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Ik heb een afspraak met BERRY KESSELS. 
De naam kom ik al jaren tegen. Inmiddels 
weet ik dat daar een man met baard achter 
schuilt gaat, maar ontmoet had ik hem nog 
nooit.

In dienst van Volkshuisvesting heeft hij 
als wijkontwikkelaar een grote bijdrage 
geleverd aan de ontwikkeling van Klarendal 
en de tot standkoming van het modekwar-
tier. De jaren ervoor was hij journalist en 
behept met een negatief beeld van de wijk. 
Dat beeld is omgedraaid. De laatste 10 jaar 
is hij juist privé veel in de wijk te vinden. 
Hij werkt niet meer bij Volkshuisvesting 
en werkt nu zelfstandig. Op verzoek van 
Burgemeester Marcouch blijft hij nog even 
als aanjager Klarendal, gericht op (drugs)
overlast bij de wijk betrokken.

Wat ga je concreet doen?
Op een aantal plekken in de wijk wordt 
overlast ervaren. Het is een zootje rond 
de meeste containers. Een hoge parkeer-
druk leidt tot parkeeroverlast. Verreweg 
de grootste overlast wordt ervaren door 
rondhangen, drugsgebruik en alles wat 
daar bij hoort. Er is door bewoners aan de 
raad gevraagd om er wat aan te doen, een 
vraag om regie. Ik zelf vertaal dat als een 
vraag om extra energie om alert te zijn op 
overlast. Daarbij stel ik de volgende vragen: 
Wat is er aan de hand? Wat zien de men-
sen? Over welke plekken hebben we het? 
En wat kunnen we doen?

Hoe erg is het?
Je hebt een objectieve waarheid (meetbare 
waarheid) en een subjectieve waarheid 
(waargenomen waarheid). Ik denk dat het 
goed is dat er aan de bel getrokken wordt. 
Bewoners willen hun wijk niet meer zijn 
afglijden naar het niveau van jaren gele-
den. Belangrijk is wel om ter relativering te 
zeggen dat we daar nog lang niet zijn. Er is 
veel bereikt en Klarendal staat er cijfermatig 
goed op. Toch is het goed om juist nu in ac-
tie te komen. Ik wil hier aan toevoegen dat 
zwerfvuil geen enkele relativering verdient. 

Wat gaat er gebeuren?
In de eerste helft van maart hebben we met 
3 gemengde teams verschillende keren een 
wandeling door de wijk gemaakt. De teams 

bestonden uit bewoners, hulpverleners, 
wijkcoaches, handhavers en politie. We 
hebben gekeken wat er aan de hand is en 
praten met de mensen die we tegenkwa-
men. We hopen dat door de regelmaat van 
de wandelingen de drugs en hangover-
last zich verplaatst, maar willen hiermee 
vooral als wijk een signaal afgeven. Burge-
meester Marcouch heeft de aftrap gedaan 
en is de eerste keer - in de stromende 
regen! - meegelopen. Hij was enthousiast. 

Is dit geen opmaat naar een burgerwacht?
Absoluut niet. We gaan niet optreden maar 
praten. Ik zie het als een opmaat naar meer 
cohesie, sociale controle, naar meer sa-
mendoen. Hulpverleners zullen vervolgens 
contact moeten leggen met de overlastple-
gers en de politie blijft van de handhaving. 
Parkeeroverlast is een ander heikel punt. 

Wat vind je van het idee om mensen die 
dat willen in ruil voor een parkeervergun-
ning, vrijwilligerswerk te laten doen voor 
de wijk?
Ik vind het een interessant idee.

Tot slot nog een vraag, wat zou jij doen als 
je de eindbaas van Klarendal zou zijn, de 
vrije hand zou hebben?
Ik zou helemaal niets doen!! Het is niet 
aan mij om Klarendal mooi te maken maar 
aan de bewoners van de wijk. Dat is de 
beste verzekering om de wijk ook goed te 
houden.

Inmiddels weet ik een klein beetje wie er 
achter de man met baard schuil gaat, ietsje 
beter wie toch die Berry Kessels is die al 
jaren zo her en der opduikt in de wijk. Een 
bevlogen stadsontwikkelaar met hart voor 
de zaak. Een man die weet waarover hij 
het heeft en de te maken punten schijnbaar 
achteloos uit zijn mouw schudt. Een man 
met een voorzichtig hippe touch die zich 
misschien wel het best laat omschrijven als 
emotioneel betrokken professional.

Na de wandelingen deze maand door de 
wijk, waarmee een signaal afgegeven 
werd aan de wijk dat er iets ondernomen 
wordt, noteerde Berry Kessels de bevin-
dingen. Bij de eerste wijkwandeling, liep 
burgemeester Marcouch – de opdracht-
gever - mee. 
Na afloop luisterde hij in Goed.Proeven 
naar de wandelaars over de gesprekken 
die onderweg met wijkbewoners waren 
gevoerd. Hij publiceert diezelfde avond 
op zijn Facebook profiel: ‘Het verant-
woordelijkheidsbesef van wijkbewoners, 
de wijze waarop zij elkaar attent maken 
op de normen in de wijk en hun ogen en 
oren waarmee zij de overheid informe-
ren over misstanden; dat is wat wijken 
veerkracht geeft.’ 

Covid 19
Het coronavirus heeft ons in de greep! 
De afvalestafette en de Landelijke 
Opschoondag gingen niet door in de 
derde week van maart, het voorjaars-
evenement van de ondernemers in het 
MODEKWARTIER werd afgelast, DE 
WASPLAATS was gestopt met sociale 
activiteiten en ondertussen draaien de 
wasmachines ook niet meer, RIJNSTAD 
heeft de WIJKCENTRA dicht waardoor bij-
voorbeeld de PAAS HIGH TEA komt te ver-
vallen in het MFC, basisschool KUNSTRIJK 
is dicht, de HORECA heeft de deuren 
gesloten, mensen die in het MFC werken 
doen dat deels vanuit huis, de Paastas 
actie werd een Pinkstertas actie  - en het 
is rustig op straat. 

Omdat de redactie midden in de deadline 
van deze krant instant een aantal dingen 
heeft aan moeten passen vanwege het 
coronavirus, bestaat de kans dat er fouten 

in deze wijkkrant zijn geslopen. Daarvoor 
onze excuses, check of activiteiten door 
gaan! 

ALLE GEMEENTELIJKE INFORMATIE TREF 
JE VIA DE WEBSITE VAN DE GEMEENTE: 
WWW.ARNHEM.NL/CORONAVIRUS

TELEFONISCHE HULPDIENST
Mensen blijven zoveel mogelijk thuis. Dat 
zal voor ouderen en anderen kwetsbaren 
zelfs noodzaak zijn! 

Om die reden hebben een aantal instan-
ties in de wijk samen met vrijwilligers de 
handen ineen geslagen om de telefoon 
van de BURENHULP extra te bemensen! Is 
er hulp nodig voor de boodschappen, het 
uitlaten van je hond of andere huishoude-
lijks waarbij er contact zou kunnen komen 
met anderen en waarbij het beter is dat te 
vermijden? Bel! Werkers en vrijwilligers 

van het INLOOPHUIS SINT MARTEN, 
PARTICIPATIEWERK, VITALE 
VERBINDINGEN, SOCIAAL WIJKTEAM, 
DE WASPLAATS, OPBOUWWERK en 
VILLA KLARENDAL nemen de honneurs 
waar. 

