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Aan de bewoners(s) van dit adres

De Vijfde Wiek van de Klarendalse molen en Brouwerij DursDe Vijfde Wiek van de Klarendalse molen en Brouwerij Durs
Door Zefanja Hoogers

Op vrijdag 10 september om vijf over 
vijf is bij Molen de Kroon het nieuwste 
beperkt gebrouwen 5-granenbiertje van 
BROUWERIJ DURS gepresenteerd. Een 
lang gekoesterde wens van samenwer-
kende partners is uitgekomen: VIJFDE 
WIEK is een feit, een verwijzing naar de 
mensen die de molen draaiende houden. 

LOKAAL PRODUCT
Brouwerij Durs is gehuisvest op de mid-
denverdieping van het voormalig post-
distributiecentrum ‘Station Klarendal’. 
Als lokale brouwer zoeken zij altijd naar 
samenwerkingen met Arnhemse partners. 
Molen de Kroon bestond in 2020 ander-
halve eeuw op haar plek in de wijk en 
zocht naar iets speciaals om dit jubileum 
te vieren, maar vanwege de coronacrisis 
kwam niets echt van de grond. Verhuurder 
Volkshuisvesting kwam met het verzoek 
aan haar huurders iets terug te doen voor 
de wijk, en zodoende werden de gesprek-
ken tussen de brouwerij en de molen over 
een Klarendalse biertje alsnog opgepakt. 

EEN DANS VAN SMAKEN
Normaal gesproken wordt een bier van 
één tot drie granen gebrouwen, maar 
de Vijfde Wiek van vijf! Brouwmeester 
Sophia Franx is er enorm enthousiast 
over: ‘Het is een ingewikkeld biertje 
geworden, maar bijzonder. We hebben 
“emmer” gebruikt, een voorouder van 
tarwe en een vergeten graan wat nu een 
beetje terug komt. Ik heb het bier ontwik-
keld, maar we hebben met z'n allen voor-
afgaand bepaald wat voor een granen 
erin zouden gaan, de kleur, het alcoholge-
halte en een deel van het smaakpallet. 

Voor mij was het een uitdaging om met dit 
graan te brouwen. Het resultaat is een dans 
van verschillende smaken die typerend zijn 
voor iedere graansoort; een biertje met 
body. Maar ook vet, zo lokaal werken! Er 
ontstaan vriendschappen en saamhorig-
heid.’ 

EXCLUSIEVE VERKOOP
Brouwerij Durs schonk een aantal kratten 
Vijfde Wiek aan Molen de Kroon. Tot het 
einde van september is de Vijfde Wiek 

alleen in de molenwinkel tijdens ope-
ningstijden te koop. De opbrengsten 
komen ten goede aan stichting Vrienden 
van de Klarendalse molen voor onder-
houd en andere onkosten om de wieken 
te laten draaien. Daarna gaat de rest van 
het eenmalig gebrouwen bier naar de 
betere slijterij in stad en regio. Vervolgens: 
op is op! Dus wees er snel bij.

Molen de Kroon komt met nóg meer  
exclusiefs: lees verder op pagina 3.

Meer dan 15.000 euro minder wijkbudgetMeer dan 15.000 euro minder wijkbudget
In het voorjaar schreef de wijkkrant er 
al over: de spelregels voor de Arnhemse 
wijkaanpak worden herijkt, wat tevens tot 
gevolg heeft dat Klarendal per volgend 
jaar minder wijkbudget te besteden heeft. 

We halen nog eens terug: toe ‘Voor Klaren- 
dal geldt dat de scores op leefbaarheid 
en sociale cohesie nu vergelijkbaar zijn 
met het gemiddelde van de gemeente 
Arnhem, waardoor Klarendal op basis 
van de huidige wijktypering nog maar 
beperkt extra budget ontvangt’ aldus de 
gemeente. 

Bij deze voorstellen is gekeken naar inko-
men, aantal inwoners, de sociale cohesie 
en de veiligheidsbeleving. Werkgroepen, 
reacties en de Arnhem Oost 
aanpak waar Klarendal onder valt, ten 
spijt (‘Met de voorstellen subsidieert de 
gemeente de gegoede wijken, knijpt de 
Aandachtswijken af en negeert de beteke-
nis van de wijkplatforms bij de bestem-
ming van die budgetten’): de plannen zijn 
door het college goedgekeurd en vanaf 
2022 krijgt Klarendal 15.600 euro minder 
bewonersbudget tot zijn beschikking.

Een wijkbudget is bedoeld om te beste-
den aan initiatieven en projecten die de 
sociale cohesie en de leefbaarheid van 
de wijk ten goede komen. In de tijden dat 
Klarendal een zogenaamde Vogelaarwijk 
was (vanaf 2007), waren de budgetten 

aanmerkelijk hoger en konden er door  
bewoners veel extra initiatieven uitge- 
voerd worden. Maar die geldstroom  
hield op. Qua extra geldstroom is er 
nu alleen nog een potje Gouden 
Piramide over, een prijs door  
Volkshuisvesting Arnhem  
gewonnen is (2013) en in  
delen is terug gegeven aan  
de wijk. Geld trouwens, wat  
uiterlijk eind 2022 uitgegeven 
moet worden.   

Voorbeelden van waar het  
reguliere wijkbudget aan  
besteed wordt, variëren van  
maaltijd initiatieven, groene  
initiatieven en meer, altijd geho- 
noreerd omdat ze openbare ruimte  
verfraaien, ontmoeting en integratie  
bevorderen, de woonomgeving veiliger  
maken, een informatief of een educatief  
karakter hebben. Maar het wijkbudget heeft 
ook al een aantal jaren een paar zware 
vaste lasten. Dat zijn de prachtige Hanging 
Baskets (de bloemenbakken aan
de retro lantarenpalen), het jaarlijkse 
Speeldorp op de Leuke Linde en de volle-
dige wijkcommunicatie (zeven wijkkranten 
en de website). 

Momenteel buigt het Bewonersoverleg zich 
over hoe die 15.000 euro te bezuinigen. 
Eén post is bij het wijkbudget weg gehaald; 
het Speeldorp van De Leuke Linde.Wijk-

managers (Team Leefomgeving) vonden 
dat een dergelijke kostenpost niet op het 
wijkbudget zou hoeven drukken, dus is er 
door de gemeente een andere geldstroom 
voor gevonden. Maar dit vonden de wijk-
managers niet voor de bloemenbakken 
en de wijkcommunicatie, waardoor beslis-
singen over de toekomst van deze kosten-
posten nog steeds in handen liggen van 
de leden van het Bewonersoverleg. 

Wordt vervolgd! 

Molenaar Jaap, Volkshuisvesting manager Caroline Vos, eigenaren van Brouwerij 
Durs (Maarten en Jette) de Keijzer, Jürgen van sales en molenbestuur Frank 
genieten op de stelling van de molen van het eigen Vijfde Wiek bier © Bas Bugter 
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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 ~

Deze wijkkrant barst eigenlijk al van de 
redactionelen. Tenminste, we schrijven 
op de voorpagina over wijkbudgetten 
en op pagina drie over de geschiedenis 
en toekomst van wijkkranten. Het moet 
helaas vaak over geld gaan. Ook op 
dezelfde voorpagina is er een manier 
gevonden om geld binnen te halen 
zodat de Klarendalse molen kan blijven 
draaien. Nederland is een rijk land, 
maar het is altijd een puzzel om al dat 
geld dat efficiënt te verdelen zonder 
iemand of iets tekort te doen. En zo 
begeven we ons al snel in een politiek 
gesprek, terwijl we de wijkkrant juist 
altijd luchtig willen houden; vrij van 
politiek.

