de gemeente gegaan omdat we hier 
graag samen in willen optrekken. 

Alle acties onder de vlag van Schoon 
Klarendal gaan in samenwerking met 
bewoners, partners en belanghebbenden 
rondom dit thema. Samen met iedereen 
die een schone, opgeruimde en groene 
wijk een warm hart toedragen. Hopelijk 
kunnen we hier de volgende wijkkrant 
meer over berichten. 

Wil je graag contact  
met Schoon Klarendal 
opnemen? Mail ons dan 
op schoonklarendal@ 
outlook.com.

Schoon Klarendal

KOKEN & ETEN 
in molen de Kroon

De Gevleugelde Vrienden zoeken JOU! 

EERSTE ZATERDAG VAN DE MAAND, 
GEZOND EN GEZELLIG

We koken met een paar mensen (om 
toerbeurt) voor een groep mensen die 
het leuk vinden om gezellig en gezond 
te eten. We mogen de mooie keuken 
en eetkamer in de Klarendalse molen 
gebruiken.

Kosten Alleen onkosten. We hopen dat 
we de kosten onder de 12,50 euro kun-
nen houden wanneer we in de avond 
met 15 tot 20 mensen eten (drank zelf 
meenemen). De huur van de molen is 
daar dan bij inbegrepen.

Aanmelden Heb jij zin om op de eerste 
zaterdagavond van de maand deel te 
nemen aan deze eetclub?  
Meld je dan aan! 
Bel of app 06 - 44 70 06 38

KOKEN & ETEN
in molen
de Kroon

koken vóór elkaar en 
eten mét elkaar

een gezonde en
gezellige maaltijd 

Door Zefanja Hoogers

De wijkkrant komt zeven keer per jaar 
van de drukker en is dan in een gedeelte 
van Klarendal meestal al binnen een 
etmaal bezorgd. Dat komt door de snelle 
benen van BERT (BERTJE) PAS én zijn 
zussen. Bert doet dit al dertig jaar: reden 
om hem vanwege dit jubileum eens aan 
het woord te laten!

VRIJWILLIGERSWERK
Het was 1989 en Bert weet het nog pre-
cies, hoe hij vanuit de destijds ‘werkwin-
kel’ op de Klarendalseweg door actief 
wijkbewoner Klaas van Vlaanderen werd 
gevraagd. Hij bezorgde 1500 tot 2000 
wijkkranten. ‘Mijn zus liep er ook 500. 
Maar er kwamen steeds meer lopers bij 
omdat ze vonden dat ik te veel in mijn 
eentje deed.’ Ondertussen zijn een boel 
bezorgers ook weer gestopt en brengen 
Bert en zijn familie weer zo’n 2000 wijk-
kranten rond. 

‘Ik ben gewoon iemand die graag helpt 
waar ik kan. Zo zit ik ook bij de EHBO 
vereniging, heb samen met tien vrienden 
een zendertje luistermee.net en ik ga ieder 
jaar mee met de Ome Joop’s Tour, als 
manusje van alles. Af en toe heb ik nog 
een extra post: oppasweekend op onze 
Roxan, mijn nichtje, Rokje.’ 

In het dagelijkse leven werkt Bert al zo’n 
25 jaar in de groenvoorziening waarvan 
de afgelopen 16 bij de Intratuin. 

SINT JANSKERKSTRAAT
Bert kwam in 1971 in de Sint Janskerk-
straat wonen als één na jongste kind in 
een gezin van zeven. Zijn ouders zijn in 
2005 en 2006 overleden (zijn zus noemt 
op de achtergrond alle exacte tijdstippen 
en data op, ook van de sleuteloverdracht). 
Vader was een stille man, Bert had zich 
geen betere vader kunnen wensen. 
Moeder zouden oudere Klarendallers 

kunnen kennen als Rooie Hanne Looman. 

Bert woont nog steeds in zijn ouderlijk 
huis. ‘Het liefst ga ik twee keer per week 
ook nog naar Moscowa, daar liggen ze 
samen. We hebben na veertien jaar ein-
delijk het beste lantaarntje gevonden. We 
steken dan de kaarsjes aan. Het is een 
verplicht nummer, het belangrijkste. Mijn 
zusters en ik vinden daar een rustpunt.’ 
Bert wil nooit meer verhuizen: ‘Ik wil altijd 
in deze straat blijven wonen met onder-
steuning van mijn zusters en de enkele 
vrienden die ik heb.’