06 4424 8687  >> de hele week, ook 
in het weekend, bereikbaar is van 8.30 – 
20.30 uur

Het zijn bizarre tijden, maar 
samen met 17 miljoen ande-
re mensen zijn we ook in 
Klarendal het coronavirus te lijf 
aan het gaan. En dat kunnen 
we. Pas goed op jezelf en zorg 
voor elkaar! Ook ná 6 april.
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Aan de bewoners(s) van dit adres

“Bewoners willen hun wijk niet 
meer zijn afglijden naar het niveau 
van jaren geleden”
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KRANT NIET ONTVANGEN? 

Bel 06 - 146 89 701 en hij wordt zo 

snel mogelijk bezorgd.

Wilt u écht geen wijkkrant? Mail ons 

uw adres en we slaan uw huis over. 

Facebook.com/klarendal

@klarendal2022

wijkkrant@klarendal.nl

www.klarendal.nl
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bezorgers

e-mail

internet

wijkkrant klarendal is een uitgave 
van het Bewonersoverleg

~ Colofon ~

Terwijl aan de grenzen van Europa zich 
een humanitaire crisis plaats afspeelt 
waar politici maar mondjesmaat mee 
overweg kunnen, is het corona virus 
COVID 19 letterlijk dichter bij huis. De 
media staan er vol van, de wijkkrant 
hebben we ten tijde van de deadline 
ongeveer helemaal om moeten schrij-
ven. De volgende wijkkrant komt eind 
mei van de drukker. Hoe staan Europa, 
Nederland, Gelderland, Arnhem en 
Klarendal er dan voor? Wat schrijven 
we dan? De premier heeft in ieder geval 
zijn historische toespraak al gehouden 
en het wachten is op beter nieuws.

Ondertussen smachten we naar de 
lente na al die regen, is het maar 
afwachten hoe we Pasen gaan vieren, 
maken we ons druk over overlastsitua-
ties waar ze op het stadhuis op hebben 
gereageerd, klimmen allerlei externe en 
interne redacteuren in de pen over hun 
belevingen in de wijk. Dus geniet daar 
nog even van, want we weten niet wat 
de nabije toekomst ons gaat brengen… 

~ Redactioneel ~

Uiterlijk kopij woensdag 6 mei.

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 mei

Inleveren van kopy 
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Rommel- en Kleedjesmarkt 

Datum: Zaterdag 25 april a.s
Locatie: Buiten bij MFC Klarendal i.s.m. 
Rijnstad, hapjes van de Landenkookgroep 
en Huis van Puck voor koffie, thee en fris-
drank verkoop.
Tijd: 11:00 - 16:00 uur
Prijs voor een kraam: 10,00 euro. 
Grondplek voor de kleedjesmarkt 5,00 euro
Inrichten vanaf 10.30 uur.
Informatie en opgave kramen bij: Anja van 
Hal St. Rijnstad, tel 06 - 55 187 554 
 

Oproep jaarmarkt

Sommige mensen missen de markt in 
Klarendal. Begrijpelijk, want de markt is 
een ontmoetingspunt. Terwijl de kaasboer 
de kaas snijdt en je een stukje proeft, raak 
je in gesprek met andere klanten. Gezellig 
dus. Een weekmarkt zal niet terugkomen. 
Maar een jaarmarkt, is ook leuk. Winkeliers 
en bewoners uit Klarendal die hun koop-
waar aanbieden, in het hartje van de wijk. 
Wie heeft zin om dit mee te organiseren?

Mail even naar Rik van Houten: 
askyhighundergroundproduction@
gmail.com of Karin Veldkamp k.veldkamp@
rijnsttad.nl - dan kijken we met elkaar hoe 
we dat willen gaan doen.

Computerles bij Taaloase

VAN DIGIBEET NAAR DIGIBETER 

Wil je: Internet (slimmer) leren gebruiken? 
Recepten opzoeken? Buienradar checken? 
Afspraak maken met de gemeente? Veilig 
internetten? en nog veel meer...

In wijkcentrum De Nieuwe Hommel (Sint 
Marten) kun je vanaf nu elke maandagoch-
tend werken aan je computervaardigheden. 
Je werkt in kleine groepen van maximaal 8 
tot 10 deelnemers. 
Daardoor is er veel tijd voor persoonlijke 
vragen en begeleiding. De lopende groep 
is in januari gestart en er zijn nog enkele 
plaatsen beschikbaar. Nieuwe deelnemers 
kunnen gewoon meedoen met de lopende 
groep. Er wordt maatwerk geleverd dus 
iedereen kan op zijn of haar niveau starten. 
Uiteraard hoeft er pas betaald te worden 
vanaf het moment dat men start.

De lessen van TaalOase zijn uitnodigend; 
je werkt in je eigen tempo en op je eigen 
niveau. Om de lessen goed te volgen is 
redelijke kennis van de Nederlandse taal 
nodig. Je mag je eigen laptop of tablet 
meenemen, maar kunt er ook één bij 
ons lenen. Bij De Nieuwe Hommel kun je 
gebruik maken van gratis internet. 

DiGiSterker 
De cursus DiGiSterker van de Bibliotheek is 
onderdeel van deze computerlessen. Veel 
instanties stappen langzaam maar zeker 
volledig over op digitale communicatie. Je 
leert stap-voor-stap hoe je informatie kunt 
vinden en iets kunt aanvragen met DigiD. 

Terwijl je steeds handiger wordt met je lap-
top/tablet en met internet leer je bovendien 
nieuwe mensen kennen. Want de lessen 
zijn nuttig, maar zeker ook gezellig! 

Lestijden: elke maandagochtend van 10.00 
tot 12.00 uur in de Nieuwe Hommel, De 
Wiltstraat 6, Arnhem; Duur: 10 maanden 
vanaf januari 2020; Begeleiding door een 
deskundige (vrijwillige) docent samen 
met een lesassistent; Maximaal 8-10 
deelnemers; Kosten: € 15,00 per maand, 
met Gelrepas € 11,00 per maand. Het is 
gewenst vooraf te betalen. 

Meer informatie? 
Kijk op www.taaloase.nl of bel tijdens kan-
tooruren naar 06 15 58 69 30, 
of mail naar info@taaloase.nl, dan maken 
we een kennismakingsafspraak. 

 

Rebas
Op deze pagina plaatst de wijkkrant een rebus. Buurtbewoner, redacteur én kun-
stenaar BAS BUGTER krijgt er steeds meer zin in. 

REBAS, leuk voor jong én oud! De oplossing vind je op de achterpagina. 

VEEL PLEZIER! 

mailto:wijkkrant%40klarendal.nl?subject=
http://www.klarendal.nl
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De Paastas-actie in de wijken Klarendal, 
Sint Marten en Spoorhoek, bedoeld om 
wijkbewoners met een zeer kleine por-
temonnee te voorzien van een Paastas is 
ingehaald door de maatregelen rond het 
Coronavirus.

Om die reden heeft de organisatie beslo-
ten om de Paastas-actie uit te stellen en 
er een Pinkstertas-actie van te maken. 
Wijkbewoners kunnen in de periode tus-
sen Tweede Paasdag en Hemelvaartdag 
(14 april tot 21 mei) luxe pinksterartikelen 
inleveren bij De Wasplaats, inloophuis 
Sint Marten of basisschool KunstRijk (in 
het MFC Klarendal). Op 9 en 16 mei wordt 
overdag voedsel ingezameld bij de Albert 
Heijn vestigingen Velperbuitensingel, 
Klarendal, Rozet en Lawick van Pabstraat.
Daarnaast is het mogelijk om een finan-
ciële bijdrage te geven. Dat kun je sturen 
naar: Rekeningnummer NL87 INGB 0000 
7104 34 t.n.v. Inloophuis Sint Marten, 
o.v.v. “bijdrage Pinkstertas-actie”. Enkele 
instanties hebben al  laten weten financi-
eel bij te dragen.

