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en nog veel meer...

GRATIS ANSICHTKAARTEN

Als ondernemer in het Modekwartier en 
bewoner van de wijk, kwam styliste ANNET 
VEERBEEK door de coronacrisis zonder 
werk te zitten. Maar stil zitten kan ze niet. 
Ondertussen volgt haar vriendin MIRJAM 
HUISMAN een studie op de fotoacademie. 
Zij had voor haar opleiding de opdracht een 
warme zomerdag in een volkswijk te foto-
graferen. Annet liet hier een aantal dingen 
samen komen tijdens de afgelopen zomer 
en pakte de opdracht van haar vriendin aan 
om in deze rare tijden mensen in de wijk 
met elkaar te verbinden.

Ze stelde vriendin en fotograaf Mirjam voor 
aan wijkbewoners van alle allure die Annet 
kent en deed voor sommige modellen sty-
ling om de rauwheid van de straat te laten 
zien. Samen lieten ze bij anderen tijdens de 
warme dagen op hun plastic stoeltje voor de 
deur, juist weer de echtheid van de wijk zien. 

Via het wijkbudget van Klarendal zorgde 
ze voor een aanvraag om mooie prints te 
kunnen maken én gratis ansichtkaarten te 
kunnen ontwerpen en printen. Ze hoopte 
natuurlijk op een prachtige lancering van 
dit fotoproject met bier, kaasjes en worst, 
bubbels, en veel pers op een centrale loca-
tie. Aandacht voor positieve dingen in deze 
tijd kan de wereld tenslotte goed gebruiken, 
maar dat lieten de coronamaatregelen die 
begin november van kracht gingen helaas 
niet toe…

Halverwege november volgde een beschei-
den opening. Bakkerij Holleman in het 
winkelcentrum stelde de etalageramen be-
schikbaar om een aantal mooie afdrukken 
in op te hangen die er een aantal maanden 
zullen blijven hangen. De prachtige ansicht-
kaarten zijn op, maar een tweede druk is 
in de maak. Die zijn gratis bij de bakker, bij 
Annet Veerbeek op nummer 440 én bij de 
tabakswinkel van Simone te krijgen. 

In deze tijd waar meer mensen met een-
zaamheid kampen, is het vooral de bedoe-
ling dat wijkbewoners ze gaan versturen. 

Groeten uit KlarendalGroeten uit Klarendal
✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ 

Modekwartier etalageroute biedt inspiratie en troost in coronawinterModekwartier etalageroute biedt inspiratie en troost in coronawinter

Ook de feestmaand december ziet er 
anders uit tijdens dit coronajaar, urenlang 
shoppen is er helaas niet bij. Toch wil-
len de ondernemers in de wijk wat sfeer 
brengen in deze donkere tijden. Daarom is 
alles uit de kast getrokken om bewoners 
en bezoekers in december te trakteren op 
overweldigende, feestelijke etalages. Om te 
inspireren, maar ook om wat extra troost 
en vreugde te brengen in deze vreemde 
winterperiode.

Niet alleen vind je enorm veel bijzondere, 
vaak handgemaakte producten. Je kunt 
er ook gezellig, rustig én veilig winkelen, 
omdat de wijk in de luwte van de binnen-
stad ligt. En dankzij de bijzondere decem-
beretalages is het Modekwartier zelfs na 
sluitingstijd van de winkels de moeite 
van een bezoek waard. Winkelen kan ten-
slotte ook gewoon vanuit de luie stoel; het 
merendeel van de ondernemers heeft een 
eigen webwinkel.

De etalageroute gaat van start bij het 
Rembrandttheater, waar het Modekwartier 
goed vertegenwoordigd is in de etalage 
expositie van diverse kunstenaars en cre-

atieve ondernemers uit Arnhem. Vanuit 
daar loop je via de Hommelstraat of de 
Spoorwegstraat via de Hommelpoort naar 
de Sonsbeeksingel en omhoog naar de 
Klarendalseweg.

De hele verdere maand december zijn alle 
deelnemende winkels in het Modekwartier 
geopend van donderdag t/m zaterdag van 

11.00 tot 17.00 uur. Uiteraard houden de 
ondernemers rekening met de Corona 
maatregelen. 

Er doen 28 ondernemers mee aan de route, 
te herkennen aan de gouden sticker en 
cirkels in de etalages. Maar ook andere 
ondernemers hebben uiteraard prachtige 
producten te bieden.
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De heren op de foto worden met toestemming 'de Sopranos' genoemd. Ze hebben de  
ansichtkaarten als eersten overhandigd gekregen en waren erg dankbaar: 'Zo mooi!  
Dit maak je maar één keer in je leven mee...'

Loraina en Gerrit laten trots de ansichtkaarten zien waar zij zelf op staan
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FIJNE FEESTDAGEN 
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In november schuifelde er een hoog-
werker door de wijk: leer/werk dienst-
verlenend bedrijf Kompas repareerde 
samen met kunstenaar een wijkbewoner 
Marcel Smink het Wijksieraad. Er zijn 
financiën beschikbaar gesteld vanuit het 
wijkbudget door het Bewonersoverleg, 
om de feestdagen in te gaan met ver-
lichte straten. De (kerst) verlichting is 
weer aan!

Foto: Karin Veldkamp
✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ 

✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ 



 
Zefanja Hoogers, Shay Karniel, Bas 

Bugter, Josje Hers, Gert Jan Schouten 

Ron Roumen

KRANT NIET ONTVANGEN? 

Bel 06 - 146 89 701 en hij wordt zo 

snel mogelijk bezorgd.

Toch écht geen wijkkrant? Mail ons 

het adres en we slaan het over tijdens 

de bezorging. 

Facebook.com/klarendal

@klarendal2022

wijkkrant@klarendal.nl

www.klarendal.nl

redactie-

leden

bezorgers

e-mail

internet

wijkkrant klarendal is een uitgave 
van het Bewonersoverleg

~ Colofon ~

Het jaar zit er bijna op. En wát een jaar: 
2020 zal de geschiedenis in gaan als het 
coronajaar waar alles anders werd, we 
mondkapjes moeten dragen én we niet 
te dicht bij elkaar in de buurt mogen 
komen. 

En toch zijn mensen in de wijk ook 
dichter bij elkaar gekomen, door bij-
voorbeeld het ansichtkaartenproject op 
de voorpagina of de Sinterklaasactie. 
Dus het coronatijdperk biedt ook weer 
mogelijkheden. Ondertussen weet nog 
niet iedereen hoe de kerstdagen er uit 
gaan zien. Waarschijnlijk kunnen we 
niet terecht in de lokale eetgelegenhe-
den en zullen we hoe dan ook andere 
manieren moeten bedenken om bij 
elkaar te komen. We wachten de pers-
conferenties maar weer af! 