ANDER KLARENDAL
Bert vertelt hoe hij alle jaren als bezorger 
contact krijgt met mensen en praatjes 
maakt én begint over vroeger. ‘Op het 
Talmaplein zat iedereen in de zomer buiten. 
Onder de mensen komen: daar deed je het 
voor. Tis nu niet meer wat ik gewend ben.’

De zus van Bert begint mee te praten over 
andere en roerige tijden in Klarendal, 
herinneringen komen boven. Maar voor-
dat het gesprek in een ‘Vroeger was alles 
beter’ sfeer verzandt, zegt hij: ‘Ja je hebt 
gelijk. Klarendal is veranderd. En de laat-
ste tijd is de wijk aanzienlijk beter en posi-
tief in het nieuws gekomen. Dat is ook zo.’

Bert is niet van plan te stoppen met 
bezorgen en houdt als de taak er op zit, 
altijd een stapeltje wijkkranten thuis ach-
ter. ‘Mensen komen ze dan aan de deur 
ophalen.’ 

Dank je wel Bert en zussen!

Dertig jaar bezorger van wijkkrant Klarendal: Bert Pas

“Ik wil altijd in deze straat 
blijven wonen”

Bertje in zijn Sint Janskerkstraat

Gevleugelde Vrienden Workshopreeks 
in Inloophuis Sint Marten, De Nieuwe 
Hommel, De Wasplaats en Villa Klarendal 
in MFC Klarendal

In de wijken Sint Marten en Klarendal 
wemelt het van de engelen, in soorten en 
maten. Zichtbaar, onzichtbaar, met vleu-
gels en zonder. (En de duveltjes in de wijk 
zijn gewoon omgekeerde engeltjes…)

Het Wijkatelier nodigt alle engelen uit 
om mee te doen aan de Gevleugelde 
Vrienden Workshop reeks. In de work-
shops ga je in gesprek met elkaar, wissel 
je uit over je leven, zodat we een weelde 
aan wijkverhalen verzamelen. Aan de 
hand van die verhalen maken we samen 
tekeningen en teksten. Uiteindelijk vor-
men we daarmee groot wijkportret.

Misschien ben jij een engel die wel wat 
hulp kan gebruiken om je staande te hou-
den in deze snelle en veeleisende wereld. 
Bij het invullen van digitale formulieren 
bijvoorbeeld. Of bij het begrijpen van de 
instructies bij een doktersrecept. Of bij 
het nalezen van de kassabon. In dat geval 

is het zeker de moeite waard om mee 
te doen. Er zijn mensen aanwezig die je 
daarbij kunnen helpen. Als jij dat wil. Het 
mag wel en het hoeft niet. 

En misschien ben jij een engel die hulp 
te bieden heeft. Bijvoorbeeld door een 
luisterend oor te bieden, of steun, raad 
en aandacht te geven wanneer iemand 
daar behoefte aan heeft. Dan willen we 
heel graag dat je komt! Want dat is waar 
engelen goed in zijn: helpen. Elkaar en 
andere wezens, zoals mensen, dieren en 
duveltjes… 

WAAR EN WANNEER? 
Inloophuis Sint Marten: di     5/3 van 1 tot 
3 Van Slichtenhorststraat 34
Vitale Verbindingen bij  
De Nieuwe Hommel: woe 13/3 (tijdstip 
volgt later) de Wiltstraat 6
De Wasplaats: woe 20/3  (tijdstip volgt 
later) Klarendalsweg 439
Villa Klarendal: zo 31/3 (tijdstip volgt later) 
MFC Klarendal Kazerneplein 2

Kan je ook maar één workshop bezoeken, 
of twee of drie? Natuurlijk! Kom wanneer 
jij kan. Allevier is mooi maar dat hoeft 
niet. Als je meer wilt weten of vragen 
hebt, bel dan Beer: 06 15 220 889.

Gevleugelde Vrienden kwam tot stand 
dankzij de financiële bijdragen van het 
Inspiratiefonds, Rozet en de gemeente 
Arnhem.