De tassen worden op de vrijdag voor 
Pinksteren, 29 mei uitgereikt in de feest-
zaal aan de Agnietenstraat 88.

De Pinkstertas-actie Klarendal, Sint 
Marten en Spoorhoek is een gezamenlijk 
initiatief van inloophuis Sint Marten en 
Villa Klarendal in samenwerking met 
andere niet-aangesloten vrijwilligers uit 
de wijk.

Meer informatie: facebook.com/
paastasactieklarendalsintmarten

Paastas-actie Klarendal, Sint Marten,  
Spoorhoek 2020 wordt Pinkstertas-actie

KLARENDALSE BOP is binnenkort overal 
te vinden in de wijk, dankzij een heleboel 
“poep”bordjes (zie afbeelding). Welke 
gemaakt zijn voor voortuinen, perken en 
grasveldjes. Gewoon even laten zien dat 
het fijn is dat alle poep opgeruimd wordt. 
Leuk om te vermelden is dat de bord-
jes gefabriceerd zijn door onze WOP 
(WoonOmgevingsPloeg) van gerecycled 
materiaal. 

Er zijn niet alleen van die mooie bordjes 
(op paaltje of ophangbaar), er zijn ook 
posters en stickers. Alles is gratis af te 
halen, vanaf 1 april, bij de Wasplaats 
(Klarendalseweg 439). 

Let op! Wil je een bordje komen ophalen 
stuur dan eerst een mail naar:
schoonklarendal@outlook.com. Ook voor 
vragen kan je hier terecht. 

Klarendalse BOP

KLARENDALSE BOP

GAAT DE WIJK IN

WWW.FACEBOOK.COM/

KLARENDALSEBOP

ZET JE MIJ OOK IN 

JE VOORTUIN?

Wij zijn leden van de ROTARY CLUB 
ARNHEM-OOST en zetten ons in voor 
goede doelen, zowel lokaal als interna-
tionaal. En u kunt ons helpen! Hoe dan? 
In heel veel schuurtjes en garages staan 
vast nog wel enkele fietsen. Fietsen, die 
het goed doen, maar door omstandighe-
den niet meer worden gebruikt.

En juist die fietsen willen wij graag bij 
u ophalen. In samenwerking met lokale 
non-profit instellingen als Siza-Dorp 
groep, Propersona en de Blueband gevan-
genis worden alle ingenomen fietsen 
gecontroleerd op functie en daar waar 
nodig gerepareerd met originele onder-
delen. En nadat de fietsen weer helemaal 
rijklaar zijn gemaakt, zorgen wij ervoor 
dat de gerenoveerde fietsen in samenwer-
king met Stichting Leergeld – gehuisvest 
aan de Verlengde Hoflaan - terecht komen 
bij kinderen uit kansarme gezinnen uit 
Arnhem. Dat is belangrijk, want zo kun-
nen ook deze kinderen weer deelnemen 
aan allerlei schoolactiviteiten, iets om 
samen te doen met vriendjes en vriendin-
netjes of om naar het sporten te gaan. 
Dus drie vliegen in één klap: uw bent uw 
fiets kwijt, diverse non-profit instellingen 
hebben er een goede dagbesteding aan 
en Stichting Leergeld kan veel kinderen 
weer blij maken met een mooie gereno-
veerde fiets!

DOET U OOK MEE?
Neem contact met ons op en wij maken 
met u een afspraak om uw vergeten fiets 
bij u op te halen. Laat ons weten om wat 
voor soort fiets het gaat en in wat voor 
staat uw fiets momenteel verkeert. Het 
mogen heren- en dames fietsen zijn en 
natuurlijk ook kinderfietsen. U kunt ons 
mailen, geef een korte omschrijving van 
uw fiets en stuur liefst ook even een foto 
van uw fiets mee.

Uw e-mail sturen naar: vergetenfietsen@
outlook.com. Na ontvangst van uw e-mail 
neemt een van onze leden contact met u 
op om verdere afspraken te maken.

Mogen wij uw ‘vergeten fiets’ ophalen?

Beter je afgedankte fiets aan dit project bie-
den, dan vergeten op te halen aan het spoor! 

De werkzaamheden rondom sta-
tion Arnhem Velperpoort zijn van start 
gegaan. De gemeente Arnhem heeft al 
geïnvesteerd in het gebied rond het sta-
tion. Zo is er nieuwe bestrating aange-
bracht aan zowel de noord- als de zuid-
zijde van het station. Met het opknappen 
van de omgeving wordt de (sociale) 
veiligheid verbeterd en wordt het gebied 
klaargemaakt voor de toekomst. Na de 
verbouwing van het station zelf door 
ProRail zal station Arnhem Velperpoort 
weer goed in de omgeving passen.

De aannemer heeft in de buurt van de 
Sonsbeeksingel het bouwterrein (plaat-
sen hekken en bouwketen) in de ‘spoor-
dijk’ van de Sonsbeeksingel ingericht, de 
bestaande trap naar het perron aan de 
zijde van de Sonsbeeksingel ontmanteld 
en een tijdelijke trap geplaats én er zijn 
bouwmaterialen en bouwmaterieel aan-
gevoerd. 

Met de voorbereidende werkzaamheden 
is een begin gemaakt aan de opknap-
beurt van station Arnhem Velperpoort. 
Het station wordt ingrijpend verbeterd; 
ProRail verbreedt de perrons, installeert 
liften en maakt de trap naar perron 1 
breder. Hierdoor is het Arnhemse station 
straks veel beter toegankelijk voor alle 
gebruikers. 

De werkzaamheden duren tot eind van 
2020.

WAT NOG MEER?
Velperpoort gaat er flink op vooruit qua 
liften en trappen. Maar ProRail doet 
nog meer: er komt nieuw, duurzaam 
stationsmeubilair, zoals houten bankjes. 
Daarnaast krijgt het station duurzame 
ledverlichting. Deze lampen worden in de 
avonduren gedimd wanneer er geen rei-
zigers op het station zijn. Ook de wacht-
ruimtes worden aangepakt.

PRORAIL INFORMEERT REIZIGERS EN 
OMWONENDEN
Alle omwonenden hebben een brief van 
ProRail ontvangen over de werkzaam-
heden. De meest ingrijpende werkzaam-
heden vonden plaats in maart en in de 
zomer van 2020 van 10 tot en met 20 
augustus volgt nóg een periode. Dit werk 
heeft gevolgen voor het treinverkeer 
(aangepaste treindienstregeling en/of 
vervangend busvervoer).

Omwonenden en reizigers worden te 
zijner tijd ruim van te voren hierover 
geïnformeerd. 

Voor meer informatie, afbeeldingen en 
updates, zie www.prorail.nl/projecten/
station-arnhem-velperpoort. 

Werkzaamheden Station 
Arnhem Velperpoort ProRail
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Alle naschoolse activiteiten die er plaats 
vinden in MFC KLARENDAL, vallen onder 
‘KANSRIJK OPGROEIEN’ – een stedelijk 
project vanuit de Teams Leefomgeving 
met als uitgangspunt dat alle kinderen uit 
Arnhem gelijke kansen verdienen. Zo is 
MARIJE TANGELDER twee keer per week 
druk in de weer theater te maken met 
Klarendalse kinderen.