Lees ondertussen wat een bewegingen 
er allemaal in Klarendal zijn ondanks 
Corona lockdowns. Veel leesplezier, 
goede  

~ Redactioneel ~

Uiterlijk kopij woensdag 20 januari 2021

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 4 februari

Inleveren van kopy 

Wijkkrant Klarendal - december 2020 Pagina 2      Van de redactie & Nieuws & Mededelingen

 Rebas
Op deze pagina plaatst de wijkkrant een rebus. Buurtbewoner, redacteur én  
kunstenaar BAS BUGTER krijgt er steeds meer zin in. 
REBAS, leuk voor jong én oud! De oplossing vind je in op de achterpagina. 
VEEL PLEZIER! 

Park wel of niet  
uitdunnen?  

Niet iedereen het eens is met het kap-
pen van bomen in Park Klarenbeek. In 
onze vorige wijkkrant was gastredacteur 
Liesbeth Sonneveld in de pen geklommen. 
Ze had een rondleiding bijgewoond met 
parkbeheerders Jan Floor en Kees Hin, die 
uitlegden hoe zij kijken naar leeftijd, hoe-
veelheid en vitaliteit van de bomen om te 
beslissen hoe er ‘geblest’ moet worden in 
het park. Dat betekent uitdunnen, want ‘Te 
veel van hetzelfde is ook ongunstig. Dit kan 
maken dat bomen vatbaarder worden voor 
ziektes en ongedierte.’ Bovendien: een eik 
is een licht minnende boomsoort is en een 
beuk houdt van schaduw. Dus dat moet in 
de gaten gehouden worden. 

De Gelderlander publiceert eind novem-
ber over een actie die er in het park werd 
gevoerd; Behoud Bomen Arnhem, de 
Arnhemse Bomenbond en anderen bewe-
ren dat kappen in een beschermd natuur-
gebied illegaal is, vertellen aan die krant 
dat er geen onderhouds- of verbeterplan is
bekend gemaakt en verzoeken de kapplan-
nen op te schorten. 

De 800 gemarkeerde bomen hebben onder-
tussen hartjes en teksten op hun schors 
gekregen van de actievoerders. Wethouder 
Cathelijne Bouwkamp heeft er geen bezwaar 
tegen om het raadsdebat af te wachten. 
‘Ze maakt bovendien bekend dat ze de 
Wageningen University en Research de 
opdracht heeft gegeven om te onderzoeken 
of de gemeente de juiste koers volgt bij het 
dunnen van het beukenbos van Klarenbeek 
om boomsoorten een kans te geven die 
beter bestand zijn tegen droogte en klimaat-
verandering’ lezen we ook in de krant.

Wordt vervolgd… 

Kaatjes kerst 
Op de hoek met de Tedingstraat is er al 
afgelopen corona zomer een soort van 
pleintje ingericht met bankje om gezellig 
samen te zijn. 
Nu is dat pleintje in kerst sfeer: ‘Om de 
wijk een leuke sfeer te geven’, aldus bewo-
ner Carolien Stoks, beter bekend als Kaatje. 
Zij doet dit samen met o.a. haar vriendin 
Jolanda. Fijne kerst!

Foto Karin Veldkamp

‘Het is wel stil nu hier, in 
de blokje…
Op de Verlengde Hoflaan woonde RIEKIE 
KROES. Voor wie daar containers met 
inboedel en afval voor de deur heeft zien 
staan en schrok: ze is niet overleden. Riekie 
(93) was een prominent gezicht op de hoek 
van de Klarendalseweg en die Verlengde 
Hoflaan. Officieel poetste ze daar tot 
haar tachtigste dagelijks café Klein Royal 
schoon. Hoewel de wijk veranderde (‘Het 
is nu toch prachtig met al die modewinkel-
tjes!’ vertelt ze in 2013 aan de wijkkrant), 
Riekie poetste gewoon door toen Sugar Hill 
zich in dat zelfde pand vestigde. Tot voor 
een jaar geleden stond ze dagelijks met 
een sopje klaar om door de zaak te gaan. 
Dat werd wel steeds minder.

Ze streek ook jaren overhemden voor 
alleenstaande heren in de wijk. Drie jaar 
geleden vierde ze nog haar negentigste 
verjaardag in de Molen de Kroon en in 
2018 was ze één van de Klarendalse ster-
ren in de televisieserie TYPISCH. Maar ze 
ging snel achteruit. Onlangs was ze thuis 
gevallen, blijven liggen en uiteindelijk 
gevonden door Anne Jan (werkzaam bij 
Sugar Hill) die ongerust over haar was en 
er een ruit voor in sloeg. Riekie is ondertus-
sen opgenomen in een Huize Kohlman aan 
de Beekstraat; ze kon door de vorderende 
Alzheimer niet meer zelfstandig wonen. 
Bij Sugar Hill vinden ze het maar stil in de 
ochtenden…

Riekie lichtte in 2013 haar grappen toe voor 
de rubriek ‘Wie Ben Jij Nou?’ 

De wijkkrant wenst familie en vrienden 
sterkte!  

Schoon 2021 in
Schoon Klarendal komt in het  nieuwe  
jaar weer in actie. Op zaterdag 2 janu-
ari staat de koffie klaar bij de Wasplaats, 
Klarendalseweg 439.

Rond 10.00 uur gaan we met zijn allen 
‘schoon’ het nieuwe jaar in, gewapend met 
prikkers en afvalzakken. Heb je ook goede 
voornemens voor een schonere wijk? Of 
zin om eens wat vaker te bewegen? Loop 
dan mee met ons om het zwerfafval op te 
ruimen.

mailto:wijkkrant%40klarendal.nl?subject=
http://www.klarendal.nl
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Jeugdcentrum Vogelwijk met toekomstJeugdcentrum Vogelwijk met toekomst
Door Zefanja Hoogers

Aan de AGNIETENSTRAAT staat SCHOOL 
88, of eigenlijk Openbare Lagere School 
14; als school geopend in 1885 en in de 
volksmond heeft het gebouw al lang 
geleden een andere naam gekregen. Het 
is al lang geen school meer en diende 
onder de meerdere eigenaren als vereni-
gingsgebouw voor de wijk. Zo is in 1955 
Jeugdcentrum Vogelwijk op nummer 88b 
opgericht, maar het bestuur stond al een 
lange tijd op inactief. HEIDI WILLEMSEN 
ziet daar kansen! 

Sinds wijkcentra in Arnhem zijn gesloten 
en alle sociale activiteiten in de MFC’s 
moeten plaatsvinden, lopen de werkers en 
vrijwilligers tegen beperkingen aan qua 
ruimtes. Heidi is al jaren als vrijwilliger 
actief en ziet de mogelijkheid om het oude 
Jeugdcentrum Vogelwijk, waar al jaren 
geen bedrijvigheid meer is, nieuw leven 
in te blazen. Ook zij ziet dat er een plek 
ontbreekt waar bijvoorbeeld ouderen zich 
thuis voelen en kinderen ongedwongen 
van een disco kunnen genieten.

Ze klom in de pen om een plan te schrij-
ven; de gemeente stelt subsidies be-
schikbaar voor ontmoetingsplekken. Als 
deze wijkkrant van de drukker komt, zal 
blijken of haar aanvraag gehonoreerd 
wordt. Daarmee wil ze huur, gas en licht, 
water en verzekeringen gaan dekken. De 
vereniging met SBI code (bedoeld voor 
sociale activiteiten) is al opgericht en veel 
vrijwilligers staan in de startblokken. 