Dat lukt gelukkig óók op bijvoorbeeld 
de Klare Taal pagina: de coronacrisis 
komt al bijna niet meer ter sprake. 
Begeven we ons al in een post-corona 
tijdperk? Of krijgen we in de volgende 
krant weer een terugslag? We gaan het 
zien! Nu gewoon najaar nieuwtjes. Veel 
leesplezier! 

~ Redactioneel ~

Uiterlijk kopij woensdag 20 oktober 
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 nov.

Inleveren van kopy 
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 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 deze editie op pagina 6. 
VEEL PLEZIER! 

Digitaalcafé SWOA 

Ben jij 55+ en is appen, mailen of beeld-
bellen een wens, maar kom je er zelf niet 
(voldoende) uit? Bezoek dan het DIGITAAL 
CAFÉ IN MFC KLARENDAL aan het Kazerne- 
plein 2 in Arnhem. In verband met corona 
wordt gewerkt met een vaste groep. 

In tien bijeenkomsten (op woensdag van 
13.30 tot 14.30 uur) neemt vrijwilliger Wim 
van der Leur de deelnemers mee in de 
digitale wereld. Er is ruimte voor maximaal 
8 deelnemers. Start op woensdag 6 okto-
ber. Deelnemers nemen zelf hun eigen lap-
top, tablet of smartphone mee. 

Deelname aan het Digitaal Café is gratis. 
Aanmelden en meer informatie via Astrid 
Aries, aaries@swoa.nl of tel. 06 - 107 84 951

De Wasplaats
De Wasplaats zal vanaf oktober weer rui-
mere openingstijden hanteren en verwacht 
dan ook het activiteitenaanbod weer uit te 
kunnen breiden. 
In de volgende wijkkrant kunnen we con-
creter nieuws melden. 

Einde Burenhulp

Burenhulp Klarendal stopt er mee per 1 
oktober aanstaande. Jarenlang zette vrijwil-
ligers zich in voor kleine klusjes in de wijk, 
voor mensen die dat zelf niet meer konden. 
Soms  voor tijdelijk, soms voor langer. 
Burenhulp was niet alleen voor ouderen of 
mensen met een beperking. Iedereen kan 
in een situatie komen dat hij of zij even een 
helpende hand nodig heeft.

Boodschappen was eerder een van 
de grote vragen die binnenkwam bij 
Burenhulp. “Ik vermoed dat meer mensen 
door corona online zijn gaan bestellen” 
vertelt Carla Dieperink, een van de vrij-
willigers van Burenhulp. “We hebben al 
een half jaar geen enkele aanvraag meer 
gehad, daarom hebben we besloten er mee 
te stopen”.

Mensen die niet (meer) in staat zijn zelf 
boodschappen te doen, het gras te maaien 
of andere kleine klusjes hebben, kunnen 
nu bellen naar de stedelijke hulplijn VOOR 
ELKAAR IN ARNHEM. Ze zijn van maandag 
t/m vrijdag bereikbaar van 10.00 tot 16.00 
uur op 026 3127702.

Koken Binnen Je Budget
Vitanos organiseert in de maanden oktober, 
december en januari de cursus “Koken 
Binnen Je Budget”. Een laagdrempelige 
cursus onder begeleiding van een kok 
waarbij gezond en betaalbaar koken cen-
traal staat. Elke les koken we gezamenlijk 
een gerecht en aan het einde van de les 
eten we dat gezellig samen op. 

Meer dan alleen koken!
Je leert een gerecht te koken, hoeveelheden 
ingrediënten te berekenen en etiketten te 
lezen. Maar ook hoe je verstandig om kan 
gaan met geld en je een huishoudbudget.
Elke kookles wordt er een andere groente 
gebruikt, bijvoorbeeld: pompoen, auber-
gine of bloemkool. De gerechten die we 
maken passen in een gezonde leefstijl, en 
in een klein budget.

Praktische informatie
• De omvang van de groep is afhankelijk 

van de Corona maatregelen
• De cursus is doorlopend tot eind januari 

2022, er kan elke maand gestart worden
• De lessen worden op maandag ochtend 

gegeven van 10 – 13 uur.
• Locatie: De Stadkeuken in het centrum 

van Arnhem
• Deelname is gratis!

Aanmelden
Wil je graag meedoen aan deze cursus? Of 
ken je iemand voor wie dit enorm leuk en 
leerzaam is? Aanmelden kan op telefoon-
nummer 06 - 458 78 600 (graag de voice-
mail inspreken) of stuur een e-mail naar 
info@vitanos.nl 

Koken Binnen Je Budget is een initiatief 
 van Vitanos, Rozet en de Vrijwilligers-
centrale. Stichting Vitanos stimuleert en 
ondersteunt individuele wijkbewoners om 
gezond en vitaal te worden of te blijven en 
actief te zijn in de buurt of wijk. Daarmee 
wordt tegelijkertijd het sociaal netwerk 
van samenredzaamheid in de wijk of buurt 
versterkt.

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

mailto:wijkkrant%40klarendal.nl?subject=
http://www.klarendal.nl
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50 jaar wijkkranten50 jaar wijkkranten
Van de eindredactie - OPINIE

Nog even, en de Klarendalse wijkkrant 
bestaat vijftig jaar. De eerste editie kwam 
in 1972 van de pers in totaal andere tij-
den, om ook toen een bindmiddel te kun-
nen zijn tussen politici en beleidsmakers 
op het stadhuis en bewoners van de wijk. 
Er waren in de decennia daarna periodes 
dat wijkkranten maken financieel onmo-
gelijk leek, maar altijd kwamen er weer 
oplossingen waardoor er door weer en 
wind edities op de mat van alle bewoners 
kwamen te liggen.

In de tijd dat Klarendal een Vogelaarwijk 
was (2007 en verder), kon de wijkkrant 
fullcolour worden gedrukt en leende het 
zich ook als ultiem medium om het pro-
ject Modekwartier in beeld te brengen, 
nieuwe ondernemers aan het woord te 
laten en achterliggend beleid uit te leggen 
aan wijkbewoners. Maar die periode hield 
op. Dus de wijkmedia moest goedkoper 
en werd ondertussen niet meer betaald 
vanuit die extra potjes waar een aan-
dachtswijk mee kan spelen, maar vanuit 
het reguliere wijk/bewonersbudget. Er is 
ondertussen ook bezuinigd door een paar 
keer van drukker te veranderen en de 
advertentie inkomsten te verhogen om

daar een aantal onkosten mee te betalen. 
Maar het werd nooit een commerciële 
krant. 

Nu krijgt Klarendal dus meer dat 15.000 
euro minder te besteden en staat het 
bestaan van dit communicatiemiddel weer 
onder vuur. Dit, terwijl ambtenaren op 
het stadhuis recent er vanzelfsprekend 
vanuit gaan een beroep te kunnen doen 
op de wijkmedia, met voorbeelden als: 
ruchtbaarheid subsidies klimaatadaptie en 
burgerkrachtsubsidie, enquête over groene 
wijkagenda, Arnhem Aan lijn 2030, Samen 
Sterk Zonder Stigma en meer. Partijen 
die altijd wel de wijkmedia gebruiken zijn 
o.a. kinderwerk Rijnstad, Leuke Linde en 
Speeldorp, bewonersondersteuning, wijk-
agenten en meer. Dus de wijkkrant is altijd 
gevuld met kopij waar beleidsmakers baat 
bij hebben.

