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Actie voor buslijn 13
Toen de coronacrisis startte, stopte LIJN
13 door Klarendal te rijden. BEWONERS
KOMEN ER VOOR IN ACTIE om de buslijn
weer terug te krijgen.
MOTIVATIE VAN BEWONERS
De bus zou niet voldoen aan de behoefte
van de bewoners, maar veelal gebruikt
worden door leerlingen van de omliggende scholen en daarvoor was de lijn
niet bedoeld. Doordat in de kleine bus
geen afstand kon worden gehouden in
corona tijd werd het vervoermiddel maar
helemaal opgeheven! Het vreemde was
echter wél dat, toen besloten was de bus
niet meer te laten rijden, er abri’s geplaats
werden, kosten € 5000,00 per abri!
Vijf jaar geleden besloot de gemeente, op
initiatief van toenmalig wethouder Alex
Mink om Klarendal een eigen busje te
geven. Aanvankelijk was dat een groepsvervoer busje, later werd de bekende
blauwe bus van BRENG ingezet, voorzien
van veiligheidsgordels én een stopknop!
Waarom vinden wij het belangrijk dat
de BRENG bus behouden blijft voor
Klarendal:
1. Veel ouderen in Klarendal en bewoners met een fysieke beperking missen
het openbaar vervoer. In het Noord
Oostelijke gedeelte van Klarendal
wonen bewoners meer dan 500 meter
van een bushalte vandaan. Omdat
Klarendal veel hoogteverschillen kent
is de afstand vanaf de Velperweg niet
meer te belopen.
2. De gemeente staat voor participatie
van haar burgers en streeft ernaar dat
ouderen zo lang mogelijk thuis wonen.
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Als de gemeente dat wil, moet het ook
faciliteiten zoals goed bereikbaar openbaar vervoer aan ouderen bieden.
3. Ouderen worden afhankelijk van kinderen of andere mensen als ze niet zelfstandig met de bus maar de stad, het
ziekenhuis of op bezoek kunnen.
4. Ouderen komen in een isolement als
afhankelijk zijn van andere mensen, dat
staat haaks op alle aandacht rondom het
voorkomen/aanpakken van eenzaamheid.

Raad met het verzoek druk uit te oefenen
op de provincie. De hele Raad sprak zijn
steun uit en wethouder Roeland van der
Zee gaat in gesprek met de verantwoordelijke gedeputeerde van de Provinciale
Staten. De wethouder zal dan aangeven
dat de gemeente vindt dat lijn 13 terug
moet komen. Hopelijk is de handtekeningenlijst op 10 november langer geworden
als Klarendalse bewoners en buslijn 13 het
agendapunt van Provinciale Staten zijn.

MET HANDTEKENINGACTIE NAAR DE
PROVINCIE
Vanaf oktober is er een handtekeningenactie opgezet dit tot 9 november duurt.
Bewoners Henny Noordzij (bovenstaande
motivaties zijn van haar hand) en Gerard
Veenstra gaan inspreken op 10 november
bij de provincie. Bij het ter perse gaan van
deze krant zijn er 300 handtekeningen verzameld, die ook al aangeboden zijn aan de

De handtekeningenlijsten liggen bij de
Albert Heijn, de winkel van Simone,
de Wasplaats, de Klarendalse molen,
bouwspeelplaats De Leuke Linde en het
MFC.
Digitaal is het mogelijk om aan deze actie
mee te doen door een mailtje te versturen met als titel ‘Ik ben voor het behoud
van lijn 13’ naar k.veldkamp@rijnstad.nl.