Een aantal dagen los voor een bakkie
Eerder werd er een kleine aanvraag bij het 
wijkbudget ingediend waar een kinder-
disco mee werd georganiseerd. 

De kinderdisco die eens per twee weken 
op woensdag begin van de avond wordt 
gehouden, soms in samenwerking met het 
kinderwerk van RIJNSTAD en DE LEUKE 
LINDE, is met verkoop van snoepjes en 
limonade ondertussen zichzelf bedruipend. 
Via STICHTING DOEN is er een aanvraag 
gedaan om in januari tieners met ouderen 
samen te laten eten, in november was er 
een coronaproof Sinterklaas bingo. Kortom: 
er zijn al een aantal activiteiten gaande!

Het interieur van nummer 88b behoeft ook 
vernieuwing. Via de ARNHEMSE UITDA-
GING zijn al modernere tafels en stoelen 
bemachtigd. Via netwerken worden er een 
nieuwe vloer en verf gesponsord. Eén muur 
gaat behangen worden met oude wijkkran-

ten. De ambitie is om een paar dagen in 
de week open te zijn voor een bakkie: een 
oud ontmoetingscentrum met een nieuwe 
toekomst. 

Voor contact, mail: 
Jeugdcentrumvogelwijk@gmail.com of 
kijk op facebook.com/jeugd.vogelwijk 

Lees meer over Heidi in onze ‘Wie Ben Jij 
Nou?’ rubriek. 

Melvin, de pakketbezorger die door iedereen wordt begroetMelvin, de pakketbezorger die door iedereen wordt begroet
Door Zefanja Hoogers

BRIEF
Halverwege oktober ontving de wijkkrant 
een heftig relaas met de titel ‘Bedreiging’ 
in de mailbox. Pakketbezorger MELVIN 
beschrijft zijn gedachten over de omgang 
met de mensen in Klarendal, de wijk waar 
al hij al vier jaar vanuit Duiven iedere dag 
zijn pakketjes aan zowel particulieren als 
ondernemers bezorgt. 'Het leven van een 
pakketbezorger gaat niet over glitters. 
Voldoening is er wel' schrijft hij. En: ‘Ik 
doe het met liefde en doe het met trots. 
Het is geen ingewikkeld werk, het is werk 
waar je verwikkeld raakt met de mensen.' 
Vervolgens begint Melvin over de 'grap-
jes' die hij óók hoort over zijn huidskleur 
en gebruikt een aantal keren de metafoor 
over je beste beentje voor zetten; hij 
probeert zich er zo weinig mogelijk van 
aan te trekken, ook van de aanname dat 
pakjesbezorgers dom zijn omdat je er 
niet voor geschoold hoeft te zijn. Hij kan 
het echter steeds slechter negeren, krijgt 
weinig begrip bij zijn werkgever voor zijn 
gevoel en herhaalt een aantal keren de 
zin: 'Ik voel mij niet goed. Ik voel mij ziek. 
Ik voel me paranoïde. Ik ben bang. Ik ben 
manisch.'

LOKALE PERS
Het betoog van Melvin was niet geschikt 
om integraal als ingezonden brief in de 
wijkkrant te plaatsen en contact om te 
overleggen wat we er mee zouden kun-
nen doen, kwam niet van de grond. Dat 
lukte de Gelderlander daarentegen wèl: 
ruim een maand later is middels een 
interview Melvin's verhaal in de krant én 
online nieuws, 'Totdat hij elke dag over 
zijn schouder moest kijken. Dat brandde 

hem af; bezorger Melvin trekt het niet 
meer'. Hij is steeds bang dat iets gebeurt 
en denkt dat hij overspannen is, vertelt hij 
aan de krant.

Het artikel werd online (o.a.!) gedeeld op 
de Facebook pagina van Klarendal en de 
reacties zijn daar overweldigend. Meer 
dan 100 Facebook gebruikers die Melvin 
kennen, reageren met verontwaardiging 
dat deze vriendelijke bezorger dergelijk 
vernederends overkomt. Ze mistten hem al, 
beschrijven leuke ervaringen met hem aan 
de deur en wensen hem alle goeds. Het 
bericht ging viraal. 

NOG MEER REACTIES
Maar daar bleef het niet bij. Ondernemer 
Sander Vogels startte een doneeractie: ‘Wij 
vinden dit vreselijk, walgelijk en een grote 
smet op onze leuke buurt. Wij willen Melvin 
daarom een hart onder de riem steken.’ 
Tientallen ondernemers én particulieren 
deden een donatie, om er mee uit te druk-
ken dat ze racisme in de wijk niet accepte-
ren. Het streefbedrag ging binnen enkele 
dagen een paar keer over de kop. 

Een andere ondernemers gaf vorm aan 
een sticker. ‘We hoeven echt niet allemaal 
dikke vrienden te zijn, maar wel dat we 
elkaar respecteren in Klarendal. Racisme 
verdwijnt niet door er over te zwijgen, het 
verdwijnt alleen door het in het volle dag-
licht aan de kaak te stellen’, aldus Ivo van 
de Grift. Sommige ondernemers vonden de 
sticker niet echt nodig, maar hij is onder-
tussen bij meerdere winkeldeuren in de 
wijk zichtbaar. 
Racisme algemeen krijgt de afgelopen tijd 
ook landelijk media aandacht, denk aan 
Black Lives Matter.

INTEGRITEIT EN LIEFDE
Ondertussen werd Melvin zelf uitgenodigd 
om er met burgemeester Marcouch over te 
komen praten én trok het SBS programma 
Hart van Nederland samen met hem door 
de wijk. Melvin, ondertussen weer bereik-
baar: ‘Ja het gaat wel ietsje beter. Maar 
ik beleef nog steeds angstige onveilige 
momenten. De burgemeester was integer. 
Ik zocht de verdere media aanvankelijk niet 
echt op, maar het kan geen kwaad er open 
over te zijn dat ik bang of ziek ben. Weet 
je, Klarendal is een wijk met enorm veel 
lieve mensen, hun reacties zijn echt gaaf. 
Het zijn dan een paar plekken waar me het 
leven zuur wordt gemaakt. En ik ben niet 
de enige hè: ook anderen mensen worden 
gediscrimineerd. Nare streken moeten kap-
pen en ik hoop dat andere mensen die zich 
gediscrimineerd voelen er nu misschien 

ook mee naar buiten durven komen.’ 

Melvin heeft geen wraakgevoelens, met 
het programma Hart van Nederland liet 
hij juist ook de mooie dingen van de 
wijk zien. ‘Want we hebben het al zwaar 
genoeg in deze tijd. Dus ik wilde de wijk 
in een goed daglicht zetten om te laten 
zien hoe we met elkaar om moeten gaan, 
ongeacht kleur, geaardheid of geloof.’ 

Door alle onverwachte aandacht kwam 
er erg veel op Melvin af. ‘Ik heb nog nie-
mand kunnen bedanken voor hun liefde. 
Wil je dat in ieder geval opschrijven?’ 