‘Om met elkaar samen te leven moet je 
weten wat er speelt. In heel veel buurten 
geeft de wijkkrant daartoe smoel aan de 
bewoners en aan de omgeving’ lazen we 
ergens. ‘Een wijkkrant is het cement van de 
wijk’ en dat beamen we: de redactie krijgt 
áltijd wel reacties op iets wat er in de wijk-
krant stond. Hij wordt dus goed gelezen en 
daar zijn we trots op. 

Ondertussen is er de komst van veel geld 
aangekondigd om de komende jaren in 
een aantal wijken waaronder Klarendal, 
met de Arnhem Oost aanpak verder te 
investeren; het lijkt op de wijkaanpak uit de 
Vogelaartijd. Een logische gedachte: als de 
gemeente daarover wil communiceren met 
zijn bewoners, is wijkmedia nog harder 
nodig. Maar vooralsnog is er niet besloten 
om de druk van het wijkbudget af te halen 
– zie ook de voorpagina. 

Hoewel er nog niets definitief is besloten 
over hoe de wijkcommunicatie er in 2022 
bij staat: er bestaat ook een kans dat dit 
verhaal met een sisser afloopt, we in het 
jubileumjaar weer zeven mooie kranten 
gaan publiceren en online even zichtbaar 
als de afgelopen jaren door kunnen gaan. 

Maar er is en blijft wel de vraag: hoe 
belangrijk vinden de beleidsmakers de 
wijkmedia?

Klarendalse molen shirt
[vervolg van voorpagina]

Wat ook exclusief is, een nieuw T-shirt 
van OKIMONO; wie kent de shirts van dit 
Arnhemse bedrijf met winkel in de wijk 
niet. De VIJFDE WIEK was aanleiding 
om eens over een mooi molen shirt te 
gaan nadenken. “We liepen al 10 jaar 
rond met het idee om een keer iets met 
'onze' Klarendalse Molen te doen, dus 
de animo was er!” aldus Okimono man 
Gerrit Weeren. Grafisch ontwerper Lucas 
van Hapert, vooral bekend met zeefdruk-
ken van Utrechtse beelden, maar sinds 
kort woonachtig in Velp (toch een beetje 
Arnhem), is bereid gevonden om met een 
mooi design te komen in zijn stijl. 

Terwijl de wereld nog van niets wist, 
zijn de T-shirts voor het allereerst door 
vrijwilligers gedragen tijdens de pre-
sentatie van de Vijfde Wiek, geschonken 
door Okimono. Pas daarna is het via hun 
nieuwsbrief gepresenteerd aan de fans 
en vanaf dat moment is de molenwinkel 
een fysiek verkooppunt van het Okimono 
shirt. Ook hier komen de opbrengsten ten 
goede aan de molen en ook hier geldt: 

zolang de voorraad strekt! 

Lucas van Hapert heeft ook werkelijke 
zeefdrukken achtergelaten bij de molen 
van het ontwerp: gelimiteerd gedrukt 
(maar 25 keer!), ingelijst en gesigneerd. De 
Klarendalse molen barst van de exclusiviteit! 

MOLEN DE KROON
Klarendalseweg 82

Open op vrijdagmiddag: 13.00 – 16.00 uur 
en zaterdag: 11.00 – 15.00 uur

www.molendekroon.nl

Vrijwilliger Carola vindt het shirt als één van de allereerste dragers kei leuk en stoer! © Zefanja Hoogers

B U U R T V E R B I N D E R S : 
E E N Z A A M H E I D  I N  D E 
B U U R T  T E G E N  G A A N 

EENZAAM ZIJN
Eenzaamheid uit zich bij iedereen anders 
en voelt bij iedereen anders. Wanneer 
en waarom het voorkomt, is moeilijk te 
voorspellen. Je alleen voelen of je een-
zaam voelen is niet hetzelfde. Wel valt 
het vaak samen. Als je alleen bent, heb 
je niemand om je heen. Eenzaamheid 
betekent dat je iets mist. Een hechte, 
emotionele band met anderen. Eenzame 
mensen voelen zich niet verbonden of 
hebben minder sociale relaties dan dat 
ze zouden wensen.

Eenzaam zijn is iets wat een ieder kan 
overkomen: je was getrouwd, maar je 
partner overlijdt of vindt een andere 
partner; je kan je wel eens eenzaam 
voelen als je bijvoorbeeld in de bioscoop 
zit of alleen in een restaurant; om alleen 
lekker voor jezelf te koken is ook niet 
altijd fijn. Er zijn natuurlijk ook mensen 
die alleen zijn, maar niet eenzaam.

WAT KAN IK DOEN VOOR EENZAME 
MENSEN IN MIJN OMGEVING?
Wat is het probleem van eenzaam zijn 
en hoe herken je iemand die eenzaam 
is? Je kan niet zo maar vragen; bent u 
eenzaam? Je kan eenzame mensen op 
verschillende manieren helpen: door re-
gelmatig een praatje maken in de portiek 
of over de heg, op ziekenbezoek gaan, 
samen met iemand te winkelen, kleine 
praktische hulp aan te bieden en daarbij 
een praatje te maken.

Om eenzaamheid te signaleren zijn 
we gestart met Buurtverbinders, die 
eenzaamheid in de buurt tegen willen 
gaan. Maar dat is niet makkelijk, daarom 
zoeken wij hulp. Wij zoeken vrijwilligers 
om mee te doen. De Buurtverbinders 
willen in elke buurt een team vormen 
om eenzaamheid te signaleren en aan te 
pakken, de buurt met elkaar verbinden.

Heb je interesse, wil je meewerken aan 
een sociale omgeving van je eigen buurt, 
dan kan je je aanmelden. Wil je meer 
informatie neem dan contact op Loek 
Busscher, Voor Elkaar in Arnhem, 
tel. 026 - 312 77 02.

We zouden ze áltijd willen blijven maken! 

Lydia stelt zich voor 
Mijn naam is LYDIA CORPORAAL. Per 1 
februari 2021 ben ik dienst van Rijnstad 
als Jeugdwerker 12- in de wijk Klarendal, 
met Joyce Verhoef als mijn directe collega 
Jeugdwerker 12-. Joyce ken ik ondertus-
sen al heel wat jaren; tijdens mijn oplei-
ding Sociaal Pedagogische Hulpverlening 
heb ik stage mogen lopen bij het 
Kinderwerk in Klarendal, met Joyce als 
mijn stagebegeleider. 

Na mijn stage ben ik aangesteld om 
een gedeelte van de coördinatie van 
de Huiswerkclub op mij te nemen. Als 
Jeugdwerker 12- blijf ik onder andere ver-
antwoordelijk voor het coördineren van 
de activiteiten die verbonden zijn met de 
Huiswerkclub in Klarendal. 
Daarnaast neem ik sinds kort een klein 

aantal uren over van mijn collega Anja 
Hal die samen met Karin Veldkamp ver-
antwoordelijk was voor het opbouwwerk 
in Klarendal. Deze uren zijn voornamelijk 
gericht op het ondersteunen en begeleiden 
van verschillende activiteiten in de wijk met 
focus op het Multifunctioneel Centrum. 

Klarendal is een wijk naar mijn hart; zo 
ook de mensen die hier wonen. Ik ben dan 
ook echt een verbinder. Als ik, op wat voor 
manier dan ook, van betekenis kan zijn 
voor de mensen en kinderen waarmee ik 
werk en kan bijdragen aan meer verbinding, 
dan maakt dat van mij een gelukkiger mens. 