Marije houdt van koppig: ‘Met opstandig 
gedrag en helpen met mondig worden 
(niet bij allemaal!) worden kinderen 
zelfverzekerder. Maar het gaat ook om 
samenwerken, dus lessen zijn bedoeld 
voor vertrouwen en zelfvertrouwen. 
Eigenlijk gebruik – of misbruik – ik theater, 
het is een fijn middel.’

Op maandagmiddag is theater Koppig 
sinds dit jaar onderdeel van de huiswerk-
begeleiding. Samenwerkingspartners 
Leuke Linde, Sportbedrijf Arnhem, 
Kinderwerk Rijnstad, Kindcentrum 
Klarendal en het Sociale Wijkteam, zorgen 
voor een middag waar niet alleen wordt 
geholpen hoe kinderen huiswerk kunnen 
maken, maar waar sociale vaardigheden 
ook een speerpunt zijn zodat ze stevig in 
hun schoenen staan. De ene week gaan 

de kinderen sporten, de andere week 
gaan ze naar Koppig. Noëlle Bus (coör-
dinatie huiswerkbegeleiding): ‘Theater is 
een mooie aanvulling. Het is mooi om te 
zien dat sommige kinderen waar je het niet 
verwacht, opbloeien. Bepaalde kinderen 
hebben er iets mee, het is goed voor ze.’ 

Op woensdagmiddag maakt Marije al 
langer theater met een clubje meiden. Die 
willen super graag ook eens in het echte 
theater staan. Daarom is er op vrijdag 10 
april om 17 uur een open les in het Huis 
van Puck. Ouders en publiek worden dan 
geacht mee te doen aan de theater les. 
De meiden zijn al een maand zenuwachtig 
en vinden het super spannend, maar óók 
heel leuk! 

Marije: ‘Een grote mond hebben kán, 
maar op een bepaalde manier natuurlijk. 
Ik zie het als een collectief van men-
sen die gebruik maken van talenten.’ 
Aanmelden voor Theater Koppig is altijd 
mogelijk. Kom naar het MFC en vraag 
naar Noëlle of Joyce en er wordt gekeken 
naar mogelijkheden. 

Theater Koppig wordt mogelijk gemaakt 
door de cultuurmakelaar van Rozet. 

Theater Koppig voor Klarendalse kids

Op de vraag wat ze van de theaterlessen vinden, antwoordt Semin ‘Je beweegt ook een 
beetje veel’, Chris ‘We staan soms lang op de tafel’ en Amy vindt het ook een beetje leuk. 

Door Gert Jan Schouten

De afgelopen weken is ons straatje in het 
hart geraakt. Plots was het afgelopen met 
ons boefje. 

In zekere zin was het een aangekondigde 
dood. Een eerdere column heeft nog 
geprobeerd jullie voor te bereiden op de 
onvermijdelijke dingen die stonden te 
gebeuren, maar een hoestbui was daarin 
niet voorzien. En dus ging hij toch nog 
onverwacht, de charmeur, het schoffie, wijs 
geworden. Weken eerder zijn we nog met 
hem naar het theater geweest. Met gevoel 
voor drama liet hij zich ondersteunen op 
weg naar zijn plek. Eenmaal pontificaal 
gezeten was het aan Rayen Panday om 
ons heerschap te amuseren. Al snel bul-
derde pure levenslust richting podium om 
de cabaretier van dienst te verwelkomen. 
Die moet hetzelfde gevoeld hebben als wij 
deden op die momenten dat we ons straat-
je werden binnengehaald door diezelfde 
vrolijkheid. Hij was een verbinder pur sang. 
Bij een laatste schone straat actie kreeg hij 
de buitenstaanders op de been, de ande-
ren, de onvermijdelijken en de rest. 

Ze was erbij, die dag. Graatmager, hard-
werkend, veel te koud gekleed. Zijn over-
redingskracht had haar voor een middag 
uit haar eenzaamheid getrokken. Voor een 
middag bleek ze in staat om haar dwin-
gende routines te doorbreken. Ze viel op 
door haar onopvallendheid. Ze leek alles 
te doen om er niet te zijn, op te lossen in 

de wereld. Ze leed. Haar glimlach vertelde 
van een lieve vrouw, een meisje nog. Om 
te overleven was ze gestopt met leven, 
gestopt met heel veel. Toch was ze akelig 
druk. Ze leek haast te hebben, op de hielen 
gezeten door de dingen die ze wel moest 
doen. Het ging niet goed met haar, nooit 
gedaan leek het. Haar slechte staat van 
zijn kende geen begin of einde. En zo werd 
het een gegeven, zij een gegeven. Op de 
schaarste momenten dat ik haar ogen zocht 
om te groeten straalde ze haar behoefte. 
Daar bleef het bij. Die ene middag bleek 
niet voldoende, ook zij is niet meer. Geen 
hoestbui dit keer.

Ik wist waar je woonde maar had geen idee 
wie je was. Toch zag ik je door al je onzicht-
baarheid heen. Kleine schokjes vertelden 
me iedere keer dat het niet goed met je 
ging. Ontelbare malen lag het op mijn lip-
pen maar ik vergat het je te vragen: Gaat 
het? Heb je het niet koud? Met jou zijn er 
velen die ik het niet gevraagd heb, al die 
schaduwen van het leven op de planeet 
Anorexia naar ik aanneem. Een volgende 
keer zal ik het weer vergeten te vragen, 
maar weet dat ik juist dan aan je denk.

De tegenpolen van ons straatje zijn niet 
meer. Op die ene middag heeft de levens-
lust van de een, de onzichtbaarheid van 
de ander een gezicht gegeven door sim-
pelweg aan te bellen. Ze zijn naar elders 
vertrokken. Een verregende scootmobiel 
vertelt ons sindsdien dat we iets zijn kwijt-
geraakt. 

Klarendalse taferelen

Studenten van ArtEZ zochten vanuit Recordshop de  
Arnhemse Meisjes naar een nieuwe taal voor herdenking

Tekst Marije Ringersma Foto Zefanja 
Hoogers 

Welkom terug CAFE SAILOR! Het enige 
bruine cafe in Klarendal is na de brand 
van vorig jaar weer open. TAMARA 
SCHOONDERBEEK (33) en haar moeder 
staan achter de bar en schenken buurtge-
noten een drankje in of staan klaar met 
een luisterend oor. Ik spreek met eigena-
resse Tamara over haar leven.

Ben je een echte Klarendaller?
Ja zeker! Ik woon drie straten verderop. 
In hetzelfde huis waar ik ben geboren. Ik 
woon daar met mijn moeder, mijn vriend 
en mijn dochter van 9.

Hoe ben je erop gekomen om een cafe te 
beginnen?
Mijn moeder heeft altijd een cafe gehad, 
eerst in het Spijkerkwartier en daarna 
Cafe Sailor hier in Klarendal. Ik ben er dus 
mee opgegroeid. Maar eigenlijk wilde ik 
er niks van weten. Ik hou niet van dron-
ken mensen en ik ging zelf niet graag 
naar de kroeg. Maar toen werd mijn moe-
der ziek. Ze kreeg borstkanker. Daardoor 
kon ze Cafe Sailor niet meer runnen en 
wilde het verkopen. Dat kon ik niet over 
mijn hart verkrijgen dus toen wilde ik het 

graag proberen. Ik heb het cafe sinds 
2018. Gelukkig is mijn moeder nu weer 
beter. Ze staat meestal overdag achter de 
bar, en ik in de avond. Ze kan het nog niet 
helemaal loslaten.

