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Aan de bewoners(s) van dit adres

Corona in de wijkCorona in de wijk
Als deze wijkkrant van de drukker komt, 
is de tweede lockdown nog steeds 
gaande. Maar op het moment dat we 
hem schrijven, weten we niet of vanaf 
9 februari de corona maatregelen zullen 
versoepelen. Op het moment dat we hem 
schrijven, is de avondklok definitief aan-
gekondigd. Maar we weten niet of die na 
10 februari ook al weer afgeschaft gaat 
worden. We weten sowieso door het virus 
telkens weinig over wat de toekomst ons 
brengt: of het vaccin wel of niet de oplos-
sing is, of eenzaamheid nog meer parten 
gaat spelen, of ondernemers het wel gaan 
redden, of ouders met kinderen thuis niet 
opgebrand zullen zijn – om maar een paar 
voorbeelden te noemen: het is een bizarre 
tijd en deze wijkkrant staat er weer vol 
mee. 

MFC KLARENDAL
In MFC Klarendal werken de mensen van 
Rijnstad. Zij werken er tijdens de lock-
down wel, maar ontvangen geen bezoe-
kers voor activiteiten: geen kinderclubs, 
geen ontmoetingen onder participatie-
werk en maar heel voorzichtige plannen 
voor 2021. Het Bewonersoverleg komt 
zeven maal per jaar samen in het MFC 
onder begeleiding van participatiewerker 
Karin Veldkamp, maar de zeven keren 
zijn in 2020 niet gehaald: op het laatst 
was er vlak voor de tweede lockdown 
zelfs een positieve test binnen de sociale 
bubbel (ja! er is Covid19 gesignaleerd 
in Klarendal, incluis een IC opname) en 
kwam het Bewonersoverleg niet samen. 
Ook dit nieuwe jaar is er al telkens uitstel. 

Ook basisschool Kunstrijk is dicht en 
het activiteitenprogramma Kansrijk 
Opgroeien met extra sport, spel en huis-
werkbegeleiding draait niet op volle toe-
ren. Op het Kazerneplein worden gelukkig 
wel sportactiviteiten georganiseerd, want 
daar kan dit conform maatregelen inge-
vuld worden.

 Trouwens óók op Bouwspeelplaats de 
Leuke Linde – partner in het programma 
Kansrijk Opgroeien – vinden activiteiten 
plaats voor kinderen. 
Het MFC is ondertussen in het beheer 
van de gemeente Arnhem zelf, tevens 
eigenaar van het pand. Al voor de lande-
lijke verplichting in openbare gebouwen, 
was een mondkapje dragen bij het betre-
den van het gebouw verplicht. We zijn 
benieuwd hoe lang dat in stand gehouden 
moet worden.

WINKELS
De ondernemers met winkels hebben het 
zwaar. Tijdens de vorige lockdown was 
winkelsluiting niet verplicht. In de binnen-

stad gebeurde dat echter vrijwillig wel,
waardoor winkelend publiek in Klarendal 
terecht kwam. Nu is dat anders. Alles 
moest verplicht dicht en zo vlak voor de 
feestdagen kwam dat heel beroerd uit: 
juist de feestdagen zijn voor winkeliers 
in het Modekwartier van groot belang in 
een winkelstraat waar het toch al nooit 
echt zwart ziet van de mensen. Sommige 
makers hebben ook kinderen die vanwege 
gesloten scholen thuis zijn en komen maar 
moeizaam tot creatieve processen. 

Het bedrijf Arnhemse Meisjes aan de 
Sonsbeeksingel werd al tijdens de eer-
ste lockdown gesloten: een bijzonder 
plek met muziek, vintage en een verza-
melplaats waar nieuw talent aan elkaar 
werd verbonden. Ze haalden het niet in 
coronatijd. Ondertussen heeft ook Mode 
met een Missie aangekondigd (mensen 
met een kwetsbare achtergrond krijgen er 
een zinvolle dagbesteding, opleiding en 
een opstap naar werk) haar atelier aan de 
Klarendalseweg te sluiten. De stichting

 

blijft bestaan, maar de samenwerking met 
Driestroom stopt. Dus dit is niet specifiek 
corona gerelateerd. Ook de Wereldkeuken 
viel onder Driestroom en sloot al eerder de 
deuren en dat is wél corona gerelateerd. 

HORECA
Horeca ondernemers hebben merendeel 
wel hun afhaal en koffie-to-go ingericht. 
Maar het is maar de vraag of dat én uit-
stel van belasting (wat geen afstel is!) de 
bedrijven gaat redden. Áls de maatrege-
len in februari al worden versoepeld, gaat 
naar verwachting niet gelijk de horeca 
weer open. Sommige ondernemers vra-
gen zich af in welke mate ze bereid zijn, 
tegen die tijd dat ze wél open mogen, zich 
in de schulden te steken. 

Mocht het jullie opvallen in deze wijkkrant: 
CASPAR is genoodzaakt geweest voorals-
nog te stoppen bij ons te adverteren. Hoe 
belangrijk het bedrijf dit lokale medium 
ook vindt; daar waar mogelijk moesten 
lopende uitgaven bevroren worden.
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-De sportscholen zijn óók dicht en binnen-
activiteiten in gymzalen en sporthallen 
zijn niet mogelijk met de coronamaatre-
gelen. We verwachten niet dat dit vlak 
nadat deze wijkkrant uit komt dan ver-
volgens op 9 februari weer in één keer 
terug naar het oude gaat. Maar jongeren 
tot 18 jaar kunnen buiten blijven trainen 
in teamverband. Zij hoeven tijdens het 
sporten onderling geen 1,5 meter afstand 
te houden en het Kazerneplein leent zich 
fantastisch voor sportactiviteiten! 

Drie volle woensdagmiddagen tijdens de 
lockdown was gelukkig Vitesse Betrokken 
actief op het Kazerneplein. Stichting Vitesse 
Betrokken is het maatschappelijke hart 
van de voetbalclub en ontstaan vanuit 
een gezamenlijke wens van Sportbedrijf 
Arnhem, Rijnstad en Vitesse om o.a. jeugd 
en jongeren zowel op sportief als maat-
schappelijk vlak in beweging te brengen. 
Het programma richt zich op jeugd in 
een aantal Arnhemse wijken, waaronder 
Klarendal. De drie woensdagmiddagen

 
 

werden er voetbalclinics georganiseerd 
voor de jeugd van 12 t/m 17 jaar. 

Tot en met 25 februari organiseert Sport-
bedrijf Arnhem in samenwerking met 
Rijnstad (Jongerencentrum de Mix) iedere 
dinsdagmiddag SKATE en donderdagmid-
dag BMX activiteiten voor kids tussen 10 
en 17 jaar. De activiteiten vinden plaats 
tussen tussen 15u en 17u. 
Voor vragen kun je contact maken met 
Ilse Lensen via 06 118 30 728.
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wijkkrant klarendal is een uitgave 
van het Bewonersoverleg

~ Colofon ~

Op de voorpagina hadden we peinzend 
over de toestand in het land eigen-
lijk ook al een soort van redactioneel 
geschreven in de eerste alinea: we 
weten door het virus telkens weinig 
over wat de toekomst ons gaat bren-
gen… Constant schakelend is het ons 
in coronajaar 2020 gelukt tóch zeven 
zo relevant mogelijke wijkkranten van 
de pers te krijgen. En hoewel we bij 
dit schrijven niet weten hoe de wereld 
er voor staat als deze eerste editie van 
de drukker komt op uiterlijk 4 februari 
2021: we gaan dat ook dit jaar weer 
proberen. Deze eerste krant is een beet-
je neerslachtig. Kijk eens naar de Rebas 
op deze pagina. Hoe hard iedereen ook 
probeert er het beste van te maken, het 
is gewoon soms moeilijk om positief te 
blijven als je kijkt en voelt wat er óók in 
Klarendal gebeurt door de pandemie. 