Melvin krabbelt langzaam uit een dal en kan gelukkig lachen. Tijdens het maken van de 
foto’s werd hij om de paar minuten aangesproken en begroet door een wijkbewoner. 

Jeugdcentrum Vogelwijk heeft in november veel kinderen 
kunnen bereiken om naar de Sinterklaas bingo te komen! 

“We hoeven echt niet allemaal dikke 
vrienden te zijn, maar wel dat we 
elkaar respecteren in Klarendal”

Heidi is al jaren als vrijwilliger 
actief en ziet de mogelijkheid om het 
oude Jeugdcentrum Vogelwijk nieuw 
leven in te blazen

ONTMOETEN IN HET INLOOPHUIS

Naast de OLV kerk aan de Van Slichten-
horststraat 34 in hartje Sint Marten, 
komen wijkbewoners twee keer in de 
week tijdens de inloopochtend met 
elkaar koffie drinken. Er staan dan ook 
computers klaar en er is brooduitgifte. 

Maar het Inloophuis heeft nog veel 
meer ontmoetingsmogelijkheden, zoals 
een Woordenwerkplaats, een Kartonage 
voor creatieven, een inloopkoor, wijk-
maaltijden, een wandelgroep samen 
met De Wasplaats (‘de Banjer Babbel 
Club’) en nog veel meer. 

Voor het Inloophuis zijn verder vrijwil-
ligers actief bij de Buurtservice om 
anderen met klussen te helpen en het 
Buurtmaatjesproject dat ondersteuning 
en hulp op maat biedt voor wijkbewo-
ners.

Kijk eens op inloophuissintmarten.nl  -  
de plek waar wijkbewoners binnen kun-
nen lopen om anderen te ontmoeten, 
deel te nemen aan een activiteit of met 
een gerichte vraag. 
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In Klarendal zijn al enkele jaren meer-
der organisaties actief om kinderen 
van ouders met een minimum inkomen 
toch een mooi Sinterklaas feest te laten 
beleven. Juist in deze tijd kunnen  we 
behoefte hebben aan warmte en liefde. 
De organisaties ontmoetten elkaar in dit 
vreemde coronajaar! 

HET WEB
Het Web, gevestigd aan Klarendalseweg 
366,  biedt ambulante begeleiding en 
specialistische zorg aan mensen die hun 
zelfredzaamheid en regie op hun eigen 
leven (weer) willen vergroten. Het Web 
zocht zowel de mensen die zich voor de 
Sinterklaas actie aan wilden melden als 
de gulle Sinten die een paar euro’s of 
cadeaus konden missen. 

INLOOPHUIS SINT MARTEN
De plek waar wijkbewoners binnen kun-
nen lopen om anderen te ontmoeten, deel 
te nemen aan een activiteit of voor een 
gerichte vraag: al jaren zamelen bezoe-
kers, vrijwilligers en betrokkenen speel-

goed in omdat alle kinderen een Sinter-
klaas feest verdienen. Dit jaar trok de jaar-
lijkse actie op met Het Web om nog meer 
kinderen te bereiken. 

SUGAR HILL
Arnhems voetbaal icoon Theo Janssen 
is frequente bezoeker van Sugar Hill, 
Klarendalseweg 192, én exploiteert zijn 
bijnaam Dikke Prins. Na boek en biertje, 
kwam er nu ook een burger. Tijdens de 
koffieleut bedacht Theo iets te willen doen 
voor Klarendal, voor mensen die in de 
bijstand zitten of leven van de voedsel-
bank. Het personeel van Sugar Hill heeft in 
coronatijd aanmerkelijk meer ruimte voor 
ideeën, dus vielen ook hier dingen samen: 
€2,50 van het menuutje (Dikke Prins bur-
ger en Dikke Prins biertje) gingen naar de 
Sinterklaas actie van de samenwerkende 
partijen. De publiciteit rond de voetballer 
leverde ook allerlei andere sponsors voor 
de Sinterklaasactie op. 

RITMIEK DANS EN MUZIEK
Hoewel vertrokken uit de Sint Janskerk, 

Ritmiek Dans en Muziek is zeker nog actief 
in Klarendal. Zij leverden óók cadeau pak-
ketten aan de actie! 

DE WASPLAATS
Doordat er een potje geld beschikbaar 
kwam via zowel de Dikke Prins actie als
andere donaties, konden kinderen een ver-
langlijstje samenstellen waar aan voldaan 
kon worden. Ook de vrijwilligers van De 
Wasplaats hielpen met het samenstellen

en inpakken van de Sinterklaas pakketjes. 
Op de vrijdag voor Sinterklaas stond Het 
Web vol met gevulde zakken met cadeaus 
die de ouders op kwamen halen, mét 
een gesponsorde chocomelk én een klein 
gesponsord flesje wijn.  

In totaal zijn er 26 gezinnen blij gemaakt 
om onbezorgd een heerlijk avondje te 
kunnen hebben. 

De grote Sinterklaas actie 

HEB JE LICHAMELIJKE 
KLACHTEN?
Wacht dan niet langer
met behandelen!

Onze
Fysiotherapeut 

helpt jou.
Maak direct een

afspraak

fysiotherapieformupgrade.nl
026 37 93 253
Onder de Linden 21a

Het bestuur van Stichting Vrienden van 
de Klarendalse molen had zo graag het 
afgelopen jaar herhaaldelijk gememo-
reerd dat 150 jaar geleden de molen naar 
het hart van Klarendal verhuisde. Maar 
door de corona maatregelen kon er geen 
enkele feestelijkheid door gaan. 

Toch is er met behulp van het Prins 
Bernhard Cultuurfonds op de valreep nog 
een lustrum tentoonstelling georgani-
seerd: een ode aan de Klarendalse pan-
nenkoek. Met de tentoonstelling wordt 
terug gekeken naar de middenstand van 
toen en nu en hoe al die middenstanders
belangrijk waren en zijn voor een heerlijke 

pannenkoek. De pannenkoekenmix van 
Molen de Kroon wordt lokaal gemalen en 
de samenstelling heeft iets geheimzinnigs. 

Annemiek is de pannenkoekenkoningin 
van Molen de Kroon tijdens evenementen 
(foto) en Estée Strooker van Eetwinkel 
Stroom aan de Sonsbeeksingel ontwikkel-
de voor de gelegenheid een speciaal pan-
nenkoeken gerechtje. De tentoonstelling 
is tot diep in 2021 te bezichtigen op de 
eerste graanzolder van de molen (een trap 
naar boven) tijdens openingstijden van de 
molenwinkel op vrijdag en zaterdag. 

Zie daar voor www.molendekroon.nl 

Een ode aan de Klarendalse pannenkoek

Nieuwe gevels 
Klarendalseweg

Moeders kregen vlak voor Sinterklaasavond de cadeaus overhandigd door 
het team (De Wasplaats, Inloophuis en Het Web) en waren vaak overweldigd 

Meester Gezel: Ik Zie Je
Al enkele jaren hebben ondernemers in de 
wijk in het voorjaar een leerling onder hun 
hoede binnen het Meester Gezel project. 