Wat vind je leuk aan het runnen van een 
cafe?
Het zijn altijd gezellige mensen die hier 
komen. Met leuke verhalen over vroeger. 
Ze kennen vaak mijn opa nog! Ik weet bijna 
alle geheimen. Mensen komen aan de bar 
zitten en bespreken hun relatieproblemen, 
werkproblemen en al het andere. Zelf hou 
ik minder van praten, maar luisteren kan ik 
wel supergoed. Dat komt dus mooi uit! Wat 
ik ook leuk vind, is dat er hele verschillende 
mensen komen. Er komen vaste klanten, 
maar ook steeds meer studenten komen 
aanwaaien.

Wat heeft je moeder je geleerd over het 
vak als barvrouw?
Mijn moeder heeft me op het hart gedrukt 
om altijd streepjes te zetten. Voor ieder 
biertje dat iemand drinkt zet ik een streepje 
achter de naam. Zo weet ik precies hoeveel 
iemand heeft gedronken. Daarnaast heeft 
ze me geleerd om niet over me heen te 
laten lopen, om echt de baas te zijn. Ik heb 
de afgelopen jaren ben ik er tot mijn ver-

rassing achter gekomen dat ik heel goed 
ben met lastige klanten. Ik blijf kalm en ga 

dan rustig met hen praten. Ook verdrie-
tige mensen maak ik mee. Ze kunnen hier 
gewoon op een rustige manier hun ver-
haaltje vertellen.

Wat zou je willen veranderen aan Cafe 
Sailor?
Ik zou meer feestjes willen organiseren. 
Daar gaan we binnenkort over brainstor-
men. Ook zou ik het leuk vinden als er 

meer jongeren zouden komen.

Hoe vind je dochter dat je een eigen cafe 
hebt?
Mijn dochter gaat vaak mee naar de 
kroeg. Net zoals ik vroeger. Maar het ver-
schil is, dat zij het leuk vindt. Ze helpt ook 
graag mee. Hopelijk blijft het cafe in de 
familie. Dat zou ik superleuk vinden.

CAFE SAILOR Catharijnestraat 59
Geopend dinsdag tot en met zondag 
vanaf 12.00 uur in de middag

Wie ben jij nou? Wie ben jij nou? 
Wie ben jij nou? Tamara SchoonderbeekTamara Schoonderbeek

Na de brand staat Tamara sinds eind januari weer achter de tap, 
maar vanwege het coronavirus tot en met 6 april is alle horeca gesloten 

Een scootmobiel in de straat staat symbool voor verlies



Wat leest Klarendal?  DOOR JOSJE HERS EN BAS BUGTER

Ondanks de leesprikkelende initiatieven als De Boekenweek schijnen er steeds minder 
boeken gelezen te worden. Daarentegen, als whatsappen, e-mailen en tweeten tot lezen 
wordt gerekend, dan lezen we met z’n allen meer dan ooit. Onze redacteuren gingen 
tijdens De Boekenweek 7 t/m 15 maart de straat op met de vraag: “Wat leest u?”
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JAAP

Jaap, vrijwilliger bij de Klarendalse molen, is net bezig met het herstellen van een 
touw dat is gebroken. Met engelengeduld vlecht hij de twee uiteinden weer aan elkaar, 
touwsplitsen is de term voor dit ambacht.

“Als kind moest ik lezen en kon het me niet zo boeien. Pas later ben ik veel gaan lezen. 
Voornamelijk boeken over molens, over de techniek, de bouw en de geschiedenis. Het 
boek van Cor Bruijn Strijd om den Eenhoorn is een prachtige roman, geschreven in 1948 
en gaat over de strijd die de laatste molenaars voerden tegen de voortschrijdende me-
chanisatie begin 1900. Nog een mooi boek is dat van Umberto Eco De naam van de roos 
dat ik heb in één ruk uitgelezen.“

DOUGLAS

Helemaal in de top van de molen treffen we Douglas, ook vrijwillig molenaar. Hij staat 
met was de tanden van het grote wiel in te smeren. Met behulp van een heteluchtblazer 
verwarmt hij het blok bijenwas en wrijft de zacht geworden was dan over de tanden van 
het grote wiel, een karwei dat zo’n twee keer per jaar moet gebeuren om te zorgen dat 
het wiel soepel blijft draaien.

“Ik lees alles, romans, tijdschriften, kranten en natuurlijk veel boeken over molens. Er 
zijn zoveel boeken geschreven over molens, je kunt er vele boekenkasten mee vullen. 
Thrillers lees ik ook graag, die van John Le Carré lezen heerlijk weg. Boeken kopen doe 
ik zelden meer, het laatste boek dat ik gekocht heb is een reisboek. Dat gaat over de 
Route Nationale (N7) in Frankrijk, die loopt van de Notre-Dame in Parijs naar de Frans-
Italiaanse grens bij Menton. Twee jaar geleden ben ik precies die route gaan rijden, dat 
was een geweldige ervaring.”

“Ik lees alles, romans, tijdschriften,  “Ik lees alles, romans, tijdschriften,  
kranten en natuurlijk veel boeken over molens” kranten en natuurlijk veel boeken over molens” 

RICHANO EN LUCA

Bij de Leuke Linde lopen Richano en Luca ons tegemoet. Nee, lezen doen ze niet veel. 
Alhoewel, nu ze erover nadenken misschien toch wel.

Luca: “Ik zit in groep 8 en daar lezen we in de klas. Dan moet je voor jezelf gaan lezen, ik 
heb al een paar delen van Leven van een Loser uit. Dat gaat over een jongen die Bram 
heet, hij schrijft op wat hij elke dag beleeft en maakt daar ook tekeningentjes bij, een 
soort dagboek is het. Een ander boek dat ik gelezen heb gaat over Tom Groot, hij vertelt 
over allerlei avonturen die hij op school meemaakt. Ik vind dat leuke boeken om te lezen, 
ook door de tekeningetjes die erin staan.”

Richano: “Lesboeken, die moet ik veel lezen nu ik in de brugklas zit. Berichtjes lezen op 
mijn mobiel doe ik zowat elk moment van de dag, vooral op Instagram en Whatsapp. Op 
de app heb ik ook dagelijks contact met klasgenootjes, je vertelt dan aan elkaar wat je 
aan het doen bent. Als ik boeken lees, dan het liefst boeken over de oorlog. Een boek dat 
ik heel indrukwekkend vond is Het Achterhuis, over dat meisje Anne Frank. Ze kreeg een 
dagboek voor haar verjaardag en is toen gaan schrijven, zo bijzonder dat wij dat nu nog 
lezen.”

 “Een boek dat ik heel indrukwekkend vond is  “Een boek dat ik heel indrukwekkend vond is 
Het Achterhuis, over dat meisje Anne Frank” Het Achterhuis, over dat meisje Anne Frank” 

SIMONE

Op de Klarendalseweg raken we in gesprek met Simone. Ze heeft het een tikkeltje druk, 
maar voor een babbeltje in het aangename gezelschap van het voorjaarszonnetje maakt 
ze graag even tijd vrij.

“Lezen komt er momenteel niet zo van. Ja, klusfolders lees ik, ben namelijk druk bezig 
met het opknappen van mijn nieuwe huisje. Zit midden in een verhuizing, heb jaren in 
Elst gewoond maar kom nu weer terug naar Arnhem. Terug op het nest, gelukkig, ik ben 
namelijk een echt Arnhems meisje. Zodra alles wat rustiger is hoop ik weer met een 
goed boek te kunnen gaan zitten.