We hopen dat 2021 niet óók de naam 
‘coronajaar’ gaat dragen en dat er 
hierna nog zes corona arme wijkkranten 
van de drukker komen! 

~ Redactioneel ~

Uiterlijk kopij woensdag 10 maart
Kopij ontvangen we graag per e-mail 
op wijkkrant@klarendal.nl: platte tek-
sten in een Word document en beelden 
in een zo hoog mogelijke resolutie. 
Verspreiding van de krant na 25 maart

Inleveren van kopy 

Wijkkrant Klarendal - februari 2021 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! 

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

Afvalagenda 

Op 17 maart zal er naast de 2e Kamer ver-
kiezingen in Arnhem een referendum plaats 
vinden over het huidige afvalbeleid, de 
afgelopen juli ingevoerde Diftar: betalen 
per vuilniszak restafval, de rest gratis  
scheiden. Volgens de gemeente Arnhem  
is de voorlopige conclusie dat diftar werkt. 

Maar SP Arnhem vindt van niet: ‘Naast ver-
loedering gaat afvaldumping ook gepaard 
met hoge kosten. De troep moet immers 
ook opgeruimd worden. Dat lukt inmiddels 
al te vaak ook niet meer op tijd. Troep die 
op straat ligt verwaait en belandt zo in de 
natuur en ook in de Rijn, waar het richting 
zee stroomt en het uiteindelijk bijdraagt 
aan de plastic soep in de oceaan. Er is 
overduidelijk sprake van een gebrek aan 
benodigd draagvlak voor de gekozen syste-
men’, aldus de SP. 

Ondertussen kunnen ook inwoners van 
Klarendal gewoon doorgaan het hun afval 
scheiden.Vind met de postcode van je huis 
de afvalkalender op inzamelwijzer.suez.nl
Zie ook pagina 3. 

Wasplaats vintage 

De WASPLAATS is dan wel gesloten, maar 
kijkt als huiskamer en winkeltje voor wijk-
bewoners náást de wijkwasserette, alvast 
vooruit naar betere corona arme tijden. Als 
de deuren weer open kunnen voor publiek, 
willen zij graag de vintage verkoop afdeling 
wat uitbreiden en voorraad creëren. 

Daarvoor zoeken zij leuke spullen en k 
leding die nog verkoopbaar zijn. 

Lees op pagina 4 hoe jij daar alvast aan 
kan bijdragen: maak nadat je thuis hebt 
opgeruimd een afspraak om je spulletjes te 
komen brengen óf om ze te laten halen.

Hopelijk kan de rest van de wijk dan weer 
snel komen snuffelen tussen de tweede-
hands spullen!

Wijkpost

Op de Hommelseweg heeft het 
WIJKSTEUNPUNT een kleine make-over 
gehad aan de buitenkant. Afgelopen okto-
ber zijn er nieuwe wijkagenten werkzaam 
in Klarendal en aanpalende wijken. Richard 
en Joyce vonden al direct dat hun her-
kenbaarheid beter moest en dat in ieder 
geval aan het wijksteunpunt duidelijker 
zichtbaar werd dat er politie in is gehuis-
vest. Bovendien: het woord wijkpost klinkt 
wat makkelijker. Dus zo geschiedde: het 
Wijksteunpunt mag nu wijkpost genoemd 
worden, want het staat op de gevel! 

De wijkpost is normaliter dagelijks 
bemensd met mensen van de gemeente 
en eens per week houden wijkagenten 
er spreekuur. Maar in coronatijd is álles 
anders. Dus kijk in de wijkwijzer op pagina 
6 hoe je politie en wijkagenten kunt bena-
deren. 

Geridderd

MARTIN BROUWER is nageslacht van 
een Klarendalse melkboer familie uit de 
Paulstraat. Hij zet zich al zijn hele leven 
vrijwillig in voor de Arnhemse samen-
leving door in meerdere besturen zit-
ting te nemen, zoals dat van Scouting 
Nederland, Scouting Arnhem, het Ronald 
McDonaldhuis en Bronbeek. 

Sinds 2017 is hij óók penningmeester van 
de stichting Vrienden van de Klarendalse 
molen. Afgelopen december werd hij daar 
blij verrast door onze burgemeester die er 
de tentoonstelling ‘Ode aan de Klarendalse 
pannenkoek’ kwam openen (die helaas 
vanwege de lockdown vlak daarna niet 
voor publiek toegankelijk werd) én hem 
daarna ridderde in de Orde van Oranje-
Nassau. 

GEFELICITEERD!

mailto:wijkkrant%40klarendal.nl?subject=
http://www.klarendal.nl
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Het nieuwe afvalsysteem en een referendumHet nieuwe afvalsysteem en een referendum
Sinds afgelopen juli is het Diftar systeem 
in werking: Arnhemmers kunnen door 
hun afval goed te scheiden, geld sparen 
doordat ze betalen per restafvalzak - 
'AFVAL SCHEIDEN LOONT'. Al het andere 
afval is gratis weg te brengen. Al daar-
voor was de vervuiling rondom de contai-
ners in Klarendal de spuigaten uitgelopen 
en werd er in het vroege voorjaar van 
2020 actie ondernomen door rondes te 
lopen door de wijk en op overlastplekken 
mensen daar op aan te spreken. 

Ondertussen brak de coronacrisis uit en 
leek het door de hele stad alleen maar 
erger te worden naast al die ondergrond-
se containers. Klarendallers reden in 
datzelfde voorjaar enkele malen met een 
afgeladen wijkauto op en neer naar het 
afvalwegbrengstation. Pas daarna werd 
het Diftar systeem ingevoerd, waarbij de 
containers alleen maar open konden met 
een afvalpas én waarbij de vuilniszakken 
een inhoud van 30 liter kunnen hebben in 
plaats van 60.

AFVALCOACHES, AFVALSPREEKUREN EN 
CIJFERS
Sinds enkele jaren lopen er ‘afvalcoaches’ 
rond in de stad, straatcoaches die een 
belangrijke communicatierol spelen bij (de 
invoering van) het omgekeerd inzamelen in 

Arnhem. Het zijn mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt, die op straat meer-
dere rollen vervullen als het beantwoorden 
van vragen, mensen wegwijs maken in de 
nieuwe methode. Hun aanwezigheid zou 
dumpingen en bijplaatsingen van afval ver-
minderen. 

Volgens een persbericht van de gemeente 
van halverwege december 2020, is de 
hoeveelheid ingezameld restafval flink 
toegenomen in het derde kwartaal van dat 
jaar. Het artikel van de werkgroep Schoon 
Klarendal op deze pagina vertelt meer over 
cijfers. Volgens het persbericht is er slecht 
bij 14% van de containers sprake van enige 
tot forse vervuiling.

Afgelopen maand werd er ook een online 
spreekuur gehouden als aanvulling op 
bestaande communicatiekanalen van de 
gemeente waarmee ze inwoners informeert 
over haar afvalbeleid. ‘Bij een grote veran-
dering die direct ingrijpt in je huishouden 
realiseren we ons dat persoonlijk contact 
en gesprekken erover kunnen helpen. 