Is er iets waarmee ik van betekenis kan zijn 
voor jou dan kun je me bereiken via mail: 
L.CORPORAAL@RIJNSTAD.NL 

of telefonisch via: 06 - 319 52 997. 

Lydia: 'Ik ben een verbinder' 
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Beste Klarendallers en omgeving, mijn 
naam is SOFYAN EL MALKI en vanaf 1 juli 
werkzaam als ambulant jeugdwerker in 
Noord-West vanuit Rijnstad.

Als ambulant jeugdwerker houd ik mij 
bezig met jongeren, die het moeilijk 
vinden om een plek te vinden in de 
maatschappij. Een van mijn taken is om 
deze jongeren te signaleren (in de wijk 
Klarendal) en te kijken welke behoefte er 
speelt. 

Dit kan zijn door te stimuleren naar een 
veilige en acceptabele situatie, dit om 
de kwaliteit van leven te verbeteren. 
Daarnaast kan ik ook helpen met een 
hulpvraag over school, werk of hulpver-
lening. 
Vanuit een hulpvraag probeer ik verbin-
dingen te leggen of dit te faciliteren. Dit 
doe ik samen met mijn team jeugd en 
partners in de wijken

Door het outreachend werken kom ik in 
contact met jongeren die een rolmodel 
kunnen zijn voor andere. Door deze jon-
geren bij elkaar te brengen zorg ik voor 
verbindingen en cohesie in de wijk. Ook 
ben ik een aanspreekpunt omtrent jon-
geren. Doordat mijn drempel zeer laag is 
en ik een neutrale positie bekleed kan ik 
jongeren makkelijker bereiken. 

Indien u vragen heeft of in contact wilt 
komen, ben ik bereikbaar via 
s.elmalki@rijnstad.nl of 06 - 111 96 157

Voormalig ambulant jongerenwerker 
Clarence Schipper, geboren en getogen 
in de wijk, heeft via Rijnstad een switch 
gemaakt naar coach op een Vmbo. 

Sofyan stelt zich voor

Sinds het ontstaan van het 
MODEKWARTIER in de wijk, zijn er nog al 
wat winkeltje gekomen en weer gegaan 
in de daarvoor beschikbaar gestelde win-
kelpanden. Ondanks dat eigenaar Volks- 
huisvesting tijdens de coronacrisis maat-
werk leverde aan alle ondernemers 
betreffende de huurprijzen en met hen 
meedacht, zijn er recent toch een aantal 
deuren gesloten. 

O.a. Arnhemse Meisjes (vintage en 
vinyl) aan de Sonsbeeksingel en De 
Wereldkeuken (Driestroom) hielden er 
mee op. De breiwinkel Recht en Averecht 
verhuisde terug naar huis; de stilte van de 
lockdown deed eigenaresse inzien dat een 
winkel runnen wel érg veel tijd in beslag 
nam. De creatieve uitgeverij Loopvis ver-
huisde na twee locaties in de wijk, naar 
de Coehoornstraat. Deze beslissing was 
niet corona gerelateerd trouwens, want 
de Loopviswinkel barstte uit zijn voegen 
en eigenaresse Marije Sietsma (‘Ik ga het 
wel missen hoor, die fijne kneuterige plek 
daar op de Klarendalseweg.’) had gewoon 
meer ruimte nodig. Zij betekende trou-
wens veel voor de ondernemersvereni-
ging DOCKS en leefomgeving. Dank!  

NIEUWE ONDERNEMERS
We kennen niet álle verhalen van geslo-
ten deuren én ondernemers hebben van 
voordeur gewisseld: MEREL DE MODE 
(originele babykleertjes) en IK PAK JE IN 

(kaarten) verhuisden binnen Klarendal. Er 
gelukkig ook veel nieuwe bedrijvigheid te 
vinden.  
Zo is aan Klarendalseweg 526 in een heel 
bijzonder pand kunstenaar JOHN EBBEN 
een galerie begonnen. Vlak er naast zat 
jaren Mirjam Twaalfhoven met prachtige 
sieraden. Zij stopte eind 2020 na 50 jaar 
ondernemen en haar atelier werd overge-
nomen door edelsmid VICTOR TIJSSEN. 
Aan de Sonsbeeksingel opent binnen-
kort BOTMA & VAN BENNEKOM met 
o.a. handgemaakte biologische zepen; 
een bedrijf dat al vijf jaar bestaat met 
verkooppunten en webshop en nu een 
fysieke winkel start met zeepatelier.      

In de voormalige Wereldkeuken opent 
in oktober ARNHEMS BOEKEN CAFÉ 
LIBERTAS, het eerste literair café van 
onze stad: Carmen zocht lang naar de 
perfecte verbinding tussen bijzondere 
tweedehands boeken en lekkere koffie (en 
speciale biertjes!). In het boekencafé zal 
plaats zijn voor vermaak. Daarnaast is de 
tuin achter het pand opnieuw ontworpen, 
de tuinproducten zullen later gebruikt 
worden door STUDIO KONIJNENVOER 
(veganistische keuken met restaurant aan 
de Oude Kraan), die vanaf medio novem-
ber in hetzelfde pand een To Go restaurant 
zullen openen.

EN DAN HEBBEN WE NOG NIET EENS 
ÁLLES OPGESOMD: BEST VEEL NIEUWS!!

Wisselende winkels

Rianne en Niels van BOTMA & van BENNEKOM hebben met een crowdfunding actie 
hun nieuwe zeepatelier mét eigen winkel kunnen realiseren aan de Sonsbeeksingel 

KLARENDALSE TAFERELEN

Door Gert Jan Schouten 

PARALLELLE WERELDEN

De kleine biotoop die ons straatje heet, 
wordt bewoond en bezocht door een 
keur aan wezens. Zo af en toe is er 
enige overlap bij de werelden van deze 
schepsels. Vaker nog leven ze volkomen 
naast elkaar in parallelle werelden en 
niet zelden hebben ze geen weet van 
elkaar. Ooit is een prachtige documen-
taire gemaakt over het leven van katten 
in zo'n omgeving als de onze. Vanuit 
kattenperspectief was het wel duidelijk 
wie de hoofdbewoners waren. 

Parkeerders leven langs elkaar heen. 
Niet autobezitters doen niet mee. 
Zij nemen slechts de drukte waar. 
Parkeerders met een woning lossen 
de forenzen af. Ze wisselen stuivertje. 
Vreemde parkeerders met te grote 
auto's parkeren onwennig en maken 
weleens brokken in de kleine ruimte. 
De aso-parkeerders vertonen territoriaal 
gedrag en eisen plekken op. Zoekende 
parkeerders durven niet zo goed bui-
ten de lijntjes te parkeren en de niet-
parkeerders staan slechts even stil. Zij 
bezorgen pakketjes, dingen, spullen, 
brengen en halen kinderen of leveren 
drugs. Het is een wereld op zich.

De beesten leven hun eigen leven. Het 
is er minstens even druk. De honden 
komen er bekaaid af, een dagelijks 
loopje met een chagrijnig baasje naar 
een armoedige strip groen die dienst 
doet als toilet. Ik heb altijd een beetje 
medelijden met poepende honden aan 
de lijn. Het ongemak van het baasje is 
van betoverende schoonheid. Ik zag er 
ooit een kunstproject in.