TYPISCH KLARENDAL TEKST EN BEELD: RON ROUMEN

In november en december van het afgelopen jaar zond de EO televisie de serie Typisch 
Klarendal uit. Heel Nederland kon kennis maken met Gerard de muizenvanger, Beppie, 
Sjacco de kunstenaar en natuurlijk Opa Wiet en zijn onovertroffen kerstboompjes. Ze 
stonden wekenlang in de schijnwerpers. Maar wat vonden de andere Klarendallers die 
buiten het zicht van de camera’s bleven van de serie? 
De wijkkrant ging de straat op en onderzocht het.
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GERARD VAN DIJK

Op het Noordpad ontmoeten we Gerard van Dijk. Oorspronkelijk komt Gerard uit Ede 
maar hij woont al 35 jaar in Klarendal. Gerard is 85 jaar
Hij vond de TV serie erg leuk om naar te kijken omdat hij veel bekende plekken terugzag.
Gerard denkt ook dat de serie goed is voor het imago van Klarendal.
In november heeft Gerard zijn vrouw verloren. Daar heeft hij veel verdriet over dus hij 
heeft niet alle afleveringen gezien. 

Gerard denkt ook dat de serie goed  
is voor het imago van Klarendal 

STEFAN KNIEST

‘Voordat ik hier kwam wonen had ik veel gehoord over Klarendal. Een turbulente ge-
schiedenis en veel criminaliteit. Maar ik ben van nature openminded en ben hier lekker 
komen wonen. Na het zien van de TV serie ontdekte ik dat het vooral een hechte wijk is.
Er heerst gezelligheid en Klarendal bruist. Ik voel me er thuis.
De TV serie geeft echter een eenzijdig beeld. Als ik de scenes bekijk van rasechte Klaren-
dallers die in een café klagen over het overschot aan yuppen in de wijk begrijp ik dat 
wel. Ik zie die yuppen alleen niet in de serie terug. De serie had daar verbindend kunnen 
zijn. Dat heb ik dus een beetje gemist.
Ik ben zeker geen yup maar sta open voor iedereen. Al met al was het toch een mooi 
portret van de wijk Klarendal.’

“Er heerst gezelligheid en Klarendal bruist. 
Ik voel me er thuis”

SELMA DE WIT

‘Ik vond het een serie vol herkenning. Ik was soms erg verrast door de portretten om-
dat je nu een keer achter de voordeur kunt kijken. Het was vooral een serie vol grijze 
mensen. Ik heb een beetje zitten kijken naar de erfenis van de wijk. Er werd voortdurend 
geklaagd over het feit dat er té veel yuppen in de wijk wonen, terwijl ik ze niet terug zag 
in de serie.
Er werden ook wel pijnpunten opgezocht die schuurden tegen vernedering aan.
Bij het portret van de muizenvangende Gerard hoorde ik steeds een Nederlandstalig 
liedje dat het vernederende beeld nog wat versterkte.’

“Er werd voortdurend geklaagd over het  
feit dat er té veel yuppen in de wijk wonen”

PAMELA SALEMINK EN LEILO

‘De televisieserie had wat diepgaander gemogen voor mij. Ik had graag wat meer gezien 
over de historie van Klarendal. Hoe de wijk vroeger was en hoe het geworden is. 
Ik ben zelf niet geboren in Klarendal maar mijn vriend wel. Dat is een echte Klarendaller 
net zoals mijn zoontje Leilo die hier 3 jaar geleden is geboren.
De serie gaf een beetje een verkeerd beeld van hoe Klarendal nu echt is. Er wordt nog 
steeds overal gedacht dat Klarendal een achterstandswijk is en zo is het echt niet.’

“De serie gaf een beetje een verkeerd  
beeld van hoe Klarendal nu echt is” 

De cameraploeg van de EO maakte vorig jaar ook prachtige shots met drones boven de wijk
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Bewonersoverleg 

Op maandag 28 januari is het bewonersoverleg in 
2019 weer begonnen. In 2018 hebben een tweetal 
leden afscheid genomen. Dit zijn Corien van der Pol en 
Monita Polman. Met name Monita is jarenlang lid van 
het bewonersoverleg geweest.

De belangrijkste agendapunten die besproken zijn, zijn: 
het kennismaken met nieuwe wijkwethouder, Hans 
de Vroome. Het bespreken van het wijkonderhoud 
met name aan de Klarendalseweg en de stand van 
zaken van de aanpak van het parkeerprobleem aan de 
Sonsbeeksingel/Elly Lamakerplantsoen. Hier gaat het 
dan over het invoeren van flitsparkeren. Er gaat nage-
dacht worden hoe een mogelijk onderzoek naar de 
parkeerproblemen er uit moet zien. 

Tot slot heeft het bewonersoverleg gehoord hoe 
het staat met de transformatie van het voormalige 
Girokantoor. Het is goed te zien dat meer Raadsfracties 
belangstelling hebben de vergaderingen van het 
bewonersoverleg bij te wonen.      