Live in gesprek gaan met onze inwoners 
over afval is ons niet makkelijk gemaakt 
door corona’ aldus verantwoordelijk wet-
houder Cathelijne Bouwkamp. Dus ging zij 
online in gesprek.

ACTIEGROEPEN EN REFERENDUM
Vanaf april komen Arnhemmers die zich 
ergeren aan de rotzooi op straat samen in 
de Facebook groep ‘Verkeerd afvalbeleid 
Arnhem’. 

Daar is in augustus een petitie gestart 
tegen het Diftar systeem én een verzoek 
ingediend bij de gemeente om er een refe-
rendum over te houden: ‘te stoppen met 
het betalen per afvalzak (diftar), de onder-

grondse containers van het slot te halen 
en te zorgen dat er weer een normale (60 
liter) afvalzak in past’, aldus SP Arnhem. 

Voldoende Arnhemmers hebben het  
referendumverzoek ondertekend. Daarom 
heeft het centraal stembureau bepaald 
dat het referendum definitief doorgaat. 
Het referendum vindt gelijktijdig plaats 
met de Tweede Kamerverkiezingen op  
17 MAART 2021. 

Op de dag van onze deadline, 20 januari, deed de redactie een rondje 
 langs ondergrondse containers en vond het er allemaal best netjes uit zien! 

Is Diftar nu een vloek of een zegen?
Door werkgroep Schoon Klarendal

Met het ingevoerde afvalsysteem Diftar 
hebben Arnhemmers een mogelijkheid 
gekregen om de afvalkosten laag te hou-
den. Uit de laatste cijfers blijkt Diftar ook 
te werken. Voordat Diftar er was werd er 
gemiddeld 202 kg restafval per inwoner 
ingeleverd. Nu na de invoering van Diftar 
is het verminderd tot 124 kg per inwo-
ner. En dat is inclusief het losse restafval 
naast de container.

De kosten voor het verwerken van rest-
afval is heel hoog. In 2019 zijn de kosten 
zelfs meer dan verdubbeld (van € 13,21 
naar € 31,39 per 1.000 kilogram) en zal 
de komende jaren steeds verder stijgen. 
De landelijke doelstelling is om van 100 
kilogram restafval per inwoner in 2020 
naar 30 kilogram in 2025 te gaan. Dit kan 
door meer afval te hergebruiken en veel 
minder te verbranden. Voor Arnhem is 
dan ook veel te winnen met het scheiden 
van afval.

Wel vervelend is dat de vervuiling naast 

de containers ook is toegenomen. Al dat 
rondslingerend afval zorgt voor veel erger-
nis. We willen mensen in Klarendal vragen 
om geen afval naast de containers te zetten.

Vind je afval scheiden lastig? Je maakt het 
jezelf gemakkelijker met een duidelijk 

afvalscheidsysteem in je eigen huis. Erger 
je je aan afval bij een container? Maak 
dan een melding op WWW.FIXI.NL op 
je computer of op de Fixi-app voor je 
mobiel. De gemeente weet dan precies 
waar er vervuiling is, en kan dan ook snel 
handelen.

Het restafval is tot 124 kg per inwoner verminderd 

Er zijn vorig jaar ruim 35.000 honden-
poep opruimzakjes gebruikt.

Dit is mede mogelijk met dank aan finan-
ciële steun van een aantal partijen. 
Goed nieuws want vanaf 2021 krijgen 
we steun vanuit diersuper Jumper XXL 
Arnhem.

Paastasactie, een extraatje voor je buren!!
Al enkele jaren vindt jaarlijks rond Pasen 
een inzamelingsactie plaats voor men-
sen in Klarendal, St Marten en Spoor-
hoek van wie bekend is dat ze het niet 
breed hebben. Denk daarbij aan mensen 
die gebruik maken van faciliteiten van De 
Voedselbank en kerkelijke instanties. 

In het verleden werden er (PAAS) tas-
sen samengesteld met wat meer luxe 
producten om de Paasdagen wat op te 
vrolijken. Die tassen werden gevuld door 
wijkbewoners die producten doneerden. 
Daardoor konden mensen alsnog genie-
ten van de artikelen die ons rond die tijd 
worden voorgeschoteld in de reclames. 

Helaas is het door Corona dit jaar niet 
mogelijk om levensmiddelen in te 

zamelen, ook vorig voorjaar pakte de actie 
al anders uit. Om die reden vragen we nu 
een financiële bijdrage, waarvan “je buren” 
een cadeaubon krijgen die ze kunnen beste-
den bij een supermarkt. 

BIJDRAGES WELKOM 
De inzameling vindt officieel plaats vanaf 
17 februari tot 22 maart 2021, exact de 40 
dagen voor Pasen. 

Maar feitelijk staat de inzamel actie al open. 
Het rekeningnummer waar de bijdrage naar 
overgemaakt kan worden is: 
NL82TRIO0379 7200 00 
t.n.v. Stichting Inloophuis St.Marten/Klaren-
dal/Spoorhoek 

Graag onder vermelding van Actie Paastas! 

ONLINE
Online kun je ook met één klik doneren via 
WWW.DONEERACTIE.NL -> actie zoeken -> 
paastasactie en je krijgt de mogelijkheid om 
via IDEAL makkelijk je donatie te doen. 

Deze actie is opgezet door 
• De Eusebius parochie, 
• Het inloophuis Sint Marten, 
• Villa Klarendal en 
• Betrokken wijkbewoners. 

Hopelijk spreekt deze actie u aan en maakt 
u geld over naar het eerder genoemde 
bankrekeningnummer. 

Namens alle betrokken wijkbewoners alvast 
hartelijk dank!!!
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De overheid vindt contact tussen inwo-
ners heel belangrijk en zet daar op meer-
dere manieren op in. Maar tijdens deze 
coronacrisis wordt het ons niet makkelijk 
gemaakt om elkaar te ontmoeten: ont-
moetingen en voor elkaar zorgen, zijn 
momenteel meer afhankelijk van corona 
campagnes als ‘Een tegen eenzaamheid’ 
en inwoners die dat op pakken. Hoe gaat 
het ondertussen me de ontmoetingsplek-
ken in de wijk? 

DE WASPLAATS
De Wasplaats is dan wel een wasserette, 
maar toch zeker ook een huiskamer voor 
mensen om elkaar er te ontmoeten. Sinds 
de tweede lockdown van half december 
zijn toch weer de deuren gesloten voor 
publiek. Op de achtergrond zit het team 
echter niet stil. Op afspraak worden er 
maandag- en vrijdagochtend tussen 10u 
en 12u wasjes gebracht en gehaald door 
particulieren, de wasmachines draaien 
dus. De zakelijke was, verzorgd door 
een externe kracht, ligt helaas nogal stil 
omdat de horeca gesloten is en wat weer 
gevolgen heeft voor de inkomsten van De 
Wasplaats.

Het team kijkt echter wel vooruit. Zodra 
de maatregelen het weer toelaten, wil De 
Wasplaats weer verder met ‘Wasplaats 
goes vintage’ – ofwel de leuke tweede-

hands spullen die er verkocht worden. 
Daarvoor kunnen ze best meer spulletjes 
gebruiken. Dus heb je leuke huisraad  
(geen meubels!), decoratieve spullen, huis- 
houdelijke apparatuur in goede conditie 
waar je vanaf wil? Bel coördinator Rik op 
06 155 111 49 om er een afspraak voor te 
maken om te komen brengen óf te laten 
halen. Kleding is ook altijd welkom! 