Gouden Piramide geld - budget wat snel op moet
Klarendal beschikt over een potje geld
waar snel een bestemming voor moet
komen en roept bewoners op met goede
plannen te komen. Het betreft Gouden
Piramide geld wat in 2013 cadeau is
gedaan door Volkshuisvesting en wat in
de vergetelheid is geraakt.
Dat jaar won Volkshuisvesting de Gouden
Piramide, een rijksprijs voor inspirerend
opdrachtgeverschap – met dat jaar als
thema ‘gebiedsontwikkeling’. Van de vijftig aanmeldingen bleven er destijds vier
over. De jury was erg gecharmeerd van
de organische totstandkoming van een
fijne stadswijk die tot een decennium
daarvoor met een minder goed imago
kampte.
Volkshuisvesting kreeg de prijs als kroon
op het werk wat zij als organisatie voor de
wijkontwikkeling hadden betekend, door
veel vastgoed te bestemmen voor ondernemerschap in de wijk en – toen het nog
kon – horeca, culturele bestemming van
de kazerne en het gezondheidscentrum
mogelijk te maken. Als corporatie konden
zij toen het verschil maken.
PRIJS TERUG NAAR DE WIJK
Naast de trofee ging de prijs gepaard
met een bedrag van €50.000,00. Deze
prijs werd in vijven gedeeld omdat Volkshuisvesting vond dat de prijs samen was
verdiend: eén deel ging naar de bewoners, ofwel het Bewonersoverleg van

Klarendal, een deel ging naar Bouwspeelplaats de Leuke Linde, een deel naar
de ondernemers van het Modekwartier,
een deel naar de Gemeente Arnhem en
het laatste deel hield Volkshuisvesting zelf.
De ondernemersvereniging heeft er het
Wijksieraad mee gerealiseerd, de alternatieve (kerst) verlichting boven het winkelgebied. De Leuke Linde heeft geïnvesteerd
in bijvoorbeeld springkussens en opslag
daarvoor.
De gemeente en Volkshuisvesting hebben
hun deel geïnvesteerd in het ontwikkelen
van souvenirs vanuit het Modekwartier
om Klarendal positieve bekendheid te kunnen geven. Het Bewonersoverleg liet hun
deel nog even op de plank liggen: er was
geen haast om het geld op te maken en
zij waren er nog niet over uit hoe ze het
op een zinnige manier terug zouden willen laten komen in de wijk. Maar die tijd is
voorbij.
HEB JE EEN IDEE? DOE MEE!
Klarendal heeft dus nog 10.000 euro voor
mooie ideeën van bewoners. Dat is leuk
want daar kan je veel kleine dingen of juist
een groot ding voor doen voor de wijk. Het
geld is bedoeld voor de openbare ruimte
zodat iedereen er plezier van kan hebben.
En waar kan je dan aan denken?
Een kunstwerk, sporttoestel(len), een muurschildering, planten, een feest voor de hele
wijk enzovoort. Het geld mag dus aan van

De trofee, 2014 op De Leuke Linde

alles besteed worden, maar moet:
• Blijvend van aard zijn
• De gemeente moet het goedkeuren
• En er moet draagvlak zijn bij de omwonenden
Waar het geld niet voor bedoeld is:
• Eten en drinken
Het Bewonersoverleg maakt een keuze
voor het beste idee(ën).
Stuur je idee uiterlijk 15 november op
naar opbouwwerker Karin Veldkamp via
k.veldkamp@rijnstad.nl. Voor meer informatie of advies mail of bel naar:
06 4680 1459
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~ Redactioneel ~

Van de redactie & Nieuws & Mededelingen
Gratis cursus Besparen
via internet

We hebben weer een krant vol toestanden: bewoners voeren actie om de busdienst terug door de wijk te krijgen, her
en der worden er vrijwilligers gezocht
om de samenleving een stukje vooruit
te helpen, er zijn weer nieuwe ondernemers gestart, er is aandacht voor
eenzaamheid en meestal hebben we
met acht pagina’s net te weinig ruimte
om alle wensen van mensen in de wijk
goed uit te kunnen lichten.

Uiterlijk kopij woensdag 1 december
Kopij ontvangen we graag per e-mail
op wijkkrant@klarendal.nl: platte teksten in een Word document en beelden
in een zo hoog mogelijke resolutie.
Verspreiding van de krant na 16 dec.

~ Colofon ~

Wil jij buurtmaatje
worden voor een medewijkbewoner?

Taaloase: verbeter taal en
computervaardigheden

O en ja: we vragen op de Klare Taal
pagina wat bewoners nou eigenlijk van
de wijkkrant vinden. Want bezuinigingen op het wijkbudget wat misschien
gevolgen heeft voor de wijkmedia,
maakt wel wat los. 2022? We hebben bij
het ter perse gaan van deze wijkkrant
nog steeds géén idee hoe het er dan bij
staat…. Dus, geniet nog een van acht
volle pagina’s. In december maken we
er zéker weer een. Dan weten we meer.