W I J K W I J Z E R ☞☞
MFC Klarendal

Multi Functioneel Centrum Klarendal, Kazerneplein 2, 
Telefoon 026 – 377 20 50. 
Alle informatie treft u op: www.klarendal.nl/mfc.

Het bewonersoverleg (vroeger wijkplatform) vindt er 
7x per jaar plaats.

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

Kinderwerk Klarendal: MFC Klarendal, 
tel. 026 - 377 20 63

Opbouwwerker Rob Klingen werkt in het MFC: 
r.klingen@rijnstad.nl
telefoonnummer 06 - 553 216 64

Sociale wijkteams 
www.wijkteamsarnhem.nl 088 - 226 00 00

Nuttige nummers in de wijk

Wijksteunpunt: Hommelseweg 56, maandag t/m vrijdag 
van 10.00 uur tot 12.00 uur. Bel de politie op 0900-8844

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

De mens achter….
Door Annemarie van Ginkel

De wijkkrant wil onze verbinding met 
de wijk en onze betrokkenheid bij elkaar 
stimuleren. En natuurlijk onze nieuwsgie-
righeid prikkelen. Vandaar dat we in 2019 
een serie interviews plaatsen met men-
sen uit de publieke sector, die we in de 
wijk kunnen tegenkomen.

Deze keer : De mens achter de fysio- 
therapeut - LOUIS DE GROOT

Louis werkt in het THERAPEUTICUM 
AQUAMARIJN, Onder de Linden. 
Aquamarijn is een antroposofisch gezond-
heidscentrum en Louis werkt daar niet 
voor niets, zoals in de loop van het 
gesprek zal blijken.

Hij groeide op als jongste in een gezin 
met zeven kinderen en werd dus nog al 
eens ‘ondergesneeuwd’. Toen hij na het 
behalen van zijn atheneumdiploma een 
studie moest kiezen wist hij zeker dat het 
iets in de zorg moest zijn. ”Ik wilde voor 
mensen zorgen.” zegt hij daarover. Het 
werd fysiotherapie. Zijn eindscriptie ging 
over paradigma’s in de geneeskunde. 
”Pas in de 19de eeuw is de wetenschap 
materialistischer geworden”, vertelt Louis. 
“Toen ontstond er een scheiding tussen 
lichaam en geest.”

Louis voelde zich nog niet uitgeleerd 
toen hij klaar was met fysiotherapie, 
zodat hij daarna filosofie ging studeren 
in Nijmegen. Daar ontdekte hij het werk 
van Rudolf Steiner en vond in hem de 
brug tussen reguliere geneeskunst en het 
alternatieve circuit. “Ik had het idee dat 
ik een brugfunctie kon vervullen. Ik wilde 
het wetenschappelijke combineren met 
het mysterie” verzucht Louis. Verzucht, 
want het klimaat in de gezondheidszorg 
anno 2019 zit hem niet mee. “Als je iets 
wilt doen als zorgverlener wat buiten de 
reguliere lijnen loopt, krijg je te maken 
met regels en verzekeraars die de macht 
hebben. Er staat expliciet in verzekerings-
polissen dat je geen behandeling mag 
ondergaan voor persoonlijke groei, terwijl 
dat nou juist een aspect is van gezond-

heid! Antroposofen willen het werk met het 
hart meer laten leven. Dat dat wetenschap-
pelijk verantwoord moet, maakt het niet 
gemakkelijker. Het werk moet ‘evidance 
based’. Evidance beest, zegt een collega.”

Dit gezegd hebbende blijkt in de loop van 
ons verdere gesprek dat Louis wel degelijk 
volgens zijn eigen vakopvatting en idealen 
werkt: “Ik vind het fijn om wat voor men-
sen te betekenen. Mensen met een vraag te 
helpen om hun eigen vraag te beantwoor-
den. Het werk van de therapeut bestaat 
uit interventie en presentie. De interventie 
bestaat uit handelingen verrichten, de pre-
sentie is je aanwezigheid, de persoonlijke 
aandacht. Dat samen is ‘de therapeutische 
ontmoeting’. Dat is altijd leuk en spannend 
omdat je het nooit van te voren weet.