HET INLOOPHUIS
Omdat de tweede lockdown startte met de 
mededeling dat buurthuizen voor kwets-
baren open mochten blijven, is aan de Van 
Slichtenhorststraat in Sint Marten besloten 
de inloopochtend dinsdag en donderdag 
tussen 10u en 12u open te houden voor de 
kopje koffie, krantje, praatje en ontmoeting. 
Ondertussen is zodra bezoekers binnen 
komen, het dragen van een mondkapje er 
wel verplicht. Als de gasten eenmaal zitten, 
mogen ze hem af doen.
 
De Buurtservice biedt vanuit het Inloophuis 
hulp bij het klussen van buurtbewoners 
die dat zelf niet (meer) kunnen. Dit team 
draait gewoon door, maar heeft te kampen 
met het feit dat vanwege de lockdown ze 
niet altijd aan de goeie materialen kunnen 
komen om een klusje te klaren: de bouw-
markten zijn tenslotte dicht. 
Ook de Buurtmaatjes blijven werken vanuit 
het Inloophuis: een team vrijwilligers die 

ondersteuning en hulp op maat bieden. 
Samen met Villa Klarendal, de Burenhulp 
van de Wasplaats, het Inloophuis en buurt-
pastoraat bouwen zij een netwerk op van 
mensen die hun ogen en oren open hou-
den om het te signaleren als mensen in 
hun straat aan het vereenzamen zijn.  
buurtmaatjes@eusebiusparochie.nl

JEUGDCENTRUM VOGELWIJK
In de vorige wijkkrant spraken we Heidi, die 
hard haar best aan het doen in om nieuw 
leven in Jeugdcentrum Vogelwijk te blazen 
aan de Agnietenstraat in School 80. Vanaf

2020 is er jaarlijks een half miljoen euro 
beschikbaar voor initiatieven in Arnhemse 
wijken en buurten die het sociaal contact 
tussen bewoners bevorderen. 

Zij deed een beroep op dat fonds, maar 
heeft nog steeds geen uiteindelijke reac-
tie op haar aanvraag. Hopelijk krijgt deze 
ontmoetingsplek na de coronacrisis mét 
honorering vorm! 

We hopen natuurlijk sowieso dat al die 
plekken incluis hun initiatieven snel weer 
volop kunnen functioneren! 

Ontmoetingsplekken in coronatijd

Directeur Julia Broeckhuijzen geïnterviewd 
door Carmen Harmsen

Vrijwel alle scholen in Arnhem zijn 
momenteel dicht. Hopelijk mogen de 
scholen weer open tegen de tijd dat deze 
wijkkrant verschijnt, maar vanaf half 
december moesten de scholen sluiten om 
de verspreiding van corona zoveel moge-
lijk tegen te gaan. 

Dat betekent echter niet dat de school-
gebouwen al die tijd uitgestorven zijn 
geweest. Op de Jan Ligthartschool zijn 
de meeste leerkrachten dagelijks gewoon 
in hun lokaal aanwezig. En ze zijn daar 
dan niet alleen, want voor kinderen van 
ouders met een cruciaal beroep en kinde-
ren met een moeilijke thuissituatie biedt 
de school noodopvang. 

De kinderen, gemiddeld zo’n zes per 
klas, zitten zoveel mogelijk bij hun eigen 
leerkracht. Het gaat nu om ongeveer 100 
kinderen, verspreid over de twee school-
gebouwen. Naarmate de lockdown langer 
duurt komen er steeds meer verzoeken 
binnen, omdat voor veel ouders de druk 
op hun (thuis)werk toeneemt. 

SYNCHROON LESGEVEN
Maar hoe ziet zo’n dag op school er dan 
uit? Sommige lessen worden synchroon 
gegeven, dan geeft de juf of meester via 
een videoverbinding les aan de hele klas 
tegelijk. In de groepen 5/6 start de hele 
klas elke ochtend samen, met het automa-
tiseren van rekensommetjes. Dan staan 
alle kinderen al joggend voor hun scherm 
terwijl er sommetjes in beeld gebracht 
worden waar ze zo snel mogelijk het 
antwoord op moeten roepen. Iedereen is 
dan gelijk goed wakker! Of de antwoor-
den van sommen mogen ze van een 
bingo-kaart strepen – wie roept het eerste 
BINGO? 

Voor sommige leerkrachten was het in het 
begin gek, om zo via een camera tegen de 
klas te praten. En het besef dat er waar-
schijnlijk ook ouders aan het meeluisteren 
zijn met je les is best even wennen. 

Bovendien is de een nou eenmaal wat 
handiger met de digitale middelen dan de 
ander, maar gelukkig is er altijd wel een 
behulpzame collega in de buurt en worden 
er instructiefilmpjes voor elkaar opgeno-
men met tips en aanwijzingen. Zo zie je 
maar, ook juffen en meesters zijn nooit te 
oud om te leren.

Als er geen synchroon-lessen worden 
gegeven, zijn leerkrachten vaak nog indivi-
dueel met leerlingen bezig. Of dat nou in 
de klas is of weer via de computer vanuit 
huis, iedereen die hulp of uitleg nodig heeft 
bij de opdrachten kan dan terecht. En soms 
is het gewoon fijn voor een leerling om 
even met de juf of meester te kletsen, over 
hoe het thuis gaat of over hoe je je voelt.

NIEUWE VAARDIGHEDEN LEERKRACHTEN
En dan worden er nog allerlei lesfilmpjes 
opgenomen, voor de leerlingen thuis, zoals 
dagelijkse dictee of voor een rekenuitleg. In 
de kleuterklassen krijgen de kinderen iedere 
dag vijf filmpjes te zien. Er wordt altijd uit 
een prentenboek voorgelezen, en verder 

worden de leuke, gekke en leerzame 
thuisopdrachten bedacht. Bijvoorbeeld: 
zoek alle sjaals die je in huis kunt vinden 
bij elkaar en leg ze op volgorde van groot 
naar klein. Soms is de juf of meester dan 
ook nog verkleed, zo wordt het voor de 
kinderen zo leuk en uitdagend mogelijk 
gehouden. 

Met al deze werkzaamheden zijn de 
dagen op school ontzettend intensief. Het 
vergt weer hele nieuwe vaardigheden 
van alle leerkrachten, heel anders dan 
ze gewend zijn. Het liefst hebben ze alle 
kinderen natuurlijk zo snel mogelijk weer 
in de klas bij elkaar. Maar het is duidelijk 
dat, zo lang dat nog niet kan, alle leer-
krachten keihard werken om het onder-
wijs zo goed mogelijk door te laten gaan 
voor de kinderen.

De Jan Ligthartschool in lockdown - een kijkje achter de schermen 

De inloopochtenden in het Inloophuis draaien voorzichtig door

Synchroon les, bij de juf in de klas en via de computer

“Voor sommige leerkrachten 
was het in het begin gek, om zo 
via een camera tegen de klas te 
praten”

VELPERPOORTSTATION KLAAR

ProRail is bijna een jaar bezig geweest 
met werkzaamheden om het Velper-
poortstation op te knappen: de start 
was in februari 2020. 