Voorlezen doe ik wel regelmatig op de BSO waar ik werk. Dan gaan alle kindertjes in 
een kring zitten en pak ik er een boek bij. Eerst lees ik een stukje voor en dan gaan we 
de plaatjes in het boek bekijken. Dat is een heerlijk moment van rust voor de kinderen, 
maar ook voor de juf!”

“Zodra alles wat rustiger is hoop ik weer “Zodra alles wat rustiger is hoop ik weer 
met een goed boek te kunnen gaan zitten”met een goed boek te kunnen gaan zitten”

“Het boek van Cor Bruijn Strijd om  “Het boek van Cor Bruijn Strijd om  
den Eenhoorn is een prachtige roman”den Eenhoorn is een prachtige roman”
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Bewonersoverleg 

Het laatste bewonersoverleg van 16 maart werd vlak 
van tevoren in navolging van de RIVM adviezen en in 
overleg met wijkmanager en opbouwwerk, vanwege 
het coronavirus afgeblazen: het openbare leven van 
het land zit ondertussen redelijk op slot. Het volgende 
bewonersoverleg is officieel op 11 mei, maar omdat er 
al een behoorlijk aantal evenementen zijn gecanceld 
aankomend voorjaar, is het de vraag of ook deze door 
gaat.

Het bewonersoverleg bestaat uit bewoners en een 
aantal beroepskrachten, komt 7x per jaar bijeen, ont-
vangt gasten die wijkgerelateerd werk verrichten en 
die dat graag willen delen met wijkbewoners, overlegt 
over actualiteiten en pakt signalen die aandacht verdie-
nen in de wijk op. Over beslissingen wordt gestemd. 
Er is tevens een tribune voor geïnteresseerden waar 
vandaan ná ieder agendapunt gereageerd mag worden 
op het betreffende item. Het overleg is openbaar en de 
koffie staat om 20uur klaar. 
Kijk op klarendal.nl/bewonersoverleg voor meer. 

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:
a.vhal@rijnstad.nl
telefoonnummer 06 551 875 54

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

Opbouwwerker  Karin Veldkamp werkt in het MFC: 
k.Veldkamp@rijnstad.nl
telefoonnummer 06 468 014 59

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: www.afvalbalie.nl (Suez) 
Oud Papier/Plastic: www.arnhem.nl/afvalwijzer
Klachten openbare ruimte: tel. 0800 1809  
of www.arnhem.nl/melding
Volkshuisvesting: tel. (026) 3 712 712
Jongerencentrum De Mix: tel. 026 - 445 86 21
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

  

Door Nico van Putten

We onderschatten veel te vaak hoe 
waardevol en belangrijk het is, dat 
je iedere dag weer op straat of in de 
winkels, bewoners met elkaar ziet pra-
ten of elkaar begroeten of soms even 
ruziemaken. Zo vanzelfsprekend in 
Klarendal. Want als je hier geboren bent 
of er al een lange tijd woont, dan weet 
je niet beter! 

Totdat ik op TV een documentaire zag, 
waarin een wijk als de onze in een 
andere stad ongemerkt veranderd was 
en waar het dagelijks contact sluipende 
wijs zo goed als verdwenen was. Ook 
die wijk was ooit met publieke gelden 
weer opgeknapt en aangenaam leef-
baar gemaakt. Daardoor werd het voor 
investeerders interessant om woningen 
op te gaan kopen, die zij dan gingen 
opdelen voor ‘korte tijd’ verhuur. Kassa! 
Mensen die een woning wilden kopen 
om er zelf te gaan wonen, konden uiter-
aard nooit opbieden tegen die opko-
pers. 

Dat was zo uit de hand gelopen, dat het 
dagelijkse sociale leven in die wijk voor 
groot deel verandert was. En waar ik
zo van schrok in die documentaire was 
dat er nauwelijks nog mensen waren te 
zien op straat of elders die met elkaar 
in gesprek waren of elkaar begroeten. 
Iedereen liep als vreemden langs elkaar 
heen. 

Ik droomde er zelfs van dat het ook al 
zover was in Klarendal. Ik werd wakker 
met een heel eenzaam en rot gevoel. 
Dat verdween pas nadat ik weer door 
de wijk gewandeld had. Gelukkig was 
het maar een nachtmerrie geweest….. 

Wijkbewoner Nico van Putten was in 
de jaren 90 van de vorige eeuw redac-
teur van de wijkkrant en pakt zijn 
schrijverij weer op.

KLARENDALSE MOLEN, AL 150 JAAR IN KLARENDALSE MOLEN, AL 150 JAAR IN 
HET HART VAN DE WIJKHET HART VAN DE WIJK

Hoewel de molen De Kroon in 1849 als 
molen De Hoop werd gebouwd aan de 
Amsterdamseweg, staat hij in 2020 al 
weer 150 jaar in het hart van Klarendal. 
Stichting Vrienden van de Klarendalse 
Molen en alle vrijwilligers, staan daar 
gedurende het hele jaar op meerdere 
momenten bij stil. Tijdens de evene-
menten waar de molen alle jaren al aan 
meedoet, wordt er een iets ander accent 
gelegd en wordt er nét iets groter uitge-
pakt dan normaal.

MOLENWEEKENDMOLENWEEKEND
Iedere tweede zaterdag (en zondag) 
in mei is het 'Nationale Molen- en 
Gemalendag'. Een jaarlijkse dag sinds 
1972 waarop meer dan 600 wind- en 
watermolens en gemalen geopend zijn 
voor het publiek. Maar eigenlijk is het 
een weekend, waarbij op zaterdag 9 mei 
officieel het jubileumjaar wordt geopend 
met een nog nader te bepalen speciale 
activiteit. In de ochtend zal er de jaarlijkse 
plantjesmarkt plaatvinden, maar op en 
om de molen zullen activiteiten doorgaan 
tot en met zondag 10 mei.

NACHT VAN DE MODENACHT VAN DE MODE
Het thema van de Nacht van de Mode is 
dit jaar ‘NA JOU’ waar duurzaamheid in 
zit verborgen. Met duurzaamheid kan de 
molen uiteraard wel iets! Op zaterdag 
13 juni ontvangen de vrijwilligers van de 
molen bezoekers op een speciale feeste-
lijke manier. 

OPEN MONUMENTENWEEKENDOPEN MONUMENTENWEEKEND
Waar normaal de Klarendalse molen 
maar één dag meelift met dit evenement, 
kunnen bezoekers dit jubileumjaar zowel 
zaterdag 12 als zondag 13 september acti-
viteiten verwachten in het kader van het 
thema ‘leermomenten’ van de landelijke 
organisatie. De molen zal een centrale rol 
vervullen in het stads brede evenement. 

MIDWINTERFEESTMIDWINTERFEEST
Op zaterdag 12 december wordt dit jaar 
traditioneel met midwinterhoornblazers 
en mandenvlechters het jubileumjaar 
afgesloten. 

Tussendoor zijn de vrijwilligers aan het 
nadenken over tentoonstellingen van 
de wijk toen en nu, extra lezingen en 
sowieso veel geschiedenis. Hou dus altijd 
website en Facebook in de gaten! 

Molen De Kroon

  

Nijver werk op de 
Nijverheidjes

PARKEERPLAN KLARENDAL 
ZUID LIGT OP DE PLANK
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Huis van Puck
OPEN LES OPLEIDING 

THEATERMAKER 

Donderdag 14 mei 
2020 - 19:30 - 

22:00 uur -  
Huis van 

Puck

Neem een kijkje 
achter de scher-
men! Donderdag 

14 mei kun je een 
open les van de oplei-

ding Theatermaker bij Huis 
van Puck volgen. Tijdens deze 

driejarige deeltijdopleiding word je in 
drie jaar opgeleid tot regisseur in het 
amateurtheater. Er wordt veel nadruk 
gelegd op het ontwikkelen van een 
eigen, creatieve stijl en een persoonlijke, 
geëngageerde visie op theater. 