Mijn diagnostiek vindt altijd plaats in de 
wachtkamer. Ik ben gewaar wat de bewe-
gingskwaliteit is van iemand. Je zoekt naar 
het moment van ontmoeting, ongeacht de 
hulpvraag. Je geeft iemand een hand en 
krijgt bijvoorbeeld een ‘afwezige hand’. Dan 
ga ik zorgen voor een omhullende, veilige 
omgeving.”

Louis praat graag en makkelijk over zijn 
werk, maar ik wil ook nog wat weten over 
zijn persoon. Dat is een uitdaging voor 

Louis. Als ik hem vraag zichzelf te 
beschrijven zegt hij: “Ik ben iemand die 
graag in het verborgene werkt, er niet van 
houdt om zichtbaar te zijn.” Louis houdt 
van mediteren, lezen, filmhuisfilms, voet-
ballen, fietsen en ontzettend veel van zijn 
drie kinderen. ”Bij hen zie ik toewijding, 
spontaniteit en onbevangenheid.”

Dan wil ik weten waar hij kwaad om 
wordt, of wat hem irriteert. Louis:”Ik 
word te weinig boos, want dan zou ik 
zichtbaar worden.” Irritaties heeft hij wel: 
“Verharding, agressie in de maatschap-
pij. Alles wat lawaai maakt. Social media. 
De wereld van de meningen, ingezonden 
brieven...”

Louis is te vinden op de bovenste ver-
dieping van het therapeuticum, al kun je 
beter even bellen als je hem zou willen 
zien, want Louis is meestal bezig. “Je 
probeert iemand tevoorschijn te oefenen” 
legt hij uit. “Ik wil mensen laten ervaren 
wie ze echt zijn.”

Louis de Groot in zijn praktijk

“Ik wilde het wetenschap-
pelijke combineren met het 
mysterie”

Nieuwe look met stenen

Ik ben langdurig 
ziek. Wie zorgt er 
voor mijn kind?

Hoe kan ik iets voor 
de wijk betekenen?

Ik voel me eenzaam. Wat 
kan ik daaraan doen?

www.zodoenwehetinarnhem.nl
telefoon	088-2260000

Onze coaches denken met u 
mee. In de wijk, of bij u thuis.

Wijkteams Arnhem
Steun en advies dichtbij
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Op woensdag 13 Februari 2019 start een 
cursus weerbaarheid voor ouderen in 
Klarendal. GRATIS! Die dag kan iedereen 
kennismaken met het programma in een 
Open Les en demonstratie. Daarna volgt 
de cursus in 9 wekelijkse trainingen, ook 
gratis. Voor iedereen vanaf 55 jaar! 

Ouder worden vormt een grotere belas-
ting dan velen vermoeden. Er komen 
fysieke klachten, je dreigt eerder te vallen 
en durft minder makkelijk de straat op, 
je wordt afhankelijker van anderen en 
verliest de regie over eigen leven, een-
zaamheid dreigt. Hoe houd je je staande, 
letterlijk en figuurlijk? 

Juist hiervoor is de weerbaarheidscur-
sus ‘Body-Mind-Fit’ (BMF) bedoeld. Deze 
cursus helpt om 55-plussers weerbaar 
te maken, in fysiek, mentaal en sociaal 
opzicht. Zij krijgen specifiek training in 
ontspanning, flexibiliteit, en conditie. 
Valpreventie en – training vormen een 
belangrijk onderdeel. In gerichte, veilige 
en simpele oefeningen wordt gewerkt aan 
herstel en behoud van evenwicht en zelf-
vertrouwen. Niet alleen fysiek maar ook 
mentaal heeft dit resultaat: mensen staan 
steviger in hun schoenen, voelen zich

energieker en weerbaarder. Bovendien is 
het programma leuk en gezellig! Dit is in 
eerdere cursussen door velen ervaren!

AIKIDO
BMF maakt gebruik van de principes van 
het Aikido. Dit is een Japanse krijgskunst 
met een sterk filosofische inslag, gericht 
op behoud van fysieke en mentale balans 
onder druk. BMF vertaalt de Aikido-
principes in oefeningen die zijn aangepast 
aan de behoeften en fysieke mogelijk-
heden van ouderen. Na afloop van de 
cursus kan men doorstromen naar per-
manente training in aikido voor senioren 
of verwante sporten.

WAAR EN WANNEER?
Danszaal Multifunctioneel Centrum 
Klarendal, Kazerneplein 2 
Open les/demo: woensdag 13 februari 
2019, 10.30-12.00 uur
BMF- cursus: woensdag 20 februari t/m 17 
april 2019, zelfde tijd en locatie.