Het station is ondertussen voorzien van 
fijnere wachtruimtes met duurzame 
houten bankjes, nieuwe perrons op 
gelijke hoogte als de trein, led verlich-
ting en de spoordijken zijn verstevigd 
met een constructiewand. Het tunneltje 
onder het station heeft een extra zij-
ingang gekregen en beide perrons zijn 
ondertussen ook te bereiken met open, 
glazen liften. Door deze open uitstraling 
is de sociale veiligheid vergroot.

Station Velperpoort behoort tot  
‘de Collectie’: een verzameling van 
vijftig stationsgebouwen die door 
de NS, ProRail en het Bureau Spoor-
bouwmeester zijn aangewezen als 
gebouwen die vanwege hun cultuur-
historische waarde met bijzondere aan-
dacht behandeld dienen te worden. 



VACCINATIE JA OF NEE? TEKST ZEFANJA HOOGERS - BEELD BAS BUGTER 

Het jaar 2021 startte in een lockdown vanwege de corona cijfers in den 
lande en in de tweede week begonnen ook de vaccinaties tegen het 
coronavirus Covid-19. De wijkkrant ging de straat op met de vraag:  
‘Als het zover is, laat jij je dan óók vaccineren?’ De antwoorden vlogen 
alle kanten op. 
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IRIS EN HANNA

Op het veldje tussen Onder de Linden en de Agnietenstraat treffen we twee studenten 
op weg naar hun college. Ze studeren communicatiewetenschappen in Wageningen en 
hebben wel een paar minuten. 

Iris: ‘Ja ik laat me vaccineren. Nu is het niet leuk en het kan alleen maar beter worden. Ik 
vertrouw er op dat het wel goed zit. Ik wil deze zomer graag weer op vakantie kunnen!’ 
Hanna vult aan: ‘Ja zo sta ik er ook ongeveer in. Ik wil niet graag anderen in gevaar bren-
gen. Mijn vader werkt bovendien in de zorg, dus dit lijkt me wel de beste optie.’ Beiden 
meiden willen graag weer in contact kunnen zijn met anderen, zonder zich zorgen te 
hoeven maken. Iris: ‘We zijn nu met onze master bezig en hebben onze studiegenoten 
nog niet eens leren kennen. Ik zou er toch wel graag contacten aan willen over houden!’ 
Hanna: ‘Het vaccin moet een effectieve oplossing zijn, zodat ik mijn oma ook weer kan 
bezoeken en de familie weer bij elkaar kan zijn.’ 

“We zijn nu met onze master bezig en hebben  “We zijn nu met onze master bezig en hebben  
onze studiegenoten nog niet eens leren kennenonze studiegenoten nog niet eens leren kennen” ” 

MIKE, KELLY, JAILEY EN MAILO 

Aan de Hemonylaan stelt Mike zich voor als een beruchte Klarendaller. ‘Nee joh, grapje! 
Me laten vaccineren? Nee! Bij aids hebben ze er ook heel lang over gedaan, en nu is er 
binnen één jaar een vaccin? Gaat dat wel werken? Is dat wel goed?’ Vriendin Kelly met 
hun tweelingkinderen komt er bij staan. Kelly: ‘Nee ik ga het ook niet doen. Ik vind het 
raar dat het binnen een jaar in elkaar is geflanst; eerst zien en weten dat zo’n vaccin het 
ook doet. Parijs en Rome zijn ook niet in één dag gebouwd, dus ik wacht even af.’ Mike 
laat zich sowieso niet vaccineren. 

“Gaat dat wel werken? Is dat wel goed?”“Gaat dat wel werken? Is dat wel goed?”

LINDIE EN DAAN

Even verderop treffen we Lindie met haar zoontje Daan. Zij beantwoordt onze vraag met: 
‘Zekers! Het is belangrijk dat we dit met z’n allen doen. Ik vertrouw er op dat het vac-
cineren op een veilige manier gebeurt. Je hoort wel over mensen die er allemaal tegen 
zijn en met complottheorieën komen, maar daar heb ik geen woorden voor. Onzin. Ik 
hoop dat het zo snel goed komt.’ 

Op de vraag hoe ze dan aankomende zomer ziet in verband met bijvoorbeeld een vakantie: 
‘Oh, daar ben ik niet zo mee bezig: we hebben het nu óók goed.’ 

“Zekers! Het is belangrijk dat we dit met z’n allen doen”“Zekers! Het is belangrijk dat we dit met z’n allen doen”

CINDY

‘Uhm… ik werk in de zorg, dus voel me 
wel verplicht’ vertelt Cindy. Maar ze uit 
ook zo haar twijfels. ‘Bij de start van de 
pandemie zeiden ze dat het nog wel even 
kon duren voor er een vaccin ontwikkeld 
was. En nu is het er al?? Ik weet het nog 
niet zo… 

Via mijn werk in de zorg zijn er al wel mail-
tjes voorbij gekomen, maar er is nog geen 
concrete datum voor. Ik kijk niet alleen 
televisie: ik denk dat daar alleen dingen 
voorbij komen die de staat ons wil laten 
zien. Op internet vind je weer hele andere 
bronnen en informatie. Ik vraag me af of 
de overheid wel daadwerkelijk alles met 
ons deelt…’

“Ik weet het nog niet zo…”“Ik weet het nog niet zo…”

ILSE & DAGMAR, SABINE, MICHEL & DANA 

Op de Agnietenstraat botsen we tegen Ilse op met haar dochtertje Dagmar. Ze staat bij 
een voordeur en weet niet wat ze op onze vraag zou moeten antwoorden, omdat ze het 
nog niet weet. Dat vinden wij ook een antwoord. Op dat moment opent Sabine (voor-
malig redactielid van de wijkkrant!) met haar dochtertje Dana hun deur. Sabine: ‘Mh… 
ik vind het ook lastig. Laat eerst anderen voor gaan, ik zou niet de eerste willen zijn. Ik 
weet niet waarom. Het is wel héél snel gegaan.’ 

Ilse: ‘Als ik nee zou zeggen tegen het vaccin, lever ik geen bijdrage aan het grotere ge-
heel. Ik vind het ook doodeng. Binnenkort overleg ik eens met een oom die arts is en die 
ik vertrouw, om tot een beslissing te kunnen komen. Uiteindelijk wil ik er ook aan bijdra-
gen dat we er met zijn allen in staan.’ Sabine had laatst ook iets gelezen: ‘Als we op reis 
willen naar andere continenten, laten we ons ook zomaar vaccineren zonder er zo veel 
over na te denken. Dus uiteindelijk zal ik ook wel gaan hoor.’ Michel verschijnt ook in de 
deuropening: ‘Jazeker heb ik ook een mening: ik vertrouw volledig op de wetenschap en 
zal me zodra het mogelijk is onmiddellijk laten vaccineren!’ 

“Ik zou niet de eerste willen zijn”“Ik zou niet de eerste willen zijn”
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Bewonersoverleg 

Zeven maal per jaar komt het Bewonersoverleg bij 
elkaar om aanvragen te bespreken van bewoners die 
een beroep doen op het wijkbudget. Daarnaast over-
leggen zij samen met beroepskrachten actuele zaken 
die spelen en leven in de wijk, ontvangen gasten voor 
toelichting, zetten werkgroepen uit en geven gevraagd 
en ongevraagd advies aan de gemeente. Afgelopen 
corona jaar zijn er een aantal bijeenkomsten vervallen 
door lockdown. Ook 2021 is er al telkens uitstel van 
bijeenkomst, dus ook dit jaar zal het overleg de zeven 
keren niet halen.
Maar via de mail komt het ook een eind: zo is er een 
financiële aanvraag gekomen om ongeveer 100 men-
sen die veel alleen zijn in coronatijd, een roos te bren-
gen om hen een hart onder de riem te steken. Deze 
aanvraag is gehonoreerd. Heb je een goed idee voor 
de wijk, neem dan contact op met 
k.veldkamp@rijnstad.nl of vul het aanvraagformulier 
voor een bijdrage in, te vinden op de website 
klarendal.nl/bewonersoverleg. Op 18 maart gaan de 
leden proberen weer samen te komen. 