Afgelopen voorjaar ging dat vanwege de 
corona lockdown niet door, maar in de 
herfst konden alsnog zeven gezellen in 
de leer bij meesters. De gezellen zijn leer-
lingen van het Rijn IJssel college die een 
extra steuntje kunnen gebruiken binnen 
hun (mode gerelateerde) opleiding. Binnen 
tien ochtenden bij een meester in het 
Modekwartier ontwikkelen ze een product. 

Projectleider Carolien Evers bedacht in het 
kader van het coronatijdperk het thema ‘Ik 
Zie Je’. Eva kiest er voor een tas te ontwer-

pen in de vorm van een vlinder, Chimène 
laat met teksten op een jas haar autisme 
zien, Milan gebruikt in zijn ontwerpen waar 
hij bij Plotz mee aan de gang gaat, een 
oog, Jessie gaat met haar identiteit aan de 
gang, Ghaliah kiest voor luxe tenue met 
hoge hakken en Paulien (foto) breit een 
trui waar in lagen haar eigen elementen op 
zichtbaar zullen zijn: zo hebben alle gezel-
len een eigen wijze van invulling van het 
thema. 

Het project wordt ondersteund door de 
cultuurmakelaar van Rozet in de Wijk en de 
eindresultaten (andere jaren werd de Nacht 
van de Mode als deadline gebruikt) worden 
in januari 2021 gepresenteerd in Rozet.

Paulien is als gezel aan het werk bij Carolien Evers  © Zefanja Hoogers
Pannenkoekenkoningin Annemiek bakt graag © Zefanja Hoogers 



DECEMBERMAAND FEESTMAAND TEKST BAS BUGTER BEELD ZEFANJA HOOGERS

De feestdagen komen er weer aan. Voor de meesten zullen die dit jaar 
anders zijn dan anders. Benieuwd naar hoe de Klarendallers ze onder 
de huidige omstandigheden, van plan zijn te gaan doorbrengen, trok 
de Wijkkrant erop uit en polste de stemming op straat.
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GEERT

Als eerste troffen we Geert, die druk bezig was met het aanbrengen van kerstversiering 
aan de voorgevel van z'n huis in ‘de Armoestraat’, zoals hij grapte. "Dit 'ondeugende 
menneke' woont hier al 52 jaar en heeft in Arnhem heel wat afgegraven, als machinist 
op een bulldozer. Zeventig uur werken in de week. 

Ik ben nu eigenlijk vooral mantelzorger en chauffeur voor m'n vrouw, die niet meer zo 
helder van geest is. We hebben een dochter in Duiven maar dit jaar zullen m 'n vrouw en 
ik met z'n tweetjes zijn. Ik probeer meestal vroeg boodschappen te doen. Dan is het nog 
niet zo druk in de winkel en is het gemakkelijker om afstand van elkaar te houden."

“Dit jaar zullen m 'n vrouw en ik met z'n tweetjes zijn“Dit jaar zullen m 'n vrouw en ik met z'n tweetjes zijn” ” 

BEPPIE 

Ter hoogte van de Sumatrastraat zagen we Beppie die we beter kennen als 'Zus'. Een 
kleurrijke verschijning met vrolijke boeketten op haar fiets. "Hier in de Sumatrastraat 
heb ik 22 jaar gewoond en nu woon ik al weer 36 jaar aan het Talmaplein. Ik ben 54 jaar 
getrouwd en zou eigenlijk met de kerst best uit eten willen. Maar die Frans van mij wil 
het nie. We blijven dus lekker thuus." 

“We blijven dus lekker thuus”“We blijven dus lekker thuus”

JORDY

Even verderop, aan het begin van de Paulstraat, kwam Jordy net naar buiten gelopen. 
"Ik zie de kerst en oud en nieuw eigenlijk wel als een klein lichtpuntje in deze kuttijd, als 
ik het even zo mag formuleren. 

Ik ben voetbaltrainer en het stadion is nu dicht, vanwege de corona. Jammer maar 
helaas. Ik kom gelukkig uit een best grote familie en we gaan lootjes trekken en elkaar 
cadeautjes geven die we dan bij elkaar voor de deur leggen, zodat we niet binnen op 
een kluitje hoeven te zitten."

“Ik kom gelukkig uit een best grote familie”“Ik kom gelukkig uit een best grote familie”

MARIZ

Mariz organiseert de Sonsbeekmarkten maar ook die liggen nu stil. "Voor de sport- en 
evenementenbranche is het hopeloos, maar oud en nieuw gaan we hoe dan ook vieren, 
zij het op veilige afstand van elkaar. In mijn hoofd zal het in ieder geval één groot feest 
zijn met familie, gezin en vrienden en die zijn dichtbij in het hart."

“Oud en nieuw gaan we hoe dan ook vieren”“Oud en nieuw gaan we hoe dan ook vieren”

BO 

Bo had net boodschappen gedaan bij de Albert Heijn aan de Klarendalseweg en kwam 
via de trap vanaf het parkeerterrein de Agnietenstraat in gelopen. "Het is zoals het is. De 
situatie leidt wel tot creatieve oplossingen: zo kun je tegenwoordig via Zoom of Skype 
contact met elkaar hebben en dan bijvoorbeeld een soort pubquiz houden. Je bent dan 
op afstand en voor je gevoel toch dichtbij. Waarschijnlijk zal oud en nieuw zich voor-
namelijk buiten af gaan spelen. Hopelijk blijft het door het vuurwerkverbod rustig en 
krijgen we hier geen Geitenkamp-achtige toestanden."

“Je bent dan op afstand en voor je gevoel toch dichtbij”“Je bent dan op afstand en voor je gevoel toch dichtbij”
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Bewonersoverleg 

Het is iedereen vast al opgevallen! Het is een prach-
tige serie geworden van foto’s en kaarten te zien in de 
etalage van de bakker. Een groot deel van dit project 
is gefinancierd door het bewonersbudget. En dat geldt 
ook voor de komst van Sinterklaas in Jeugdcentrum 
Vogelwijk. 

Het wijkbudget is er voor iedereen in Klarendal die 
iets wil organiseren in en voor de wijk. Heb je een leuk 
idee? Vul het formulier te vinden op  
WWW.KLARENDAL.NL/BEWONERSOVERLEG in of 
mail naar K.VELDKAMP@RIJNSTAD.NL. 

In de vorige wijkkrant vertelden we al dat er in 2021, 
vanuit het Team Leefomgeving, wederom veel aan-
dacht zal zijn voor de thema’s armoede, gezondheid 
en veiligheid. Leefomgeving wil in het voorjaar ook 
graag nog input vanuit de bewoners ontvangen. Het 
Bewonersoverleg gaat daarom voor het voorjaar een 
bijeenkomst organiseren voor alle bewoners van 
Klarendal zodat iedereen zijn ideeën kwijt kan.