Meer weten & aanmelden:
Meer informatie is te vinden op 
www.aikidostichtingarnhem.nl, 
telefoonnummer 0317 - 617 490 
of Facebook.com/jikishinkan

Weerbaarheid voor ouderen in Klarendal Huis van Puck

PUCK’S OPEN PODIUM

VRIJDAG 15 FEBRUARI 2019 - 
20:00 UUR 

HUIS VAN PUCK

De afgelopen 25 jaar hebben 
ruim 1500 artiesten laten 
zien wat ze in huis heb-

ben tijdens Puck’s Open 
Podium. Hiervoor brengen 
wij iedere 3e vrijdag van 

de maand toneelspe-
lers, dansers, schrijvers, 

cabaretiers, dichters en 
muzikanten uit heel Nederland 

bij elkaar in onze theaterzaal.

Wie er optreedt blijft altijd een verrassing. 
Wat we wél verklappen is dat het Open 
Podium altijd wordt samengesteld uit 
minimaal 6 verschillende acts. 

De line-up bevat totaal verschillende 
artiesten; van doorgewinterde podium-
beesten tot absolute beginners. Kortom: 
een diverse, culturele avond vol talent!

Tijd: 20.00 - 22.30 uur
Kosten: € 5,- (met Gelrepas € 3,-) 
Kaarten reserveer je via 
WWW.HUISVANPUCK.NL

HUIS VAN PUCK
Kazerneplein 6-2  026 - 351 05 10

Tekst: Gertjan Schouten 
Foto: Zefanja Hoogers

‘Volgende keer interview ik jou wel’, zei 
ik een beetje brallerig na afloop van ons 
gesprek voor de rubriek Wie Ben Jij Nou. 
Het was een terloopse opmerking met 
een kleine kern van waarheid. MARIJE is 
een kundige vragensteller die je met het 
grootste gemak verhalen ontfutselt. Ja 
maar hallo en jij dan? vroeg ik me nog net 
niet hardop af. Mijn interesse was gewekt. 
Marije is redacteur bij de wijkkrant. Zij 
was het niet vergeten. Ze had mijn grote 
mond opgeslagen. Toen de eerste de beste 
deadline naderde, legde ze mijn opmerking 
fijntjes terug op mijn bordje. Er was haast 
geboden. Een paar dagen later zat ik bij 
haar aan de keukentafel om haar verhaal op 
te tekenen.

Hoe ben je hier terecht gekomen?
De liefde! De liefde is een echte Arnhemmer 
met een seizoenskaart van Vitesse. Zelf kom 
ik uit Leiden maar het was een uitgemaakte 
zaak dat we hier zouden komen wonen. Geen 
discussie mogelijk. Ik ben Nils in Milaan op 
het vliegveld tegen het lijf gelopen en nu zit 
ik hier, 3 dochters en 3 verhuizingen later, in 
Klarendal.

Voel je je al een beetje geland in de wijk?
Ja hoor. Na eerst in het Spijkerkwartier 
te hebben gewoond was dit een bewuste 
keuze om tal van redenen. Als redacteur 
van de wijkkrant heb ik vele interessante 

gesprekken mogen voeren met bewoners, 
ondernemers en bestuurders. Dit inkijkje 
liet mij het Klarendal zien waarvoor ik er 
was komen wonen. Een levendige wijk met 
een mooie mix van mensen en een leuk 
aanbod van ondernemers en horeca.

Maak je daar ook gebruik van?
Ik shop graag bij Mirte Engelhard en Mar-
lies Dinnissen. Bij Loopvis loop ik weleens 
binnen, ze hebben er leuke boekjes. Eten en 
drinken doen we zo af en toe bij Sugar Hill 
of Goed Proeven en natuurlijk doe ik mijn 
boodschappen bij de AH aan de Klarendal-
seweg. Mijn dochter gaat met plezier naar 
de kindermiddag bij het MFC en heeft op 
dansles gezeten bij het Huis van Puck. Ja, 
volgens mij zijn we aardig ingeburgerd. 

Maar wat beweegt jou? Wat roert je? Waar 
word jij blij van?
Wat me beweegt? denkt even…..uh mijn 
gezin, goed eten, goede wijn.... avontuur.