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

Dat is de visie van ‘T VENSTER: we zien 
de leerlingen en hun talenten. We dagen 
je uit om jezelf doelen te stellen. We vin-
den het belangrijk dat je trots kunt zijn 
op wie je bent en wat je geleerd hebt. 

Met een basis- kader- of TL/ mavo-advies 
van de basisschool ben je welkom op  
‘t Venster. Naast de gewone vakken kun 
je extra uren kiezen uit sport, cultuur en 
ondernemen. Zo besteed je vier uur per 
week aan jouw talent en interesse. Als 
je in leerjaar 1 bij ons start, kom je in 
de thuisbasis Onderbouw. Jouw mentor 
begeleidt je en helpt je om je doelen te 
bereiken, die presenteer je tijdens de  
LOV-gesprekken (leerling-ouder-Venster). 

Omdat iedereen andere kwaliteiten en 
talenten heeft, proberen we zo goed 
mogelijk aan te sluiten bij wat bij de leer-
ling past en wat een leerling nodig heeft. 
Ook besteden we o.a. extra aandacht aan 
taal en rekenen. Omdat we vinden dat je 

niet alleen in de les leert, maar ook daar-
buiten, organiseren we andere manieren 
van leren zoals stages, Vensterweken en 
excursies. 

Wellicht heeft u meegedaan met ons 
online Open Huis van 30 januari? Er staat 
ook nog een Doedag op de planning. De 
datum hiervoor kan ivm de Corona maat-
regelen nog niet definitief worden vast-
gesteld. Op 9 maart hebben wij nog een 
aanmeldavond.

U kunt uw zoon/dochter opgeven via de 
site. WWW.VMBO-VENSTER.NL

Ook kunt u mailen naar  
info@vmbo-venster.nl of bellen 
026 - 320 98 50 voor vragen of gesprek.

OP ‘T VENSTER KUN JE VEEL BELEVEN!

In een veilige leeromgeving waar we 
elkaar zien, komt iedereen tot bloei Tussen 1996 en 2015 reed er geen bus meer 

door Klarendal. Eind 2015 had toenmalig 
wethouder van de SP Alex Mink er bij de 
provincie op aangedrongen een nieuwe 
lijn door Klarendal te laten rijden: lijn 13 
werd een feit. Een 8-presoons bus van CS 
Arnhem en weer terug met vier bushaltes 
in de Klarendal, om sneller in het centrum 
te kunnen zijn of op het station. 

De bus reed vijf hele jaren zijn diensten en 
bushaltes waren ondertussen voorzien van 
serieuze hokjes met bankjes. Maar volgens 
de Gelderlander (half december 2020) 
bestond 60 procent van de reizigers van 
het busje uit scholieren en studenten, ter-
wijl juist het idee was ouderen en andere 
Klarendallers te bedienen. Dus vervoers-
bedrijf Breng maakte de lijn ‘tijdelijk buiten 
dienst’ per start van het jaar.

Een aantal Klarendallers klom in de pen 
richting het college van Burgemeester & 
Wethouders met het verzoek iets te doen 
om die lijn voor deze wijk met ca. 1000 
oudere inwonenden en grote hoogtever-
schillen toch in stand te houden: ‘Dat de 
lijn niet optimaal gebruikt wordt, zien ook 
wij wel, dat geldt ook voor andere lijnen. 
Misschien zijn daar wat oorzaken voor, b.v. 
lijn 13, ongeluksgetal. De route zou ver-
legd kunnen worden met een halte op het 
Velperplein. Dit laatste zou ook ten goede 
komen voor die ouderen die een bioscoop 

of een theater willen bezoeken. Dat wordt 
deze mensen nu onthouden en nu moeten 
zij noodgedwongen achter de geraniums 
blijven zitten. […] Veel ouderen en zij die 
een beperking ondervinden dúrfden ook 
geen gebruik te maken van lijn 13 vanwege 
de vele scholieren - die ook terecht gebruik 
van deze bus kunnen maken – en de angst 
om eventueel besmet te raken. Lijn 13 
is een kleine bus waar moeilijk of geen 
afstand gehouden kan worden tussen de 
reizigers onderling.’

Het college reageert: ‘Het college onder-
schrijft het nut van lijn 13 voor de wijk. 
Maar zoals u al schreef gaat het col-
lege niet over het openbaar vervoer. De 
Provincie Gelderland is opdrachtgever voor 
het openbaar vervoer in de Provincie en 
betaalt dit voor het grootste deel. De rest 
van de kosten komen uit opbrengsten die 
Breng krijgt uit de verkoop van kaartjes. 
[…] Omdat door de Corona-crisis het aan-
tal reizigers zo ver is gedaald en er grote 
tekorten zijn bij de vervoerders, moest er 
geschrapt worden. […]Het college zal zich 
in ieder geval inzetten om lijn 13 weer in 
"ere te herstellen" als het gebruik van het 
openbaar vervoer weer op het oude niveau 
is.’ 

Maar de kans dat lijn 13 werkelijk terug
komt is klein: de behoefte van bewoners is
toch niet groot genoeg gebleken.

Lijn 13 is niet meer
[advertorial]

De bushokjes waren juist serieus ingericht op de lijn
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Huis van Puck
CURSUS THEATERTECHNIEK

Wil jij extra sfeer en dimensie mee-
geven aan een voorstelling? 

Werelden creëren met licht 
en geluid? 

In april start Huis 
van Puck weer met 
de jaarlijkse cursus 

Theatertechniek! In 
drie zaterdagen leer je 

de fijne kneepjes van het 
vak. Iedere les begint met een 

theoretische introductie, gevolgd 
door een praktijkgedeelte. 

De cursus wordt afgesloten met een 
praktijkdag, waarop je de techniek van 
een voorstelling van begin tot einde op 
zult bouwen. 

Lesdagen: zaterdag 17 en 24 april, 
15 mei van 11:00 uur – 16:45 uur
Praktijdag: zondag 16 mei 
van 11:00 uur – 17:00 uur

Inschrijven kan via www.huisvanpuck.nl

Klarendalse taferelen

Door Josje Hers

NIELS is eerstejaarsstudent aan Artez 
en hij had zich het studentenleven in 
Arnhem heel anders voorgesteld. Sinds 
het Coronatijdperk studeert Niels voorna-
melijk op zijn kamertje, uitgaan is er niet 
bij en een groepje vrienden ontvangen 
kan ook al niet.

Vertel eens wat over dat Corona-effect op 
jouw studentenleven?
“Het studeren en alles eromheen is 
niet zoals ik had verwacht, er is weinig 
sociaal leven naast de studie. Door de 
Coronamaatregelen heb ik nauwelijks 
kans om nieuwe vrienden te leren ken-
nen. Ik heb wel het geluk dat wij maar 
met 7 studenten in een klas zitten, onze 
lessen konden lang doorgaan, we konden 
makkelijk afstand houden en droegen 
uiteraard een mondkapje. Maar nu is alles 
thuisstudie en vrijwel alle contacten zijn 
online, ook wel gezellig, maar anders. 
Normaal ga je na de lessen nog met z’n 
allen naar Sonsbeekpark of ergens wat 
drinken, dat is allemaal weggevallen.”