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 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

Bewonersondersteuner 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, IN VERBAND MET 
CORONA WISSELEND! maandag t/m vrijdag van 10.00 
uur tot 12.00 uur. Bel de politie op 0900-8844 

Joyce Veenvliet joyce.veenvliet@politie.nl
Richard Buyl richard.buyl@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

De KLUSBAKFIETS komt naar je toe voor 
al je kleine en grote klussen. Van plinten 
plakken tot het vervangen van de dak-
kapel, onze professionele klussers klaren 
met plezier iedere klus!

Voor dag en dauw verzamelen onze bak-
fietsers zich om de stamtafel. Met een 
kop warme koffie of thee ontmoeten we 
elkaar en bespreken niet alleen de dag, 
maar ook wat ons in het leven bezig-
houdt. Vanuit verbinding met elkaar en 
het mooie werk dat we doen, springen 
we daarna op de bakfiets om prachtige 
klussen te klaren. Of je nu een kleine of 
grote klus voor ons hebt, we werken met 
liefdevolle aandacht aan een duurzaam 
resultaat. 

Elk huis heeft een lijst met klussen die 
lang blijven liggen. Soms kom je er 
gewoonweg niet aan toe of het is net die 

ene klus waar je niet zo handig in bent. 
We kennen het allemaal en dat is precies 
de reden dat De Klusbakfiets bestaat. Met 
een club enthousiaste klussers zagen, 
boren en bouwen we een slag in de rond-
te. Bij ons geen lange wachttijden, maar 
duurzaam, dichtbij en niet duur. 

MICKEY EN DE KLUSSERS komen met 
de Klusbakfiets vanuit Sint Marten en 
Klarendal naar je toe. 

Dat doen we graag goed voorbereid. We 
bespreken samen je klus en welke aanpak 
en materialen je daarvoor nodig hebt. 
Daarna stappen de klussers op de bakfiets 
om jouw klus professioneel en met ple-
zier te klaren.

Mail of bel ons op: 
info@deklusbakfiets.nl, 026 - 23 40 676 
of kijk op WWW.DEKLUSBAKFIETS.NL

Duurzaam, dichtbij en niet duur 
Beeld en tekst: Ron Roumen

Het jaar is oud en versleten. Ook 
Klarendal snakt naar opheffing van de 
Coronamaatregelen. 

Het afgelopen jaar beheerste de woorden 
mondkapje, lockdown, anderhalve meter 
en handen wassen het beeld. Ik kan de 
woorden niet eens meer over mijn lippen 
krijgen. Maar zoals Ramses Shaffy ooit 
zong ‘We zullen doorgaan tot we samen 
zijn’ .

Nog even en dan knallen de kurken. Als 
iedereen zich aan het vuurwerkverbod gaat 
houden zullen dat ook de enige knallen zijn 
tijdens de jaarwisseling. We kijken terug op 
een melaats jaar dat hortend en stotend tot 
een einde komt. 

Dat doen we met twee mensen namelijk 
met BERTI van 81 en KAI van 10. Berti en 
Kai zijn oud en nieuw in Klarendal.

HOE IS HET AFGELOPEN JAAR VOOR JUL-
LIE GEWEEST?
Berti: Moeizaam, maar dat was vorig jaar 
ook al zo. Ik heb last van suikerziekte en 
mijn ogen willen niet meer zo goed. Ik 
red me nog wel prima in huis maar heb 
vaker hulp nodig. Mijn dochter woont in 
Apeldoorn dus die komt een paar keer per 
week om me te helpen.
Kai: Ik ben dit jaar 10 geworden maar dat 
was in de zomervakantie. Toen mochten we 
gelukkig wel weer een feestje geven en dat 
hebben we toen in Sonsbeekpark gedaan 
met een speurtocht.

HEBBEN JULLIE VEEL LAST GEHAD VAN 
DE CORONA MAATREGELEN ?
Berti: Niet echt veel. Ja die stomme mond-
kapjes als je even naar de winkel moet zijn 
wel lastig. Ik krijg al niet zo veel lucht. Maar 
mijn dochter is gewoon de hele tijd blijven 
komen. Dat vond ik wel fijn want voor de 
rest waren het vaak stille lange dagen. 
Kai: Ja eerst op school was het wel raar 
om dat we elke keer onze handen moesten 
wassen. Maar nu gaat alles gewoon zoals 
het altijd ging. Ik had een keer straf en toen 
moest ik me melden bij de hoofdmeester. 
Die droeg toen een mondkapje en daar 
moest ik erg mee lachen. Dat was niet zo 
slim.

WAT GAAN JULLIE ALS EERSTE DOEN ALS 
ALLES VOORBIJ IS ?
Berti: Niet veel anders denk ik. Hopelijk krij-
gen we snel een mooi voorjaar zodat ik weer 
stukjes kan gaan wandelen. Ik wandel graag 
een blokje om en maak een praatje in het 
winkelcentrum. De meisjes daar zijn altijd 
heel vriendelijk. De winter vind ik vreselijk.
Kai: Ik hoop dat we dit wel op vakantie kun-
nen. Dit jaar is dat niet door gegaan. We 
zouden naar Frankrijk gaan maar dat ging 
nu niet door. Dat was wel balen.

WAT WENSEN JULLIE DE MENSEN VAN 
KLARENDAL TOE VOOR 2021?
Berti: Ik hoop dat de mensen verdraagzaam 
blijven en elkaar opzoeken. Eenzaamheid 
en onbegrip zijn best erge dingen en als ik 
het nieuws op tv bekijk gaat dat niet hele-
maal goed.
Kai: Gewoon een gelukkig nieuwjaar en 
hopelijk zonder Corona.

Oud en Nieuw

xxxxx

[advertorial]
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Huis van Puck
(VERVOLG)CURSUS TONEEL-

SCHRIJVEN 

Start: 26 januari 2021  
(6 lessen)

19:30 uur - 22:00 uur
€295,- Inschrijven via

www.huisvanpuck.nl

In januari start de 
vervolgcursus 
Toneelschrijven weer. 

Deze cursus is voor ieder-
een die de ba-siscursus heeft 

gevolgd, óf al de
nodige ervaring heeft in het schrijven 

van theaterteksten en zich hierin verder 
wil verdiepen. 

Tijdens de zes lessen ga je aan de slag 
met de muzikaliteit van monoloog en 
dialoog. Je leert te schrijven vanuit een 
compositie en te werken met de muzika-
liteit en ademhaling van een tekst. Hoe 
maak je een theatertekst meerstemmig? 
Hoe componeer en monteer je de tekst? 
Wat doen rijm en adempauzes met de 
betekenis van je tekst? Het komt alle-
maal aan bod!

Klarendalse taferelen

Door Zefanja Hoogers

Vele mensen in de wijk zullen HEIDI ken-
nen. Maar wie is zij nou eigenlijk? We 
ontmoeten Heidi in haar straat en ze 
somt op wat de afgelopen jaren allemaal 
in en voor de wijk deed – en nog steeds 
doet! 