Avontuur?
Ze veert welhaast onzichtbaar op, haar 
ogen flakkeren, beetje ondeugend mis-
schien, hebbes!! Nou voorbeeldje dan. Ken 
je het programma Chef's table op Netflix? 
Nee? Het is een kookprogramma en daar 
maakte ik kennis met Ana Ros uit Slovenie. 
In 2017 werd ze uitgeroepen tot de beste 
vrouwelijke kok ter wereld. In een impuls 
hebben we de tent in de auto gegooid en 
zijn naar een camping in Slovenië gereden. 
We hebben een paar mountain-

bikes gehuurd en zijn zo afgedaald naar 
Hisa Franko in de Socavallei in Kobarid om 
te gaan eten bij Ana. Net jurkje aan, maar 
wel met slippers eronder, dat dan weer wel. 
Zoiets hadden ze nog nooit gezien.
Maar avontuur is voor mij ook eens in het 
kwartaal in retraite gaan, het klooster in, de 
stilte opzoeken of naar Arnhem verhuizen.

Je bent bezig om een coachingspraktijk op 
te zetten?
Ik stel graag vragen en kan goed luiste-
ren. Eigenlijk wat ik doe bij de wijkkrant! 
Dat ga ik ook doen als coach. Ik ben echt 
nieuwsgierig naar de verhalen van mensen. 
Schrijven doe ik graag, al vind ik interviewen 
leuker dan het schrijven zelf. Vroeger  schreef

ik dagboeken vol, nu zijn het interviews 
en evaluaties maar ooit, ja ooit wil ik een 
roman schrijven.

Zo dat was het dan, mijn interviewende 
gastrol, Marije, ik geef je je baantje weer te-
rug. Het viel nog niet mee. Wat heb ik toch 
de onhebbelijke neiging om mezelf erin te 
fietsen. Ondanks dat, en om er zeker van te 
zijn dat dit interview nog even doorklinkt 
een vraagje aan Nils, je bijna man: Nils 
moet jij niet nog wat vragen?..........

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

“Een levendige wijk met een 
mooie mix van mensen”

Marije verwerkt haar interviews voor de wijkkrant aan de keukentafel
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Wie ben jij nou - junior
Wie ben jij nou - junior

Op deze plek plaatsen we in 2019 telkens één interview met een kind uit Klarendal die zijn of haar ver-

haal wil vertellen aan de Wijkkrant. Wil jij ook een keer geïnterviewd worden? Stuur dan een mail met je 

naam, leeftijd en telefoonnummer naar wijkkrant@klarendal.nl

Door Annemarie van Ginkel 

Deze keer: YESIM ECEVIT

Yesim stuurde in de kerstvakantie een mailtje naar de wijkkrant. 
Ik spreek af bij haar thuis. Dat is handig, want daar heeft ze 
haar dingen die ze me wil laten zien bij de hand. Een hand 
kan ze me niet geven, want daar zit slime in. “Ik hou echt 
van slime”, vertelt Yesim. Je kunt het zelf maken. Dan begin 
je met lijm van de action. Daar kun je kleurtjes indoen, of 
kraaltjes. Daarna moet er scheerschuim bij. En aan het eind 
lenzenvloeistof. Als je geen lenzenvloeistof hebt kun je ook 
wasmiddel voor de kleren gebruiken. Slime is heel plakkerig, maar 
als je er meer lenzenvloeistof bijdoet wordt het minder plakkerig. Dan 

wordt het een soort blobje.”

Yesims slime zit in een plastic bakje. Ik mag het aanraken, maar ik vind het toch nog wel 

steeds heel plakkerig en ik moet straks nog een foto maken. Als ik vraag hoe ze erachter 

is gekomen hoe je slime moet maken vertelt ze over you tube.

Yesim doet heel veel op you tube. Ze leert er van alles, maar ze heeft ook haar eigen you 

tube kanaal. Yesimstyle heet dat en er staan allemaal filmpjes op over Yesim en de din-

gen die ze doet. “Je kunt bijvoorbeeld naar Yesimstyle #5 bekijken. Daar doe ik 1 minuut-

opdrachten. De eerste is met een memoryspel dat ik zelf heb gemaakt. Als je een you-tube account 

hebt, kun je abonnee worden. Dat betekent dat je me berichten kunt sturen.”

Yesim is op 1 januari jarig geweest. Ze werd toen acht. “Toen we nog zeven waren, speelden we altijd 

buiten op school. Vadertje en moedertje en zo. Maar nu zijn we wat ouder. Mijn vriendin Yara is ook 

net acht geworden. Als je acht bent ga je niet meer spelen, maar wandelen en kletsen met vriendinnen.”