Inleveren van kopy

Een cursus van vier weken is al gestart in
De Nieuwe Hommel in Sint Marten. Maar
Rozet en Digislim starten regelmatig diverse cursussen om mensen te helpen met
taal en digitale vaardigheden. Meer info op
www.digislim.nl.

Pagina 2

Ben je volwassen en wil je op een rustige
en gezellige manier beter Nederlands leren
schrijven, lezen en/of spreken? Of wil je
basiskennis opdoen om beter gebruik te
maken van je laptop/tablet/smartphone? En
zijn alle reguliere opleidingen voor jou niet
mogelijk? Kom dan naar TaalOase.

Het is actueler dan ooit: hoe bespaar ik op
mijn vaste lasten? Om aanbieders te vergelijken of producten uit te zoeken, is internet
onmisbaar. Maar dit is niet voor iedereen
even eenvoudig.
Voor mensen die hun internetvaardigheden
willen vergroten, geven Rozet en Digislim
de gratis cursus ‘Besparen via internet’.
Deelnemers leren onder meer hoe zij hun
energiekosten verlagen, een goedkopere
zorgverzekering afsluiten of de beste telefoon kopen.



Er zijn op dit moment nog plaatsen vrij in
De Nieuwe Hommel op maandagmorgen,
dinsdagmorgen en donderdagmorgen.
In een individueel kennismakingsgesprek
wordt je niveau vastgesteld en wordt
besproken wat je wilt bereiken. Op basis
daarvan krijg je een plaats in een passende
groep. De lessen zijn eens per week en
duren 2 uur. Je betaalt per maand € 15,00.
Ben je Gelrepashouder dan betaal je per
maand €11,00.
Kijk voor meer informatie op:
www.taaloase.nl. Meld je aan via:
info@taaloase.nl of 06 - 155 86 930.

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 op de achterpagina.
VEEL PLEZIER!

Als buurtmaatje bezoek je wijkbewoners
die eenzaam zijn. Je kunt ook samen activiteiten ondernemen zoals wandelen, boodschappen doen, ergens een kopje koffie
gaan drinken.
Er zijn nu buurtmaatjes actief in de wijk,
maar we willen de activiteiten uitbreiden.
Landelijk is er aandacht geweest voor
eenzaamheid tijdens de Week tegen Eenzaamheid van 30 september t/m 7 oktober.
Ook in Arnhem staat het onderwerp op de
agenda. Uit onderzoek blijkt dat liefst 37%
van de Arnhemmers zich eenzaam voelt.
De gemeente wil dat mensen beter de weg
vinden naar aanwezige voorzieningen.
Volgens de gemeente weten bewoners en
professionals veelal niet wat er aan voorzieningen, zoals bijvoorbeeld maatjesprojecten, zijn. Een eerste aanzet is VEIA (Voor
Elkaar In Arnhem). Dit initiatief moet meer
samenhang en afstemming brengen tussen
partijen die eenzaamheid willen aanpakken.
Heb je interesse of wil je eerst wat meer
informatie? Stuur dan een mail naar de
coördinator:
buurtmaatjes@eusebiusparochie.nl. Of
spreek je boodschap in op 06 - 194 18 829.

Schoon plein

is een uitgave
van het Bewonersoverleg

wijkkrant klarendal

redactie-

Zefanja Hoogers, Shay Karniel, Bas

leden

Bugter, Gert Jan Schouten, Hilde
Wijnen

bezorgers

KRANT NIET ONTVANGEN?
Bel 06 - 146 89 701 en hij wordt zo
snel mogelijk bezorgd.
Toch écht geen wijkkrant? Mail ons
het adres en we slaan het over tijdens

Op het PETERPLEIN hebben enkele bewoners met behulp van de buurtconciërges
(rechts op de foto) eind oktober het plein
schoon gemaakt. Zowel het zwerfafval
als overhangend groen werd aangepakt.
De initiatiefneemster van de opruimactie
Peterplein is Sara Neve (met de heggenschaar). De buurtconciërges zijn te bereiken
op 06-31114949 of bcklarendal@gmail.com.