VAN DE BULT NAAR HET DAL
Heidi is eigenlijk een Geitenkampse en 
kwam voor de liefde meer dan twintig 
jaar geleden naar Klarendal. Ze was 
toen ondernemer met een cafetaria, 
maar kreeg dat niet gecombineerd met 
haar moederschap. ‘Mijn oudste Delano 
is nu 21. Ik bracht hem toen naar de 
Peuterspeelzaal bij Gonnie op het wijk-
centrum aan de Rappardstraat. Daar was 
wel hulp nodig, en voor ik het wist deed 
ik de ouderinstuif, het kinderkamp en – 
jeej, zo veel meer…’ 

Alle jaren hielp zij kinderwerk, en omdat 
ze feitelijk telkens mee groeit met al die 
kinderen, draait ze ook al jaren als vrijwil-
liger de meidenclub op jongerencentrum 
de Mix. ‘Ik doe dat met liefde voor de 
kinderen die een leuke tijd goed kunnen 
gebruiken. Ik heb daar geen schouder-
klopje voor nodig: je krijgt zó veel liefde 
terug, ongelofelijk. Daar doe ik het voor. 
Het past bij me en heb heel veel contac-
ten met ouders, ze hebben vertrouwen in 
me wat zich op meerdere manieren uit.’

LANG RIJTJE
Daarnaast is Heidi actief voor 
Carnavalsvereniging de Patriotten, is lid 
van het Bewonersoverleg én draait ook 
mee met activiteiten op De Leuke Linde 
als het Speeldorp. Een heel rijtje dus! 
Eigenlijk wilde ze er eerder voor naar 

school gaan, iets studeren in sociaal peda-
gogisch, maatschappelijk. ‘Zonde hè, dat 
zou wel hebben geklopt, dan was het af 
geweest. Maar ja, toen kreeg ik eigenlijk 
onverwacht een cadeautje, mijn tweede 
kind Richano. Dus ik bleef mamma en 
pakte geen studie op. Maar ik zie ondertus-
sen meer mogelijkheden, dus ik kan het 
sociale werk ook op andere manieren invul-
ling geven.’ 

Heidi heeft namelijk geconstateerd dat 
sinds het MFC open is, het ingewikkeld 
is er ontmoetingen te organiseren. Een 
zaal aan het oude schoolgebouw aan de 
Agnietenstraat kwam op haar pad, waar ze 
probeert Jeugdcentrum Vogelwijk nieuw 

leven in te blazen door er voor wijkbewo-
ners activiteiten in te realiseren. ‘Ik blijf 
me in zetten; ik ben niet van het falen 
maar van het slagen. Ik doe het gewoon!’ 
Er zit veel tijd in het schrijven van finan-
ciële aanvragen voor activiteiten: ‘Ja de 
uitvoering is leuker, maar dit hoort er 
dan bij. Als we wat willen, zullen we wel 
moeten!’ 

Lees meer over Jeugdcentrum Vogelwijk 
op pagina 3.

Wie ben jij nou? Wie ben jij nou? 
Wie ben jij nou? Heidi Willemsen JansenHeidi Willemsen Jansen  

Als Geitenkampse kwam Heidi twintig jaar geleden naar Klarendal

“Ik doe dat met liefde voor de 
kinderen die een leuke tijd goed 
kunnen gebruiken”

  Door Nico van Putten

KERSTLICHTJES 

✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

Ieder jaar in december versier ik met 
mijn zoon het voorbalkon met lichtjes. 
Op de eerste plaats omdat we het zelf 
leuk vinden, maar daarbij ook wat posi-
tiefs willen uitstralen naar de buren en 
voorbijgangers als het donker is. 

We gebruiken daarvoor meestal een 
lang lampjessnoer. Uiteraard ieder jaar 
eerst uit de knoop halen en daarna 
beginnen we gewoon. Vaak met een 
hoop gekrakeel, omdat we iedere jaar 
geen echt vast plan hebben hoe we het 
dit keer gaan doen. Maar er komt altijd 
wel wat uit waarmee we beide tevreden 
kunnen zijn. 

Maar dit jaar gaan we iets meer ons 
best doen vanwege het Corona gedoe. 
Mijn zoon stelde voor om kant en klare 
dingen te gaan halen bij de Action. Ik 
heb hem tot nu toe ervan kunnen over-
tuigen dat we zelf weer wat gaan verzin-
nen. Terwijl ik dit schrijf moeten we nog 
beginnen. Maar als de wijkkrant uitkomt 
is het al een paar weken te zien, wat we 
er dit keer weer van gemaakt hebben.

Bijna ieder jaar waren wij in ons stukje 
straat zo goed als de enigen die met 
lichtjes wat doen. Niks mis mee, maar 
dit jaar heb ik bewoners gevraagd om 
eventueel ook wat te doen met lichtjes. 
Al is het maar een verlichte kerstster 
voor het raam of wat dan ook, dat maakt 
niet uit. Niet alleen voor jezelf maar 
vooral naar buiten toe. 

Lichtjes van verbinding en hoop, dat we 
juist in deze tijd goed kunnen gebruiken. 
Kost nauwelijks iets, enkel wat moeite!  

✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

Door Gert Jan Schouten

Flabbergasted!! Dat was ik op het 
moment dat ik lucht kreeg van het ver-
haal van Melvin. Het raakte me, het 
raakte me in mijn lijf, ik werd er onpas-
selijk van. Melvin de pakket bezorger die 
met een atletisch vermogen de trappen 
naar de vierde verdieping bestijgt zonder 
te hijgen. Ik voel me altijd een beetje 
lullig omdat ik steevast nog boven ben, 
mijn tijd aan het verdoen, op zoek naar 
slippers, sleutels of soms zelfs een onder-
broek.

Ik stel me voor hoe het geweest moet zijn, 
hoe het gewicht van zijn pakketjes iedere 
keer een beetje zwaarder werd, hoe hij 
vooraf de knelpunten van zijn route in 
kaart bracht, hoe de tijd verstreek, hoe 
de keren dat er niets gebeurde net zo erg 
waren. Hoe moet je je wapenen tegen 
blikken, woorden of foute grappen? 
Melvin is ermee gestopt, de pesterijen heb-
ben hem leeggezogen, hij kon niet meer.

Ik train en coach al jaren voetbalteams, de 
laatste jaren met steeds meer asielzoekers 
van Afrikaanse afkomst. Het is opvallend 
hoe makkelijk en vaak er gestrooid wordt 
met racistische opmerkingen. Ik hoor 
maar een fractie van wat er gezegd werd. 
Als ik ernaar vraag, worden er schouders 
opgehaald, je kan er maar beter mee 
dealen. Ze zeggen niets, klagen niet, net 
als Melvin. Ik snap Melvin wel dat hij niet 
eerder aan de bel getrokken heeft. Soms 
werd het een speler te veel, dan volgde 
er een explosie. Bij Melvin sloeg het naar 
binnen. Pakketjes bezorgen doe je in je 
eentje.

Regelmatig wordt zwarte Piet erbij gehaald, 
als grapje, om te kwetsen, uit onvermogen. 
Dat maakt het voor mij onmogelijk om die 
twee los van elkaar te zien, zwarte Piet en 
kwetsen. Ik wilde er al helemaal niet over-
schrijven maar nog steeds zie ik pikzwart 
geroetveegde pieten, ook hier in de buurt. 
Het raakt me, plaatsvervangend. 