Je woont nu in een studentenhuis, hoe 
bevalt dat?
“Ik heb deze kamer nu een half jaar en 
het bevalt me uitstekend. Ik kan hier heer-
lijk mijn gang gaan, zelfs ’s nachts kan ik 
doorgaan met bepaalde studieprojecten 
zonder daarbij iemand in de weg te zitten. 
Het huishouden heb ik wel een beetje 

onderschat, ik deed thuis ook al veel, we 
hadden een takenlijstje, maar nu moet ik 
echt alles zelf doen. In het begin vergat ik 
weleens bepaalde boodschappen en zat 
dan ineens zonder. Omdat we hier met z’n 
drietjes een heel klein keukentje delen heb 
ik ook moeten leren koken op een efficiënte 
manier, zo min mogelijk vaat, zo kort moge- 
 

lijk koken, maar wel lekker eten. 

Wat wel grappig is om te vertellen, voor 
ik hier kwam wonen had ik een vakantie-
baantje bij Ziggo, toen heb ik zes weken 
in de wijk Klarendal gewerkt. Ik vond de 
levendigheid in deze wijk echt heel leuk, 
zelf kom ik uit Nieuwleusen een plaats 
met een totaal andere dynamiek. En, 
hoe toevallig, nu woon ik hier aan de 
Rosendaalsestraat in diezelfde wijk!”

Welke studie doe je eigenlijk?
“Design Art Technology bij ArtEZ.”

Dat is een mondvol! Wat houdt dat in?
“Je ontwerpt en verbindt in die ontwer-
pen de technologie met het artistieke. Ik 
heb bijvoorbeeld een horloge ontworpen 
op de computer en dat met een 3D-printer 
geprint. In het horloge heb ik vervolgens 
een chip gemonteerd en op die chip kan je 
verschillende soorten informatie opslaan, 
bijvoorbeeld een foto. Zodra je dat horlo-
ge dan langs een scanner haalt verschijnt 
er een foto op een beeldscherm.”

Wat zou je het liefst doen na deze oplei-
ding?
“Mijn ultieme droom is studeren in 
Amerika, aan de Massachusetts Institute 
of Technology. Daar is de touchscreen uit-
gevonden en het bouwen van huizen met 
3D-printer is daar ook ontwikkeld. Het lijkt 
me fantastisch om daaraan mee te kun-
nen werken.”

Wie ben jij nou? Wie ben jij nou? 
Wie ben jij nou? Niels GräberNiels Gräber  

Na eerst een vakantiebaantje, kwam Niels ook 
in een studentenhuis in Klarendal te wonen

“Maar nu is alles thuisstudie en 
vrijwel alle contacten zijn online, 
ook wel gezellig, maar anders”

  Door Nico van Putten

‘ACHTER DE ELLEBOGEN…?’

Klarendal zou Klarendal niet geweest 
als er om 0.00 uur oudejaarsavond 
helemaal geen vuurwerk zou worden 
afgestoken. En het barstte dan ook op 
enkele plekken los! 

Gelukkig was het ook nog eens allemaal 
mooi en indrukwekkend siervuurwerk! 
Zelf had ik nog kindervuurwerk van het 
jaar ervoor en ontstak dat in de lege 
bloembakken op het voorbalkon. En ik 
stond versteld, wat voor mooie dingen 
er nog tussen zaten. Het werd ook heel 
enthousiast met gejuich begroet door 
de mensen op straat. En dat veraste mij 
ook, dat er nog zoveel mensen op straat 
stonden 

En bijna iedereen hield zich netjes aan 
de anderhalve meter afstand. Zelf ben 
ik niet de straat op gegaan, omdat het 
hartelijk handen schudden of omarming 
met buren en bekenden dit keer niet 
wenselijk was. Voor mij zijn daar nog 
geen bevredigende andere manieren 
voor. En die zullen er waarschijnlijk ook 
niet komen. Meestal doe ik het met een 
wat diepere hoofdknik of een ‘boks’ 
met de knokkels. Met de ellebogen wat 
bv de politici doen, was van het begin 
af aan voor mij uit den boze! Het deed 
mij onoverkomelijk denken aan de 
uitdrukking,’achter de ellebogen heb-
ben”! 

Als ik het de politici zie doen, vind ik 
het wel symbolisch. Want ze hebben het 
allemaal ‘achter de ellebogen’! Niemand 
is echt te vertrouwen, ze hebben alle-
maal op z’n minst een tweede ‘stiekeme 
agenda’! Dus voor mij geen elleboog 
begroeting!! 

Door Gert Jan Schouten  
Foto Thunyamon Kodsombat

Aan de vooravond van alweer een maat-
regel grijpt de deadline voor mijn column 
me bij de strot. Ik heb zoals gewoonlijk 
een dag uitstel bedongen en ik had de 
tijd. Die tijd glipte nog vloeibaarder dan 
voorheen tussen mijn vingers door. Van 
uitstel kwam een dutje, visvoer halen en 
andere nietsigheid en opeens dringt de 
tijd, meer nog dan voorheen. Het leven 
is gekrompen en reikt amper tot in de 
straat.

Een virale dreiging heeft ons maar weer 
eens naar binnen gedirigeerd geholpen 
door het beetje winter dat ons rest. Als 
u dit leest zal de avond ons klokken en 
wachten we af. Redactievergaderingen 
zijn een vergeten woord geworden. Ik 
functioneer vooral samen, en heb sprok-
kel plekken nodig om te scharrelen naar 
aanleidingen, belevenissen, klein leed en 
miniatuurgeluk. In mijn eentje schrijf ik 
het wel op. Maar nu zit ik opgescheept 
met een leeg hoofd waarin heel schel een 
lockdownhond aan het blaffen is.

Nog 47 minuten om de wijk van de 
afgelopen tijd te kroniekeuren. Wat is er 
gaande achter al die deuren en ramen? Ik 
ken slechts een enkeling die wel vaart bij 
de ons opgelegde beperkingen. Veel meer 
doet het gerucht van depressie en ander 
verborgen leed de ronde. Nu woon ik nog 
in een goede op corona ingestelde straat. 
Bij ons wordt weinig thuis gewerkt, wij 
hebben veelal praktische beroepen, zijn 
ziek, reeds afgekeurd, gepensioneerd of 
werken helemaal niet. Toch lijkt het leven 
er een beetje uit. De ogen staan doffer. 
We mogen niet klagen hoor, met een 
brandje op zijn tijd en een doorrijder na 
een portie blikschade. Maar de fut is eruit. 
Een achteloos weggegooid gasfornuis 
spreekt boekdelen. Er is zelfs geen plek 
meer voor parkeerruzies. 

Maar toen was daar opeens de sneeuw, 
er klonken opgewonden stemmen, de 
straat lachte weer, sneeuwballen bracht 
hele gezinnen buiten, ergernissen werden 
beslecht met welgemikte worpen, hele 
gezinsstructuren werden helder en bijna 
zou ik hier als sneeuw voor de zon geschre-
ven hebben, ware het niet dat dit het echte 
geluk onrecht aan zou doen. Wat waren 
we blij met het beetje sneeuw en wat was 
het een heerlijke avond die uitvergroot op 
Facebook vele malen over de kop ging.