de bezorging.
Facebook.com/klarendal
@klarendal2022
e-mail

wijkkrant@klarendal.nl

internet

www.klarendal.nl

KE
HEB JE LICHAMELIJ
KLACHTEN?
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Wacht dan niet lang
!
en
el
nd
met beha

Onze
Fysiotherapeut
helpt jou.
Maak direct een
afspraak

fysiotherapieformupgrade.nl
026 37 93 253
Onder de Linden 21a
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Van vlindertuin tot wandeljungle: de wijkgroenagenda van Klarendal
Door Hilde Wijnen

Eetbare Stad om buurt-, moes- en pluktuinen van de grond te krijgen.

Klarendal moet vergroenen om de
gevolgen van klimaatveranderingen,
zoals hittestress en wateroverlast, het
hoofd te bieden. Veel gevels rondom het
Modekwartier zijn daarom de laatste
maanden al flink wat fleuriger geworden.
De tegelwipactie die in de zomer door
Annet Veerbeek, De Wasplaats en de WOP
werd georganiseerd was een groot succes
en zorgde voor meer dan tweehonderd
frisse geveltuinen. Mooi, vinden bewoners en ondernemers, dat smaakt naar
meer! En dus wil de wijkkrant weten: wat
staat er op stapel en wat is er op groen
gebied eigenlijk allemaal te doen in de
wijk?
ANNE LUIJTEN van de gemeente
Arnhem weet er alles van. Zij maakte
voor Klarendal een wijkgroenagenda.
Daarin verzamelde ze alle groene plannen, ideeën en wensen van bewoners. Ze
hield daarvoor eerst een enquete in de
wijk. "De agenda is bedoeld om beleid en
bewoners bij elkaar te brengen," vertelt
ze. "Het gaat erom om samen te kijken
naar hoe we het groen en leefbaar kunnen maken in Klarendal."
Behalve dat is de wijkgroenagenda in het
leven geroepen omdat er in Klarendal
te weinig gebruik gemaakt wordt van de
groene potjes die de stad rijk is. Zo is er
een Subsidieregeling Klimaatadaptatie,
waarmee - ook huurders - groene daken,
groene gevels en regentonnen kunnen
aanvragen. En een subsidieregeling

Animo is er in elk geval genoeg. Uit de
enquete kwam een hele lijst wilde plannen
die variëren van vlindertuin tot wandeljungle.
Met een aantal van die ideeën gaan de
gemeente en de bewoners op korte termijn aan de slag, zoals met de plannen
voor het Peterplein, de Tedingstraat en de
Sumatrastaat.
De gemeente is blij met de ideeën van
de bewoners. ANNE: "Twintig tot dertig
procent van de grond in de stad is van de
gemeente. Veel ligt dus in handen van de
bewoners zelf. Kijk, als iemand ervoor kiest
zijn tuin te betegelen, dan kunnen wij daar
niks aan doen. We willen helpen en stimuleren, maar niet dwingen."
Steun is er genoeg, maar je moet het wel
weten te vinden. Met behulp van een aanjager bijvoorbeeld. GERMA HUIJBERS is
zo iemand. Klarendallers met een groen
idee kunnen bij haar terecht om te kijken
hoe hun plan gefinancierd en uitgevoerd
kan worden. Ze geeft tips en adviezen,
leent haar netwerk uit en wijst de weg in
de duurzame subsidie-jungle. "Het is een
proces dat tijd kost en vertrouwen nodig
heeft," legt ze uit. "Bewoners moeten het
uiteindelijk zelf doen. Ik zorg er alleen voor
dat het initiatief zo sterk wordt dat zij dat
kunnen."
Bij het buurtproject Van Stenen tot
Stokroos aan de Hommelseweg was
GERMA ook van de partij. "Mijn grootste