Regisseren is de perfecte uitdaging voor 
mensen met een fascinatie voor theater, 
artistieke ideeën en leidinggevende capa-
citeiten!

Nieuwsgierig? Meld je gratis aan door 
een mail te sturen naar 
nina.klinkhamer@huisvanpuck.nl

Meer informatie op:  
WWW.HUISVANPUCK.NL

De werkgroep Schoon Klarendal wilde 
uiteraard inhaken op de Arnhemse 
Afvalestafette, georganiseerd door 
Natuurcentrum Arnhem en het 
KinderWijkTeam. Maar helaas: vanwege 
het coronavirus werd de hele week van 
16 t/m 21 maart afgelast en zo ook 
de Landelijke Opschoondag waar in 
Klarendal een prikactie werd voorbereid 
vanuit De Wasplaats. 

Want zwerfvuil is niet alleen storend om 
te zien maar vooral niet goed voor de 
natuur. Na een kopje koffie zou onder-
weg alle meeprikkers dan een verrassing 
wachten bij een heleboel ondernemers in 
het Modekwartier. De zakken zwerfafval 
zouden diezelfde dag naar Stadsboerderij 
de Korenmaat in Rijkerswoerd gebracht 
worden, waar de eindstand in opgehaal-
de kilo’s bekend zou worden gemaakt. 

‘We vinden het echt super jammer maar 
we konden niet anders beslissen. 

Hopelijk dat we later in het jaar de actie 
wel door kunnen laten gaan!’, aldus de 
organisatie.

In De Wasplaats kunnen alle wijkbewo-
ners na 1 april trouwens ook gratis pos-
ters en stickers ophalen van het hondje 
wat het goede voorbeeld geeft, de 
Klarendalse BOP. Zie ook pagina 3.

WASPLAATS DICHT

In de eerste plaats lieten we de sociale 
activiteiten vanwege het coronavirus 
even op een laag pitje staan. Maar 
ondertussen is toch besloten om in ieder 
geval tot en met 6 april dicht te blijven: 
de wasmachines draaien niet! Hoe het 
met ‘Wasplaats goes arts’ – de maande-
lijks wisselende tentoonstelling – is nog 
even onduidelijk.  

Hou de website WWW.DEWASPLAATS.NL 
en FACEBOOK in de gaten. 

Wasplaats en de schone wijk

Vaste klant Manon: ‘Voor alle was naar De Wasplaats!’ Maar dus nog even niet! © Zefanja Hoogers

Door Bas Bugter

Nu de lente aanbreekt lonken opnieuw 
de zomerse avonden waarop het prettig 
toeven is in tuinen of op balkons. Samen 
met familie of vrienden genieten van een 
glaasje wijn of een (speciaal) biertje met 
een lekker stukje kaas erbij. Maar het kan 
natuurlijk ook gewoon op de dagelijkse 
boterham: kaas.

Het KAASKWARTIER aan de 
KLARENDALSEWEG 140, biedt een ruime 
keuze aan kazen met de ambachtelijke 
smaak van vroeger. Bij binnenkomst 
springt direct de pittoreske oude kar in 
het oog, waarop een assortiment aan 
lekkernijen is geëtaleerd. Geitenkaas en 
brandnetelkaas, voor de liefhebbers, bij-
voorbeeld. 

Op de schappen prijken diverse romige 
kazen, van jong tot oud. "Dat zijn de 
Klarendallers", ligt KRISTEL WIJGMAN 
toe, wijzend op de bovenste schap. "Het is 
eigenlijk een Noord-Hollandse kaas. 

Binnenkort hoop ik het assortiment uit te 
breiden met enkele buitenlandse kazen 
maar ik verkoop ook veel streekproduc-
ten. Mozzerella van buffelmelk, die komt 
van boerderij Arns in Zevenaar, bijvoor-
beeld". Echte mozzeralla dus, in plaats 
van de kauwgom uit de supermarkten...

Naast kaas zijn er bij Het Kaaskwartier 
veel smakelijkheden te verkrijgen die 
uitstekend met de kaas  combineren, 
zoals diverse biersoorten van lokale brou-
werijen, noten, waaronder een speciale 
Klarendalse notenmix met hazelnoot, 
rozijnen en vliespinda's of een “Boer'n 
dip”, in een aantal variaties.

Het KAASKWARTIER is geopend op 
woensdag, donderdag en vrijdag. 
www.instagram.com/kaaskwartier

Kaaskwartier

Kristel verzorgt ook mooie pakketjes als cadeau

[advertorial]

“Bij binnenkomst springt direct 
de pittoreske oude kar in het oog, 
waarop een assortiment aan lek-
kernijen is geëtaleerd”

We stellen graag voor: ROB WIETEN 
(weet veel over financiën), ROB VAN 
SPRANG (weet veel over veiligheid en 
risico's) en ANNET ELZINGA (weet veel 
over communicatie). Zij zijn de drie advi-
seurs van Praktische Zaken; dé helpende 
hand bij bedrijfsvoering voor burgeri-
nitiatieven en vrijwilligersorganisaties. 
Praktische Zaken komt altijd met pas-
sende oplossingen en geeft inzicht in de 
inhoudelijke en financiële consequenties, 
zodat burgerinitiatieven en vrijwilligersor-
ganisaties hun aandacht en energie kun-
nen bewaren voor waar zij goed in zijn.

De adviseurs van Praktische Zaken 
hebben het afgelopen jaar al vele 
Arnhemmers op weg geholpen met zaken 
waar oplossingen voor werden gezocht. 
Zij hebben geen vaste locatie en ontmoe-

ten elkaar regelmatig op plekken als Buro 
MLBRGN, DAZO aan de Spijkerstraat 
(foto) of Geniet in de Weerd, waar zij 
maatwerk bedenken voor hulpvragen 
vanuit de stad. 

In Arnhem zijn al langer zowel de 
Adviesbrigade (biedt ondersteuning aan 
besturen van vrijwilligersorganisaties) als 
De Ideeënmakelaars actief (denken mee 
in de kiemfase van een burgerinitiatief). 
Zij werken ondertussen intensief samen 
met Praktische Zaken en vormen één fic-
tief loket voor alle vragen van burgeriniti-
atieven en vrijwilligersorganisaties.  
 
PRAKTISCHE ZAKEN 
Gezamenlijke tel. 026 2340 111, 
info@praktischezakeninarnhem.nl of kijk 
op PRAKTISCHEZAKENINARNHEM.NL. 

Burgerinitiatieven: hulp bij ideeën en uitvoeringBurgerinitiatieven: hulp bij ideeën en uitvoering
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KinderwerkKinderwerk 
KinderwerkKinderwerk

Je ziet ze 
groeien bij 
Skar.
• dagopvang (0-4 jaar)
• peuterwerk (2-4 jaar)
• bso (4-13 jaar)

Nieuwsgierig? 
Leer ons kennen via www.skar.nl

PAASBRUNCH

De oplossing van  
Bas’ rebus: rebas
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Binnenkort geen Kidsclub meer,  Binnenkort geen Kidsclub meer,  
maar wel zomerevenementen!maar wel zomerevenementen!
Vanaf 22 april zijn wij weer iedere woensdag op Bouw-
speelplaats De Leuke Linde te vinden. Met vakantie-
activiteiten én de zomer-evenementen! 