Verder doet Yesim aan boksen. Ze doet het voor. Je moet vuisten maken en op je tenen dansen. ”Ik 

wil je voeten niet horen!” zegt de oom van Yesim dan, want die is de trainer op de boksschool. Yesim 

vindt boksen leuk, maar ze krijgt er wel spierpijn van, vooral aan haar benen.

Yesim zit op basisschool Kunstrijk. “De leukste school van Arnhem!” vindt zij. “De meesters en de  

juffen maken grappen en je mag veel buiten spelen.”

Dank je wel voor je verhalen Yesim!

KinderwerkKinderwerk 
KinderwerkKinderwerk

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

carnavalsplezier
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Voorleesontbijt Jan Ligthartschool
Voorleesontbijt Jan Ligthartschool

Door Carmen Harmsen

De aftrap van de Nationale Voorleesdagen was op 23 
januari. Op veel plekken in het land werd voorgelezen, ook 
in alle klassen op de Jan Ligthartschool. Onder het genot 
van een heerlijk ontbijt luisterden de kinderen naar mooie 
verhalen. In groep 5/6 was kinderboekenschrijver Hajo 
Visscher aan het woord, hij las voor uit een van zijn boe-
ken die over vluchtelingen gaan (Verdronken geheimen en 
Het geheim van de vlucht). De kinderen waren geïntrigeerd 
en grepen hun kans veel vragen te stellen aan de schrijver. 

En een van de kleuterklassen ging zelfs op bezoek in Burgers’ Zoo.  
In de Mangrove las dierentuingids Marianne Bruurmijn het boek  
Een huis voor Harry voor. Tussen de rondfladderende vlinders was dat  
een extra bijzondere ervaring.

Huiswerkclub
De Huiswerkclub is in januari 
officieel van start gegaan! De 
Huiswerkclub is voor kinderen 
van groep 4 t/m groep 8 en 
vindt iedere dinsdag- en don-
derdag middag op het MFC in 
Klarendal plaats. Er zijn nu al 
47 kinderen die ondersteuning 
en extra aandacht krijgen in 
de vakken waar zij moeite mee 
hebben op school. Naast de huiswerkbegeleiding is er ook tijd voor leuke acti-
viteiten zoals sport en creatief. Met een groot team van professionals, vrijwil-
ligers en stagiaires wordt de Huiswerkclub gedraaid. Wij hopen veel kinderen te 
helpen op deze manier!! 

Mocht u vragen hebben over de Huiswerkclub, dan kun je contact opnemen met 
Noëlle: Tel: 06 - 289 55 482 of mail naar: noelle_leukelinde@hotmail.com

Voorjaarsvakantie
Tijdens de voorjaarsvakantie zijn er weer leuke activiteiten voor kinderen van 4 
t/m 12 jaar oud. Kijk snel naar het overzicht voor de activiteiten, locatie en tij-
den! De activiteiten zijn gratis!!
 
Woensdag 6 maart 2019 13.30 – 15.30 uur Evenement  Leuke Linde
Donderdag 7 maart 2019 13.30 – 15.00 uur Sport mix   MFC Klarendal

Meer info? Vraag Said (Sportbedrijf), Joyce (Rijnstad) of Noëlle (Leuke Linde)

KoppigKoppigKoppigKoppig

Theaterlessen van KOPPIG 
op het MFC Klarendal.

Voor kinderen van groep 5 tot en met 8.

Elke woensdag instuif vanaf 14:30 tot 
15:30
Samen gaan wij theater maken, spelen 
en dansen.

Kom je ook? Het is gratis!

Koppig is een samenwerking van Rozet 
(voormalig Kunstbedrijf wijken) en 
Rijnstad

Kindercarnaval Klarendal
Zaterdag 23 februari is het weer zover: 
Kindercarnaval in MFC Klarendal. Van 13.11 
uur tot 15.11 uur. Voor alle kinderen van 0-12 
jaar. Ouders en opa’s en oma’s zijn ook 
welkom! 

We hebben weer een leuk programma en 
natuurlijk een danswedstrijd en de polo-
naise!
Wel verkleed komen, hè?
Tijdens de kindercarnaval wordt er niet 
gerookt, wordt er geen alcohol geschonken 
en is confetti verboden ivm de vloer.

De Kindercarnaval wordt georganiseerd 
door CV De Patriotten en Kinderwerk 
Klarendal.
Tot dan allemaal!! 
Alaaaaaaaaaaaafffffffffff!!!!