Wisselende winkels
In de vorige wijkkrant, hadden we óók al
een stukje met de kop ‘Wisselende winkel’. Nu is het niet de bedoeling daar een
vaste rubriek van te maken, maar er is
zoveel gaande, dat we nóg een keer wat
willen laten weten over de veranderingen
binnen de winkelpanden van de wijk.
We noemden eerder al dat in de voormalige Wereldkeuken per oktober BOEKEN
CAFÉ ABC LIBERTAS de deuren zou
openen. Dat is ondertussen gebeurd:
CARMEN (rechts op de foto) en buurtbewoonster DEWI heten je van harte
welkom om koffie of een lekker biertje
te komen drinken. De tweedehands boeken die er staan, kun je lezen zoveel je
wilt en ze zijn óók te koop. De ruimte is
ondertussen in tweeën gedeeld en daar
waar ooit de keuken was, opent STUDIO
KONIJNENVOER (veganistische keuken)
deze maand een takeaway-restaurant.
Hun restaurant aan de Oude Kraan is
ondertussen gesloten.
De Wereldkeuken was een initiatief van
Driestroom, het restaurant werkte met
mensen met een beperking en boven de
ruimte hebben ze kantoor. Op de hoek

met de Willemstraat stopte ook STUDIO
KLARE TAAL, een werkpost van Driestroom. Of eigenlijk: de studio werkte
nauw samen met MODE MET EEN
MISSIE en groeide uit zijn vestje. Toen de
samenwerking tussen stichting Mode met
een Missie en stichting Driestroom stopte,
werd het pand van Mode met een Missie
omgedoopt tot STUDIO 3, een leer/werkplek, een naai-/productieatelier en winkel,
of: Studio Klare Taal in het groot. Mode met
een Missie zoekt een nieuw onderkomen.
Aan de andere kant van de Klarendalseweg zat jaren DENDE DE MARE, een
capoeira school waar Braziliaanse dans,
vechtkunst, acrobatiek, muziek en zang
wordt gegeven aan kinderen en volwassenen. Het was mogelijk met een Gelre pas
bij de school te komen sporten. De sluiting van deze school heeft duidelijk met
de coronacrisis te maken. Het pand staat
sinds augustus leeg.
Verder vingen we op dat het ARNHEMS
KERAMIEK ATELIER (ooit Hommelseweg/
Nijhoffstraat, later Hommelstraat) verhuist
naar de hoek van de Sonsbeeksingel en
de Hommelseweg.

Dewi en Carmen heten je van harte welkom in het Boekencafé

Anne Luijten (tweede van rechts) met bewoners aan de
Hommelseweg van het project ‘van Stenen naar Stokroos’

kracht ligt in het verbinden van mensen,
het aan elkaar knopen van de lijntjes.
Door iedereen erbij te betrekken - Team
Leefomgeving, Volkshuisvesting, de buurtconciërges, de WOP, de poepgroep, de
buren - creëer je draagkracht voor een idee.
Ik vergelijk het altijd met een dansvloer
waarop eerst iemand in zijn eentje aan het
dansen is. Dat is kwetsbaar, daar moet je
voor durven, maar zodra er eentje bijkomt
en dan nog een, dan staat voor je het weet
die hele dansvloer vol. Daar ben ik eigenlijk voor. Om te laten zien dat mensen niet
alleen zijn met hun idee. Ze kunnen mij
altijd bellen, ook buiten kantoortijden."
Alle groene projecten in Klarendal zijn
maatwerk. "De bewoners zijn het belangrijkst. Het gaat om eigenaarschap," zegt
Anne. "Kijk maar om je heen. De gevel-

tuinen die mensen zelf maken, die zijn zo
mooi en onwijs inspirerend. Die aandacht
die mensen eraan geven, dat krijgen wij
als gemeente nooit voor elkaar!"
De wijkgroenagenda is terug te vinden
op de website van de gemeente Arnhem:
www.arnhem.nl/wijkgroenagenda. De
volledige lijst met plannen en ideeën is in
te zien op www.meedenken.arnhem.nl/
groeninklarendal.
Voor meer informatie, vragen, meedoen
of contact met een aanjager, neem contact op met Anne Luijten (anne.luijten@
gmail.com of 026 - 377 51 68).
Voor meer informatie over het
AANjaagfonds, zie www.arnhemaan.nl/
gereedschap/aanjaagfonds