VRAAG NAAR DETAILS IN VERBAND MET HET VRAAG NAAR DETAILS IN VERBAND MET HET 
CORONOVIRUS!!CORONOVIRUS!!

De Kidsclub die in de herfst en winter op de woensda-
gen in het MFC Klarendal plaats vindt, stopt dan dus. 
Omdat wij met het hele team vanaf de ochtend al aan 
de slag zijn met de buitenactiviteiten op de speeltuin,  
is er dus ook geen inloop-lunch-uur meer. 

Ouders opgelet!Ouders opgelet!

Tijdens de evenementen zijn wij verantwoordelijk voor de activiteiten, wij staan 
niet bij de poorten van de speeltuin om kinderen ‘binnen’ te houden. Wij zullen er 
uiteraard op letten dat de kinderen fijn kunnen spelen en geen ruzie maken. 
U bent zelf verantwoordelijk voor het brengen en ophalen van uw 
kind(eren) en het wel of niet alleen achterlaten op de speeltuin. 
De evenementen starten om 13.30 uur en eindigen om 15.30 uur en zijn vrij toe-
gankelijk voor iedereen. Deelname is gratis. De activiteiten zijn gericht op kinde-
ren van 4 t/m 12 jaar.

De Koningsspelen van 22 april komen in ieder geval al De Koningsspelen van 22 april komen in ieder geval al 
te vervallente vervallen

Daarna is het Meivakantie!Daarna is het Meivakantie!
En bieden we de volgende vakantie-activiteiten, van 13.30 uur tot 15.00 uur:
• • Woensdag 29 april: Speurtocht in de speeltuin
• • Donderdag 30 april: Knutselmiddag in het MFC Klarendal (opgeven bij Joyce)
• • Woensdag 6 mei: Sport en Spel middag in de speeltuin
• • Donderdag 7 mei: Voetbalmasters (Info en opgeven bij said.zahti@ 

sportbedrijfarnhem.nl)

En daarna gaan de zomer-evenementen van start!En daarna gaan de zomer-evenementen van start!
De eerste 2 zomer-evenementen op De Leuke Linde kun je hieronder vinden. Eind 
april komt er een kalender waarin alle evenementen tot aan de zomervakantie 
staan. Tijden en plek blijven hetzelfde! 
Woensdag 13 mei: Kunstmiddag
Woensdag 20 mei: Urban Sport middag

Juno over verkleden, ganzenborden en Pippi

Door Josje Hers

Zachtjes glijdt de deur open aan de  
Klarendalseweg en daar piept de vijf- 
jarige JunoJuno (5 jaar) tevoorschijn,  
huppelende blonde krullen en een  
guitige glimlach. In de woonkamer  
worden Coco en Pippi direct aan  
me voorgesteld, de kittens die  
sinds kort bij Juno wonen.  

Juno: “Eerst hadden we Biba, een  
zwarte poes, ze was al oud en is  
doodgegaan. Ik wilde graag weer een 
poes. We gingen kijken bij een nestje  
met vijf poesjes, Coco en Pippi waren  
nog over en toen mocht ik ze allebei!” 

Plots staat Juno met een spel voor mijn neus  
dat ze onlangs cadeau kreeg, of we samen een spel- 
letje kunnen doen? En zo zitten we ineens knus te Ganzenborden. Juno: “Dit is mijn  

lievelingsspel! Die pionnen zijn gansjes in allerlei kleurtjes en ze blijven plakken op  

het bord, dat is magnetisch.” Dat Juno het spel vaak speelt is te merken, binnen de kort- 

ste keren rent haar gansje als eerste over de finishlijn. 

Juno wil graag alles laten zien, ze wenkt me mee naar boven waar haar verkleedkleren hangen. 

“Verkleden is leuk, vooral samen met vriendinnetjes.”, vertelt Juno terwijl ze een pakje uit het rek vist 

dat doet denken aan een lieveheersbeestje. “Dit is Lady Bug, van de tekenfilmserie, die trek ik vaak 

aan. Maar het balletjurkje is het allermooist. Daar zijn ook speciale schoentjes bij.” Juno toont me de 

schoentjes, knalrood met witte stippen.

“O ja, ik wil ook nog vertellen dat ik op zwemles zit, in badje drie. Dan moet je als een potlood het 

water in springen. Onderwater zwemmen vind ik nog eng.” Dan is het tijd voor de foto, Juno weet pre-

cies hoe, met poes Pippi en met haar balletjurkje aan. Zo gezegd, zo gedaan.

Wat hebben we heerlijk gebabbeld en nog een leuk spel gespeeld ook, dank je wel Juno!Wat hebben we heerlijk gebabbeld en nog een leuk spel gespeeld ook, dank je wel Juno!

Juno & PippiJuno & Pippi

Theater Koppig

De meiden die iedere woensdag in het MFC De meiden die iedere woensdag in het MFC KoppigKoppig theater maken met  theater maken met 

Marije Tangelder, vinden het super spannend om op vrijdag 10 april om 17uur Marije Tangelder, vinden het super spannend om op vrijdag 10 april om 17uur 

aan de open les mee te doen in Huis van Puck! We hopen dat het in verband aan de open les mee te doen in Huis van Puck! We hopen dat het in verband 

met het coronavirus wel door gaat! met het coronavirus wel door gaat! 

Lees meer over Theater Koppig op pagina 4. Lees meer over Theater Koppig op pagina 4. 

Theater Koppig

Ouder-kind Workshops bij Voorschool Beestenboel

In het MFC Klarendal is op de begane grond de Voorschool van Beestenboel gevestigd.In het MFC Klarendal is op de begane grond de Voorschool van Beestenboel gevestigd.
Hier werken we spelenderwijs gericht aan de ontwikkeling van peuters van 2 tot 4 jaar,  Hier werken we spelenderwijs gericht aan de ontwikkeling van peuters van 2 tot 4 jaar,  
zodat zij straks een goede start kunnen maken op de basisschool.zodat zij straks een goede start kunnen maken op de basisschool.

Op 15 januari 2020 zijn we van start gegaan met de eerste ouder-kind workshop. Inmiddels hebben we 
3 workshops gehad. De workshops zijn maandelijks en duren 1,5 uur.
Het eerste uur informeren we ouders of is er aandacht voor een specifiek onderwerp. We lichten toe 
met welke methodes we werken en met welke materialen. Onderwerpen zijn; de wekelijkse “peutergym” 
die we aanbieden, “taalontwikkeling”, “spelen”, “veiligheid”, “omgaan met de emoties van je kind”, 
“brandwonden”, “ruzie” en “Sinterklaas”. We behandelen de onderwerpen zelf of er komt een specialist 
(denk aan een gymjuf, consultatiebureau verpleegkundige,logopedist of wijk-team medewerker).
Het laatste half uur gaan we met de ouders naar de groep van het eigen kind waar we een leuke en leerzame 
activiteit doen. In mei gaan we met ouders en kinderen met de trein op uitstapje naar de kinderboerderij.
Op deze manier zijn de ouders volop betrokken bij wat hun kind doet en leert in de voorschool. En 
ouders krijgen handvatten én steeds een bijpassend cadeautje waarmee ze thuis verder kunnen oefe-
nen met hun kind. Samen stimuleren we zo op een leuke manier de ontwikkeling van de kinderen.

Ouders, medewerkers en kinderen zijn enthousiast over de workshops die geweest zijn en we kijken uit 
naar die nog gaan komen!

Hartelijke groet, Team BeestenboelHartelijke groet, Team Beestenboel