Katten nemen alles over, altijd en over-
al. Zij zijn de ware koningen en konin-
ginnen van de straat. In de tuinkant 
leven mijn oppaspoezen met elk hun 
eigen grote boze blaaspoes waar ze 
tegen op moeten boksen. Zo heeft rooie 
Sammie af te rekenen met een grote 
witte wonderschone kater, een notoire 
insluiper. Sammie zelf pakt dat subtieler 
aan. Als een heuse slet keert ze regel-
matig geparfumeerd huiswaarts. Rawit 
is nog aan het verkennen. Die heeft nog 
wel wat uit te knokken, niet in de laat-
ste plaats met zichzelf. Ze is nog een 
beetje bang.

De straatkant is wat rauwer, hier lopen 
de poezen over van het zelfvertrouwen. 
Ze zonnen op nog warme motorkappen 
of liggen op vensterbanken ongeïnte-
resseerd te wachten op een voorbijko-
mende massage. Van de week lag er 
eentje prinsheerlijk in een kartonnen 
doos naast het vuilnis, naast de paal 
met het bordje Putstraat. Toen ik hier 
kwam wonen huisden er depressies in 
mijn hoofd. Wonen in de Putstraat, heb 
ik weer, geen ontsnappen mogelijk. 
Poezen hebben geen last van dat soort 
gedachten, die lezen de bordjes niet 
en ik ook niet meer. Ik kon niet anders 
dan het tafereeltje vastleggen, in de 
Putstraat :-) 

Sofyan werkt outreachend

ZIN IN SOEP, BUUR? 

Op Burendag organiseert het Inloophuis 
weer een soepfestijn! 

Voor €2,50 kun je onbeperkt soep komen 
eten. Je kunt kiezen uit minstens 5 ver-
schillende soorten, zonder en met vlees, 
maar allemaal lekker. 

Ook is er koffie, thee en limonade, waar 
je niet voor hoeft te betalen (maar het 
mag wel). 

Zodoende willen we een goede buur zijn 
en hopen we op mooie ontmoetingen. 

Van harte welkom op zaterdag 25 sep-
tember, tussen 16.00 en 19.00u, aan de 
Van Slichtenhorststraat 34 in Arnhem.

ZILVEREN PLAK IN DE WIJKZILVEREN PLAK IN DE WIJK

 
Midden in de zomervakantie kregen we 
een bericht van Anja: ‘We hebben iets 
leuks in de straat! We zijn apetrots op 
de Nederlandse estafetteploeg (heren) 
en één van de lopers woont bij ons in 
de straat, namelijk TONY VAN DIEPEN. 
Vanavond gaan we zijn huis versieren, 
morgen een spandoek erbij en omdat er 
geen Arnhemse huldiging is, doen wij 
dit dus met de straat!’ Jeetje toch: van 
Olympische Spelen Tokio naar augus-
tusavond in Klarendal Arnhem, in plaats 
van een nationaal event om Nederlands 
trots tentoon te stellen. Corona. Maar zo 
is het dus gegaan! 

De 25 jarige Tony heeft in Tokio als atleet 
op het laatste onderdeel van de baanat-
letiek bij de Olympische Spelen, Oranje 
aan de zevende atletiekmedaille gehol-
pen. Zijn team liep in de eerste olym-
pische finale ooit voor Nederland, op 
de 4x400 meter naar de tweede plaats 
achter de Verenigde Staten.

We wilden hem graag even bevragen. 
Maar zo vlak na de Olympische Spelen 
is hij verhuisd naar elders. Gelukkig 
heeft hij op zijn minst in augustus een 
Klarendalse huldiging gekregen in eigen 
straat. Het lijkt er op dat ze er een feestje 
van maakten! 

Met dank aan Anja Daniels 

Tony laat zijn zilveren medaille zien tijdens 
zijn feestelijke ontvangst in de straat

(foto van hun Facebook pagina)



KLARE TAAL - ZO MAAR, PRAATJES DOOR BAS BUGTER

Tijdens onze ronde door de wijk was er van herfstig weer nog geen sprake. Het was een 
mooie zomerse dag en er werd, naar goed Klarendals gebruik, gezellig voor het huis 
gezeten. Men liet zich het humeur niet bederven door de coronacrisis en ander negatief 
nieuws. 
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HENK

In de Kapelstraat portierde Henk voor zijn pakketenverzamelpunt. "Wij verzamelen hier 
eigenlijk alle pakketjes behalve die van Post.nl. Er zijn veel vaste klanten, die regelmatig 
wat bestellen bij Bol.com of iets laten bezorgen door DHL. We hebben gemerkt dat het 
drukker was door de corona want daardoor werd er minder naar de winkels gegaan. 
We zijn door de week open van 3 tot 8 en op zaterdag van 4 tot 9. Soms is het vervelend 
want men kan hier ook aankloppen terwijl we net zitten te eten maar dat hoort er nu 
eenmaal bij."
De vrouw van Henk bleek corona te hebben gehad: "4 juni ben ik ingeënt en een paar 
dagen later werd ik ziek. Ik heb hier thuis nog aan het zuurstof gelegen. Henk niet, Henk 
had mazzel".

“We hebben gemerkt dat het drukker was door de corona“We hebben gemerkt dat het drukker was door de corona” ” 

KRISTEL, MICK, ANNE EN CÉCILE 

Op het parkeergedeelte van het hofje aan de Agnietenstraat speelden wat kinderen en 
zaten wat volwassenen aan de koffie. "Wij zijn de commune van het Agnietenhofje", 
grapte men. Het gedeelte wordt vooral bewoond door jonge stelletjes. "Er zijn hier zo 'n 
20 woningen en daar waren indertijd 70 belangstellenden voor. De meesten die hier nu 
wonen kenden Klarendal sowieso al want ze kwamen van hier of vanuit de omgeving. In 
de 4 jaar dat dit hofje bestaat zijn hier al een stuk of 5 kinderen geboren".
Een vruchtbaar hofje, dus. "We passen veel op elkaars katten". 

“Wij zijn de commune van het Agnietenhofje”“Wij zijn de commune van het Agnietenhofje”

MONZER

Even verderop in de Kapelstraat laadde Monzer zijn auto in. 
"Ik ben buschauffeur en voorlopig moeten de passagiers nog steeds een mondkapje op, 
in het openbaar vervoer. Ik als chauffeur niet".
Hij droeg een shirt met het logo van Fila erop en gevraagd naar welke sport hij beoefent 
antwoordde hij: "Schaken. Dat doe ik thuis, als hobby, met een vriend". 
In tijde van corona een bijzonder veilige sport waarbij men vrij gemakkelijk gepaste 
afstand tot elkaar kan bewaren.

“Ik ben buschauffeur en voorlopig moeten  “Ik ben buschauffeur en voorlopig moeten  
de passagiers nog steeds een mondkapje op”de passagiers nog steeds een mondkapje op”

ROSA 

Ter hoogte van de Agnietenstraat had Rosa net haar kleinkinderen van school gehaald.
"Mijn jongste zoon wordt voor de derde keer vader", vertelde ze trots. "Ik ben echt een 
lentemens maar verheug me eigenlijk wel op de herfst en op de winter en de kerst 
daarna.
Het zou misschien m 'n laatste kerst kunnen gaan worden want ik heb een ernstige long-
ontsteking. De herfst is mooi met al die verkleuringen".