Ik ben echter geen haar beter. Heerlijk voelt 
het om een groet, een knikje of glimlach te 
ontvangen als ik stop voor een zebrapad 
of gewoon voorrang verleen. Mijn goede 
gedrag wordt beloond. Ik lijk eraan te 
hechten me groen en geel te ergeren aan 
lieden die stoïcijns hun recht van over-
pad opeisen. Stoere jochies in hoodies, 
mobiel klevers met koptelefoons op, grrr. 
Moslimvrouwen spannen echter de kroon. 
Ik weet dat het cultuurbepaald is en zij er 
zeker niets aan kunnen doen maar, toch 
erger ik me werkelijk kapot, geen idee

waarom. Ik vind het stom van mezelf, zie 
het als mijn lelijke kantje. 

Ik ben bevooroordeeld terwijl ik de ken-
nis heb om dat niet te zijn. Soms, in een 
onbewaakt ogenblik, word ik getroffen 
door een welgroetende moslim dame. 
Die groet is dan zo oprecht, zo gemeend, 
het ontwa-pent (me). Ze heeft gezien dat 
ik haar zie en daarmee ziet ze mij. Een 
groot brokje klein geluk valt me ten deel. 
Ik zweer plechtig dat ik voortaan glimla-
chend moslim dames voor laat gaan, juist 
als ze niet groeten, met dank aan het ver-
haal van Melvin. 

Mijn ergerbehoefte stil ik wel met meer 
onschuldige ergernissen. Ik ga me richten 
op stille tochten, pikzwart geroetveegde 
pieten, Picknick wagens en zelfs busjes 
van pakketbezorgers (ondanks het ver-
haal van Melvin). 

Auteur geeft glimlachend voorrang
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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

vuurwerkverbod

De oplossing van  
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Fijne Kerst en een gezond 2021!!!Fijne Kerst en een gezond 2021!!!
Namens alle leiding wensen wij jullie, ondanks deze rare 
tijd, een hele fijne kerst en een gezond nieuwjaar! Als 
we ons met z’n allen netjes aan de Corona-regels blijven 
houden, kunnen we hopelijk ook sneller weer ‘normaal’ club 
draaien. Wij gaan er voor!!! 
Let op: in de kerstvakantie gaan de wekelijkse clubs niet 
door! Vanaf maandag 4 januari zijn wij er weer! 

Wist je dat….Wist je dat….
We altijd voor je klaar staan? Geen enkele vraag is gek. 
Vragen mag dus altijd! We kijken samen hoe we je kunnen 
helpen met je vraag. En hebben wij het antwoord niet, dan 
weten we vast wel iemand die je weer verder kan helpen.

Salih in het MFC Salih in het MFC Salih in het MFC

Door Joyce Verhoef

Dit is SalihSalih. Salih is 7 jaar en zit op 
Basisschool Kunstrijk. Wekelijks is hij te  
vinden bij het Kinderwerk in MFC  
Klarendal. We vroegen hem hoe dat zit.

Waarom ben je hier op de Kidsclub?
Omdat ik het leuk vind. Ik kom  
iedere week. En ik ga ook nog naar  
de Huiswerkclub.

Wat vind je het leukste om te doen op  
de Kidsclub?
Ik vind gymmen heel leuk, dus ik kies altijd  
voor het sport-uurtje.

Wat heb je vandaag gedaan?
Vandaag ging alles over de Sint. We hebben geknutseld en ik heb bij koken een echte choco-

lade-letter gemaakt. En ik heb natuurlijk mee gedaan met de Pieten-gym. Het was heel leuk. 

We hebben ook nog wat lekkers op het einde gekregen.

AH Klarendal sponsort jongerencentrum de MIX

Albert HeijnAlbert Heijn Klarendal 
heeft middels één van de 
statiegeld-inzamelzuilen  
650 euro650 euro ingezameld voor 
jongerencentrum de Mixjongerencentrum de Mix 
aan het Kazerneplein. Na 
overleg tussen filiaalmanager 
Leon Matser Leon Matser en de nieuwe 
jongerenwerker Ilse LensenIlse Lensen van 
RijnstadRijnstad, is er samen met de 
tieners en jongeren, nagedacht 
over een plan waaraan het 
gespaarde bedrag besteed zou 
kunnen worden.

Het geld zal besteed gaan wor-
den aan het opknappen van de gang in jongerencentrum. Alles wordt geschilderd, voorzien van graffiti en er zullen nieuwe meubels aangeschaft worden: een positieve injectie voor het jongerencentrum dat tegelijk de creatieve ontwikkeling stimuleert van de tieners en jongeren in de wijk die aan het project mee doen. Tegelijkertijd zorgt het voor sfeer en gezelligheid in het jongerencentrum. 

De cheque is door Albert 
Heijn manager Leon begin 
december overhandigd aan 
de eerste deelnemers van de 
tiener- jongerenraad. 

DE LEKKERSTE OLIEBOLLEN VAN ARNHEM

En deze kan je bij BOUWSPEELPLAATS DE LEUKE LINDE 
bestellen.
De oliebollen worden door de vrijwilligers gebakken en de 
opbrengst is natuurlijk voor de kinderen.

De oliebollen worden op DONDERDAG 31 DECEMBER op 
de Leuke Linde gebakken. En kunnen hier ook opgehaald 
worden tussen 13:00 en 14:00 uur.
Voor mensen die slecht ter been zijn kunnen 
de oliebollen thuis bezorgd worden.
De oliebollen zijn € 0,50 per stuk.

Maar bedenk wel het zijn echt de lekkerste 
oliebollen van Arnhem en omstreken.

Naam:

Adres:

Telefoonnr: 

Ik wil …… Oliebollen MET krenten x € 0,50 = € 
Ik wil …… Oliebollen ZONDER krenten x € 0,50 = €

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

Bon uiterlijk 29 december inleveren bij de Leuke Linde!

Een schaatsbaan in Klarendal!!!
 
Ja wel hoor! We hebben het voor Ja wel hoor! We hebben het voor 
elkaar! Er komt een schaatsbaan op elkaar! Er komt een schaatsbaan op 
Bouwspeelplaats De Leuke Linde.Bouwspeelplaats De Leuke Linde.  Van Van 
maandag 18 januari t/m vrijdag 22 maandag 18 januari t/m vrijdag 22 
januari 2021!!januari 2021!!

Vanwege de corona regels mogen alleen kinderen 

van groep 3 t/m groep 8 komen schaatsen. 

Oudere kinderen, jongere kinderen en ouders 

mogen helaas niet op de schaatsbaan! Hopelijk is dit in 

2022 anders!

Alle basisscholen uit Klarendal en St. Marten mogen tijdens schooltijd lekker 

komen schaatsen. Maaar, ook na schooltijd is er ruimte om te komen schaat-

sen! HIER MOET JE JE WEL VOOR INSCHRIJVEN!! Dit kun je doen in het MFC bij 

Joyce van het Kinderwerk of bij Noëlle op De Leuke Linde!

 