En laten we de lichtjes niet vergeten, ruim 
voor kerst stonden ze al in bloei alsof ze 

wisten wat er nodig was. Vaak als ik tus-
sen zes en zeven de Klarendalseweg 
opdraaide, zo vlak voor de molen, op weg 
naar de Appie dan kon mijn geluk niet 
meer op. Een grote zee met lichtvisjes, 
hele boeketten oplichtende lampjes, het 
in ere herstelde wijksierraad straalden als 
nooit te voren. Wat een warm onthaal, 
wat een ontvangst. Ik verminderde vaart 
en snoof de kitsch en de glitter met diepe 
halen mijn wezen binnen.

Verder was het stil op straat, geen hond 
te bekennen. 
Gaat het nog een beetje Klarendal?

Er was heel even sneeuw
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Kinderclubs in Corona-tijdKinderclubs in Corona-tijd
We zijn bijna een jaar verder en helaas is het Corona-virus 
nog niet verdwenen. Maar gelukkig zijn er nu wel vaccins 
en maatregelen, waardoor we hopelijk snel van het virus af 
zijn.

Zolang we te maken hebben met al die maatregelen, is het 
voor de Kinderclubs steeds weer even puzzelen. We moeten 
goed bekijken wat we wel en niet mogen en wat verstandig 
is om te doen. Dat betekent dat we bijvoorbeeld veel meer 
buiten activiteiten bieden, omdat het binnen niet mag. Of 
dat we weer iets leuks en leerzaams meegeven in een tasje 
of in de vorm van een doe-boekje.

Kortom, we willen nog steeds voor jullie klaar staan, ook al 
is dat soms lastig. Maar weet, we zijn jullie niet vergeten!!!

En….als je een belangrijke vraag hebt of hulp nodig hebt, dan kun je natuurlijk 
ook altijd bij ons terecht.

Nog even volhouden….samen……., want samen staan we sterk!!!

We zien jullie graag bij één van de activiteiten buiten, dus hou de flyers en 
Facebook in de gaten. 

Een knuffel van ons, op afstand, voor jullie!

Namens alle leiding van de Kinderclubs

Wel of geen Kinderkamp?Wel of geen Kinderkamp?

We krijgen al wat vragen van kinderen over het Kinderkamp. Gaat het wel of niet 
door dit jaar? Afgelopen jaar was het heel duidelijk dat het niet door kon gaan, 
helaas. Dit jaar weten we dat echt nog niet. Het kamp is altijd in de maand mei 
en dat is nu nog best wel ver weg. We moeten echt afwachten wat er allemaal 
nog gaat gebeuren met het Corona-virus. We kunnen dus niets beloven, maar we 
kunnen wel duimen met z’n allen!!

Wie Ben Jij Nou junior Wie Ben Jij Nou junior
Wie Ben Jij Nou junior Wie Ben Jij Nou junior

Door Josje Hers

Aan de Voorbroodstraat word ik 
eerst begroet door Hannes, 
een imposante Old 
English Bulldog met 
een héél klein hartje. 
Richano loodst de 
Bull des huizes 
weer naar binnen, 
die springt direct 
op de bank om 
zijn dutje te 
hervatten. Wij 
nemen plaats 
aan de tafel, op 
gepaste Corona-
afstand van elkaar.

RichanoRichano
“Ik ben me nu beter bewust 
van Corona, want vlak voor de  
kerstvakantie ben ik best ziek  
geworden. Ik kwam terug van school en  
voelde me niet zo lekker, de volgende ochtend was ik nog veel beroerder. Mijn vader werd vlak daarop 

ook ziek en heeft zich toen laten testen, het bleek Corona te zijn. Mijn moeder kreeg het ook, mijn 

broer is de enige die nergens last van heeft gehad. Toen ook mijn opa ziek werd heb ik me best wel 

zorgen gemaakt, mijn opa hoort toch bij de risicogroep. Hij werd er flink ziek en benauwd van, maar is 

gelukkig goed hersteld.”

Toen kon je niet naar school en volgde ook nog eens de lockdown, je bent dus al Toen kon je niet naar school en volgde ook nog eens de lockdown, je bent dus al 
best een poosje thuis, hoe vind je dat?best een poosje thuis, hoe vind je dat?
“Het bevalt me eerlijk gezegd wel, de lessen voor school zijn goed georganiseerd en prima te volgen, 

we werken met een app, Teams heet die app. Om half negen ’s ochtends beginnen de online-lessen, na 

ongeveer twee uurtjes is er een pauze en daarna gaan we weer verder. Meestal zijn we in de middag 

wel klaar, op sommige dagen gaan we tot vier uur door. We hebben minder lesuren, maar wel wat meer 

huiswerk.”

Zie je jouw vrienden nu ook minder?Zie je jouw vrienden nu ook minder?
“We bellen vaker en spelen samen games, zoals Fortnite en GTA 5. We spreken ook veel buiten af, dan 

gaan we fietsen. Ik heb net een nieuwe fiets gekregen, een zwarte mountainbike. Daarmee ben ik nu 

wheelies aan het oefenen, mijn vrienden kunnen het al heel goed. Het is leuk om dat te zien en om te 

doen. Nog even door oefenen dus.”

En vertel eens over die gespierde Hannes van jullie?En vertel eens over die gespierde Hannes van jullie?
“Hannes ziet er inderdaad erg stoer uit maar eigenlijk is hij héél erg lui, hij ligt hele dagen te slapen 

op de bank. Hij is dan ook al acht jaar oud, niet meer zo jong. ‘s Nachts slaapt hij altijd bij mij op m’n 

kamer, dat is wel gezellig natuurlijk. Ik laat hem niet uit, dat doet alleen mijn vader, want als Hannes 

aan de lijn gaat trekken dan is hij erg sterk.”

Ik zag net vrolijke ballonnen in de hal, hebben jullie iets te vieren?Ik zag net vrolijke ballonnen in de hal, hebben jullie iets te vieren?
“Ja! Mijn broer Delano wordt vandaag 21 jaar! Een groot feest zit er niet in vanwege de 

Coronamaatregelen, maar we gaan het natuurlijk wel in het klein vieren.”

Van harte Gefeliciteerd met je grote broer en bedankt dat ik een klein kijkje in jouw Van harte Gefeliciteerd met je grote broer en bedankt dat ik een klein kijkje in jouw 
leven mocht krijgen Richano. Zet ‘m op met de wheelies!leven mocht krijgen Richano. Zet ‘m op met de wheelies!

Dagopvang (0-4 jaar)
Peuterwerk (2-4 jaar)
Bso (4-13 jaar)

Nieuwsgierig? 
Leer ons kennen via www.skar.nl

Je
ziet ze
groeien.

 
 

De Leuke Linde 
Woensdag 17 februari 2021 

Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar 

13.30 uur – 15.00 uur 

 

 

 
 

De Leuke Linde 
Dinsdag 16 februari 2021 

Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar 

13.30 uur – 15.00 uur 
 

 

 

Bij regen gaat de activiteit niet door! Activiteiten zijn gratis! 

Vragen? 
Noëlle Bus – Bouwspeelplaats De Leuke Linde – 026 4424811 

Joyce Verhoef – Kinderwerk Klarendal – 06 15497339 

Said Zahti – Sportbedrijf Arnhem – 06 11915682 

 

 

 

 
De Leuke Linde 

Donderdag 18 februari 2021 

Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar 

13.30 uur – 15.00 uur 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