“Ik ben echt een lentemens maar verheug me eigenlijk  “Ik ben echt een lentemens maar verheug me eigenlijk  
wel op de herfst en op de winter en de kerst daarna”wel op de herfst en op de winter en de kerst daarna”

Aan de Agnietenstraat vat iemand de boodschap van deze Klare Taal pagina goed samen
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Bewonersoverleg 

Het Bewonersoverleg van Klarendal is het orgaan van 
de wijk dat zich bezig houdt met meerdere situaties en 
actualiteiten in de wijk, als ogen en oren van de wijk. 
Het wordt begeleid door de bewonersondersteuner en 
het Team Leefomgeving is nauw betrokken bij wat er 
daar ter tafel komt. Normaliter komen zijn zeven maal 
per jaar bijeen. 
Bijna iedere wijk in Arnhem heeft een dergelijk bewo-
nersplatform. Zij geven tevens gevraagd en onge-
vraagde adviezen over de te besteden gelden én zijn 
medeverantwoordelijk voor het besteden van het wijk/
bewonersbudget. 

Het wijkbudget van Klarendal is per 2022 met 
€15.000,00 op jaarbasis gekort, dus het overleg heeft 
bezuinigende beslissingen te nemen over de komende 
wijkbegroting (lees ook op de voorpagina), het belang-
rijkste agendapunt voor de komende overleggen.

Voor vragen kun je terecht bij Karin Veldkamp 
k.veldkamp@rijnstad.nl 

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
www.klarendal.nl/bewonersoverleg.

Vakkrachten van Rijnstad werken in het MFC
Kinderwerk én bewonersondersteuning Lydia 
Korporaal l.corporaal@rijnstad.nl  tel. 06-31952997
Ambulant jongerenwerker: Sofyan El Malki
s.elmalki@rijnstad.nl
Bewonersondersteuner Karin Veldkamp
k.Veldkamp@rijnstad.nl telefoonnummer 06 468 014 59
Kinderwerk Klarendal Joyce Verhoef 
j.verhoef@rijnstad.nl tel. 026 - 377 20 63
Sociaal Raadman: Mark van Kooten 
m.vkooten@rijnstad.nl
Basisschool Kunstrijk 026 443 14 38
Sociale wijkteams www.wijkteamsarnhem.nl 
088 - 226 00 00

Nuttige nummers in de wijk

Wijkpost: Hommelseweg 56, 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
Nico Pennings nico.pennings@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. 

W I J K W I J Z E RW I J K W I J Z E R

Klarendal houdt van groen, tot zover dui-
delijk. In het voorjaar zijn al twee gevel-
tuintjes rondes geweest en is de wijk 
aanmerkelijk opgeluisterd met allerlei 
vaste beplanting in de openbare ruimte; 
aanvankelijk aan de zogenaamde econo-
mische assen van de wijk (Modekwartier), 
maar zeker ook al op andere plekjes zien 
we gewipte tegels met een tuintje er 
in. De ‘HEEL KLARENDAL GROEN’ actie 
is een samenwerking van ONDERNE-
MERS, DE WASPLAATS met de WOON 
OMGEVINGS PLOEG en de organisatie 
ARNHEM KLIMAATBESTENDIG, die 
bewoners aanjagen er aan mee te doen in 
het kader van het NK TEGELWIPPEN.

Maar er zijn nog meer initiatieven. 
Bewoners aan de HOMMELSEWEG tus-
sen de COOP en de Agnietenstraat, in de 
kenmerkende rode dakenhuisjes die deel 
uitmaken van de eerste woningwetwonin-
gen die Volkshuisvesting heeft gebouwd 
in Arnhem, bundelden krachten om ook 
dat stukje straat te vergroenen. Op de 
Burendag van 25 september stropen zij de 
mouwen op, maar voorbereidingen zijn 
al in volle gang. Zij deden een financieel 
beroep op het wijkbudget om duurzame 
plantenbakken aan te schaffen, maar kre-
gen ook middelen beschikbaar vanuit het 
AANJAAGFONDS, het ORANJEFONDS

en (ook in diensten) van VOLKSHUIS-
VESTING. 

Naast het verfraaien van het straatbeeld 
en verbetering van leefklimaat voor zowel 
bewoners als passanten, is er nog veel 
meer te winnen: ‘Gevelvergroening en 
vakbeplanting leveren niet alleen maar 
meer biodiversiteit, maar hebben tevens 
een isolerende werking waardoor hit-
testress en geluidsoverlast verminderd 
zullen worden. Vooral hitte stress loopt 
op met de huidige zomers en levert niet 
alleen snikhete huizen, maar buiten neemt 
de lucht kwaliteit (meer fijnstof) steeds 
verder af. Verkoeling door gevelgroen en 
geveltuintjes wordt nu echt noodzakelijk!’ 
omschreven zij in hun aanvraag. 
Een aantal huisjes heeft een stenen 
verhoging aan de voorgevel. Zij krijgen 
hulp van Volkshuisvesting om die uit 
te slijpen tot plantenbakken. Andere 
bewoners hebben weer andere wensen. 
Initiatiefneemster MIEKE LAMAR en CATO 
DONKER hebben hun weg wel gevonden 
om het project te realiseren! Op Burendag 
gaan zij met elkaar, zowel de planten/
bloembakken, de uitgeslepen voortuintjes 
en de voortuintjes (gelijk liggend met de 
gemeentegrond) beplanten.

WIJ KIJKEN UIT NAAR HET RESULTAAT! 

Hommelseweg: van Stenen naar Stokroos

Vind je het ook fijn als de wijk schoon 
is en wil je daaraan bijdragen? Dan ben 
je heel welkom bij de WERKGROEP 
SCHOON KLARENDAL. Het is een werk-
groep voor en door Klarendallers. 

Met zwerfvuilacties maken we de wijk 
schoon en dat wordt gewaardeerd gezien 
de vele positieve reacties tijdens ons 
werk. We vragen aandacht voor het pro-
bleem van rondslingerend afval en met 
de poepgroep hebben we dispensers met 
gratis hondenpoepzakjes verspreid over 
de wijk. 

We ontvangen financieel steun van Team 
Leefomgeving Arnhem, wijkplatform 
Klarendal, Depotdog en Dierenwinkel 
Jumper XXL Arnhem. 

Werkgroep Schoon Klarendal zoekt men-
sen die zich willen inzetten als vrijwilliger 
en zoeken ook werkgroep leden die bij-
dragen aan de coördinatie. 
Heb je interesse of een vraag? Stuur een 
mail naar schoonklarendal@outlook.com

Namens de werkgroep, Sjoerd Kuilman en 
Ellen Karis 

ZWERFVUIL ACTIES EIND 2021

De komende zwerfvuil acties: zaterdagen 
23 oktober, 20 november en 18 december 
van 10.00 tot 12.00 u vanuit de Wasplaats 
(Klarendalseweg 439). 
Materiaal is aanwezig en vanaf 9.45 uur 
staan de koffie, thee en koekjes klaar. 

KLARENDALSE BOP

Klarendalse Bop is helemaal uitgerust 
terug van vakantie. Tot grote vreugde ziet 
hij overal in de wijk kleine tuintjes langs 
de straten, met prachtige planten en bloe-
men! 
Maar wat ziet hij nu? Er liggen vieze hon-
dendrollen tussen, wat een nachtmerrie! 
Verderop is het gelukkig overal weer net-
jes schoon. 

Bedankt voor het opruimen, doe jij ook 
al mee?

Werkgroep Schoon Klarendal zoekt jou! 

WWW.FACEBOOK.COM/KLARENDALSEBOP

KLARENDALSE BOP
ONTDEKT GEVELTUINEN

WAT EEN PRACHTIGE
PLANTJES!

De eerste voorbereidingen zijn al eerder in september getroffen om plantenbakken te realiseren



  

Wijkkrant Klarendal - september 2021 Pagina 7

Door Hilde Wijnen

Ik ben op bezoek bij NINA FOKKER (36). 
Ze is actrice en woont samen met haar 
vriend Clarent Savi (40), hun dochter Mia 
(4) en hun kersverse baby Isadora (0) in 
een bovenwoning aan de Klarendalseweg. 

Wat een mooi en licht huis!
Jaaa, ik ben er zo blij mee. Ik hou van 
Klarendal. Het is wel druk hoor. Veel 
lawaai. Alle gesprekken die op de stoep 
gevoerd worden, kun je woord voor 
woord volgen. Toen ik boven in mijn 
kraambed lag, was ik daar wel heel blij 
mee. Het was net ver genoeg weg van 
de straat, maar ik kon precies horen wie 
eraan kwam. Ook de muziek die uit de 
auto's kwam gerold, vond ik fijn. 

Hoe lang woon je hier?
Sinds december 2018. We deden huizen-
ruil. In Amsterdam waar we woonden, 
werd de huur van ons appartement 
flink verhoogd. Daardoor was het niet 
meer te betalen. Toen kwam ik tijdens 
een productie bij Theater aan de Rijn 
Mirte Engelhard tegen, ze deed er de 
kostuums. En zij wist van dit huis. Kim, 
die hier eerst woonde, kreeg een baan 
in Amsterdam én ze had een hond, niet 
handig in een bovenwoning. Ons huis in 
Amsterdam was klein, maar had een tuin-
tje. Het klopte precies. Nu hebben we 110 
vierkante meter en betalen we de helft! 
Crazy of niet?

En, wat vind je van Klarendal? Kende je 
het al?
Ik heb in Arnhem gestudeerd. Dans, aan 
Artez. Van 2003 tot 2007 woonde ik in de

Steenstraat, ook leuk. Arnhem kende ik 
dus, maar Klarendal nog niet.

Waar ik van hou in Klarendal is de niet-
anonimiteit. Toen ik hoogzwanger over 
straat waggelde, bemoeide iedereen zich 
ermee. Dan werd er weer een raampje van 
een auto opengedraaid en dan hoorde ik: is 
ie er nou nog niet? (Lachend) Ik voelde me 
alsof ik een soort eigendom van de straat 
was. 

Best een verschil met Amsterdam, lijkt me.
Ja! Amsterdam is zo vrij, dat mis ik wel. 
Niemand bemoeit zich er met je en dat is 
best fijn, maar soms snak je naar iets per-
soonlijks. Dat iemand je gewoon herkent! 
Dat is hier heel anders. Het is gezellig en 
warm en iedereen wil elkaar helpen. 

Hoe is het met je werk? Dat is vast lastig. 
Met twee kinderen en een coronacrisis. 
House of Nouws, ons theatergezelschap, 
heeft tot aan de zomer stilgelegen, maar 
nu gaat het eindelijk weer beginnen. Ik heb 
er zo'n zin in! We hebben een nieuw stuk 
gemaakt voor kinderen: Een feest om te 
janken. Het gaat over hebberigheid. 

Ik ben dolgelukkig dat we de magische 
wereld weer open mogen gooien. Dat we 
weer mensen mogen betoveren. Ik heb dat 
het allerergste gemist tijdens corona. Om 
even weg te kunnen zijn uit de realiteit. Van 
het moederschap, van de crisis, van wat 
dan ook. Dat is zoveel belangrijker dan we 
denken. Theater, dans, muziek, het geneest 
ons.

Nina speelt 25 en 26 oktober in Theater aan 
de Rijn

Wie ben jij nou? Wie ben jij nou? Wie ben jij nou? Nina Fokker Nina Fokker 

“Ik hou van Klarendal. Het is 
wel druk hoor. Veel lawaai”

Mooie bestemming voor ongebruikt bushokje
Door Bas Bugter 

Begin januari van dit jaar werd door de 
gemeente besloten om buslijn 13, van 
Vervoersbedrijf Breng, stop te zetten. Vijf 
jaar daarvoor was men er mee gestart om 
Klarendallers een eigen busje te geven 
maar de lijn bleek niet rendabel. Mede 
door de coronacrisis werd er te weinig 
gebruik van gemaakt en momenteel is 
het nog onduidelijk of de lijn terugkeert.

De ongebruikte bushaltes bleken echter 
een dankbaar verzamelpunt voor dealers 
en hun klandizie. Buurtbewoners stoorden 
zich daaraan. Uit ergernis werd de halte 
aan de Oogststraat eens door iemand 
besmeurd met onwelriekende drab uit 
een afvalcontainer. "Begrijpelijk", aldus 
een betrokken omwonende, "maar het 
leek ons beter te zoeken naar een positie-
vere oplossing en er iets van te maken". 
Zodoende kwam men op het idee de 
halte tot bloemperk te transformeren. Er 
werd een plantenbak op het zitbankje in 
de halte gezet, een decoratief vogelhuisje 
opgehangen en men wipte wat tegels los

om plaats te maken voor groen. "Het is 
eigenlijk geen officieel onderdeel van de 
tegelwipactie, want om daarvoor in aan-
merking te komen moet de beplanting 
aan een gevel grenzen. Dus hebben we 
met een aantal buren zelf wat plantjes 
verzameld en die erin gezet. De verzor-
ging daarvan doen we ook samen, om 
beurten."
De opgefleurde halte blijkt voor dealers 
onaantrekkelijk maar de buren en passan-
ten zijn enthousiast: "Het werkt. We zien 
hier nu geen drugshandel meer plaatsvin-
den."

Hoewel dat dan voor de Oogststraat mag 
gelden is het probleem daarmee nog niet 
opgelost: de dealers hebben hun winkel-
tje verplaatst naar een bushalte verderop, 
in de Agnietenstraat. Zolang de gemeente 
nog geen definitief besluit heeft genomen 
over het voortbestaan van lijn 13, is de in 
onbruik geraakte bushalte een stukje nie-
mandsland. 

Mogelijk krijgt het initiatief vanuit de 
Oogststraat navolging... 

Door Nico van Putten

Nu dat het leven voor groot deel weer 
z'n gang gaat, werd ik dit jaar opnieuw 
aangenaam verrast door de enkele 
weken minder gemotoriseerd verkeer op 
straat. Dat is iedere zomer in de vakan-
tieperiode. Veel bewoners zijn dan waar-
schijnlijk op vakantie of zitten op hun 
vaste campingplek ergens in de regio. 

Ieder jaar geniet ik er weer van dat ik 
dan onverwacht zonder acuut levens-
gevaar de Klarendalseweg rustig kan 
oversteken. Het duurt maar kort, maar 
wie het kleine niet eert.........! Voor 
de rest van het jaar is het altijd maar 
weer afwachten hoe de hectiek van het 
dagelijks verkeer zich aandient. Dat is 
inherent aan het wonen in een stad, dus 
daarover zul je mij niet horen klagen. 
Alhoewel soms....! Zo zijn de maanden 
november en december doorgaans 
het meest chaotisch qua drukte! Meer 
mensen pakken de auto vanwege het 
slechtere weer of de hoeveelheid bood-
schappen in verband met de feestdagen. 
Sinds enkele jaren is het ook in die 
maanden soms een ware terreur van de 
vele pakketbezorger busjes, die her en 
der vaak slordig worden neergezet. Ook 
zijn er meer bevoorrading vrachtwagens 
die moeizaam moeten inparkeren bij de 
AH, zodat we niets tekort komen met de 
feestdagen. En zo kan ik nog wel even 
doorgaan, maar dat mag u zelf invul-
len. Gelukkig geeft januari ons weer wat 
meer ruimte en rust. Je weet het nooit! 

Vaak ga ik eerst even op het voorbalkon 
kijken alvorens de straat op te gaan. Dan 
schat ik even de huidige situatie in en 
weet ik wat ik kan verwachten als ik zo 
de weg opga!

Huis van Puck

Na een heel jaar mogen we 
eindelijk weer! Vanaf sep-

tember geldt zoals 
vanouds: iedere 3e 

vrijdag van de maand 
= Pucks Open Podium. 

Muzikanten, theaterma-
kers, dansers, dichters, 

schrijvers, cabaretiers 
en andere podiumkunste-

naars komen bijeen in Huis van 
Puck voor een reeks ongedwongen 

optredens. 

De avond wordt altijd samengesteld uit 
zes totaal verschillende acts. Je vindt er 
zowel de singer-songwriter die voor de 
allereer-ste keer zijn allereerste liedje aan 

een publiek laat horen, als de cabaretier 
die al tiental-len jaren ervaring heeft en 
haar nieuwste materiaal wil uittesten. 
Kortom: een superdi-verse avond!

De toegang is gratis, maar in verband 
met de coronamaatregelen is reserveren 
noodza-kelijk. Dit doe je via 
WWW.HUISVANPUCK.NL 

Ook een keer optreden tijdens Pucks 
Open Podium? Ook dit kun je regelen via 
de website!

PUCKS OPEN PODIUM
Iedere 3e vrijdag van de maand
Eerstvolgende editie: vrijdag 15 oktober
20:00 uur - 22:30 uur

P U C K S O P E N P O D I U M 
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Start KinderclubsStart Kinderclubs
Vanaf woensdag 29 september gaat de Kidsclub weer van 
start op de woensdagen! We gaan er voor nu vanuit dat 
de club weer gewoon in het MFC Klarendal zal zijn!

Iedere woensdag (behalve in de vakanties) van 13.30 uur 
tot 15.30 uur. Vanaf 12.30 uur is de inloop, dan kun je 
aangeven welke activiteiten je wil doen, je kunt je boter-
ham eten, een spelletje spelen of tekenen en kleuren. 
Daarna starten de activiteiten. Kinderen van 7 t/m 12 
kunnen kiezen uit verschillende activiteiten (2x een uur) 
en de kleuters gaan knutselen en gymmen. Vergeet je gym-
schoenen niet! Kosten zijn € 1,- per keer.

De andere clubs starten daarna langzaam weer, let op de 
flyers, posters en Facebook.

HuiswerkclubHuiswerkclub
Ook de Huiswerkclub gaat weer van start. De Huiswerkclub is voor kinderen van 
groep 4 t/m groep 8 en vindt plaats in het MFC Klarendal. Met ondersteuning 
van een stagiaire of vrijwilliger aan de slag met rekenen en taal, samen verhalen 
lezen, leerzame spelletjes doen of het sterker worden in sociale vaardigheden 
en meer zelfvertrouwen krijgen. Naast het leren is er ook tijd om te spelen, van 
sporten tot knutselen en koken. 

En we vinden het fijn en belangrijk dat ouders betrokken zijn. Samen hebben 
we gesprekjes over hoe het gaat, waar je nog hulp bij kunt gebruiken en wat je 
naast de Huiswerkclub ook thuis nog zou kunnen oefenen.

Let op:Let op: Er is beperkt plek. Daarom worden kinderen door ons benaderd, in 
samenwerking met school en het wijkteam. Jij of je ouders mogen ook contact 
met ons opnemen, dan kijken we samen wat de mogelijkheden zijn! 

Interesse? Interesse? 
Mail naar Lydia Corporaal: l.corporaal@rijnstad.nl of bel naar: 06 - 319 52 997

HerfstvakantieHerfstvakantie
In de vakanties gaan alle wekelijkse clubs niet door, maar zijn er wel vakantie-
activiteiten. We zijn nu nog druk met het opstarten van het seizoen, dus het 
is met het uitkomen van deze wijkkrant nog niet helemaal duidelijk wat we in de 
herfstvakantie gaan doen. 

Hou daarom de poster en flyers in de gaten of check Facebook!Hou daarom de poster en flyers in de gaten of check Facebook!

Creatieve uitspattingen Creatieve uitspattingen 
Creatieve uitspattingen Creatieve uitspattingen

Dat het Speeldorp in 2021Speeldorp in 2021 weer een ouderwets succes was, moge duidelijk zijn. Samen maken 

de partners er gelukkig weer een fijn feest van. 

Eén van de partners 
voor programmering, 
is RozetRozet: niet 
alleen een groot 
gebouw vol taal, 
kunst en erfgoed in 
de binnenstad, maar 
ook altijd actief in 
de haarvaten van de 
stad. Op de Doe-Dag 
van het Speeldorp, 
bood Rozet creatieve 
workshops aan onder 
begeleiding van pro-
fessionele makers. 
In de middag waren 
en doorlopende 
muziekworkshops en in de ochtend droegen kinderen met een enthousiaste kunstenares Caroline Caroline 
KortenhorstKortenhorst, bij aan het bouwen van een kabouterdorp. Deelneemster op de foto legt haar  

creaties vast met de smartphone van mams. ‘Kunst’: toegankelijk en vooral leuk! 

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

Nieuwsgierig? 
Leer ons kennen via www.skar.nl

Je
ziet ze
groeien.

Terugblik Speeldorp Klarendal 2021

 Wat fijn dat het weer kon… Speeldorp Klarendal voor iedereen! Zowel kinderen, 
als ouders, opa’s en oma’s! En dat hebben wij geweten!! Honderden enthousi-
aste kinderen die iedere dag naar binnen kwamen gerend om te kijken wat voor 
leuks er die dag weer te doen was!! 

Twee weken lang waren er super leuke activiteiten zoals: Glijden van de 
Tobbedansbaan, hutten bouwen, mee naar Jump Square, Klimmen op de klim-
muur, rennen over de stormbaan, fietsen op het BMX parcours, spelen in het 
(schuim)bad, een draaimolen voor de kleintjes, een heus speeldorp strand… Te 
veel om op te noemen!

De kinderen hebben onwijs genoten! Een hele grote dank aan alle vrijwilligers die 
tijdens speeldorp dag en nacht klaar hebben gestaan om dit allemaal te reali-
seren!!! 

Terugblik Speeldorp Klarendal 2021 

Jongerencentrum De Mix 

 Jongerencentrum De Mix - Kazerneplein 10 vanaf oktober Jongerencentrum De Mix - Kazerneplein 10 vanaf oktober 

Dinsdag 
14.30 tot 16.30 uur Huiswerkbegeleiding vanaf groep 8
17.00 tot 18.00 uur Voetbal   10-15 jaar 
18.00 tot 20.00 uur Voetbal   16+ jaar
18.00 tot 19.30 uur  Mix(t) -Girls  10 – 15 jaar
       Mix(t) -Boys  10 – 15 jaar

Woensdag
12.30 tot 16.30 uur Snack en doemiddag  9-15 jaar
18.00 tot 20.00 uur Chillout (inloop)  13+

Donderdag
14.30 tot 16.30 uur Huiswerkbegeleiding  vanaf groep 8
18.00 tot 21.00 uur Workshop-avond  wisselend

Vrijdag
14.00 – 17.00 uur  Inloopmiddag  10+

Contactpersoon; Ilse Lensen 06 - 11 830 728

Jongerencentrum De Mix 