Sinterklaas actie
HIJ KOMT! HIJ KOMT!
DIE LIEVE, GOEDE SINT.
Juist in deze tijd kunnen we behoefte
hebben aan warmte en liefde. Om kinderen van ouders met een minimum inkomen toch een mooi Sinterklaas feest te
laten beleven, organiseert HET WEB een
SINTERKLAASACTIE. Zij vinden namelijk
dat IEDER KIND EEN TOPAVOND VERDIENT!
Het Web, gevestigd aan Klarendalseweg
366, biedt ambulante begeleiding en specialistische zorg aan mensen die hun zelfredzaamheid en regie op hun eigen leven
(weer) willen vergroten.

Het Web zoekt zowel de mensen die zich
voor de Sinterklaas actie aan willen melden als gulle Sinten die een paar euro’s of
cadeaus kunnen missen.
AANMELDEN?
Neem contact op met Het Web en dan
wordt er samen gekeken naar wat de
mogelijkheden zijn.
Contact kan via sanne@het-web.nl,
aranka@het-web.nl, maar je bent ook
welkom binnen te lopen voor vragen
of www.het-web.nl/sinterklaasactie te
bezoeken.
Het Web, Klarendalseweg 366.

Wijkkrant Klarendal - november 2021

Pagina 4

Maria is nog steeds kwijt
Door Zefanja Hoogers
Zeventig jaar geleden was Klarendal nog
een wijk waar het Katholicisme hoogtijdagen vierde. Naast de Johannes de
Doper kerk aan de Verlengde Hoflaan,
was er zelfs een speciale kapel aan de
Rappardstraat ingericht, de Maria-kapel,
waar een replica stond van Maria van
Kevelaer, ‘Troosteres van de bedroefden’
en waarvandaan vanaf de jaren 50 van de
vorige eeuw jaarlijks bedevaarten werden
georganiseerd.

GELE STOEPBAND

heeft bij de koop nooit afspraken gemaakt
over kapel of beeld en heeft Maria van
Klarendal nooit gezien. Ineens was ze
spoorloos. Gelderlander journalist Eric
van de Vegt probeerde er in 2020 nog
eens achter te komen, ‘Wie zit erachter de
mysterieuze verdwijning van het heilige
beeldje?’ Echte antwoorden kreeg hij niet.
De overgebleven gemeenschap wilde
haar beschermen, heeft haar in bewaring
genomen, maar heeft er ook stress van
omdat er maar geen nieuwe bestemming
gevonden wordt. Waar het beeldje is,
wordt niet verteld.

Maar de hoogtijdagen van de Katholieke
kerk eindigden, Maria belande eind jaren
70 op de zolder van de kapel, iemand
stofte haar weer eens af om haar een
plekje te geven in de Sint Janskerk en
toen werd ook die in 2012 uit de eredienst onttrokken. De nieuwe eigenaren
echter, waren zo vriendelijk om in hun
Memorarium (gedenkplaats) in 2013
Maria van Klarendal van nieuwe kleding
te voorzien en een spiksplinternieuwe
kapel voor haar in te richten. De laatst
overgebleven parochianen, een kleine
gemeenschap van ongeveer twintig mensen, brachten haar toen in processie vanaf
de oude Maria-kapel naar haar nieuwe
plek en maakten regelmatig gebruik van
de ruimte om er bij haar te bidden.

In ‘De Wijnrank’, het blad van de R. K.
Parochie Sint Eusebius, meldt het bestuur
afgelopen augustus in een rubriek over
erfgoed: ‘Met de overdracht naar een
nieuwe eigenaar is de Maria-kapel van de
Sint Janskerk gesloten. In de kapel werd
Maria van Klarendal geëerd. We hadden
gehoopt een oplossing te vinden door de
kapel van de huidige eigenaar te huren.
Dat is helaas niet gelukt en vanwege de
sportbestemming van de kerk is dat voorlopig ook niet in beeld. Toch willen we
graag dat Maria in de toekomst weer een
plaats in de wijk zal krijgen en geven niet
op. Maria van Klarendal zal een tijdelijke
plaats moeten krijgen zodat iedereen haar
weer kan bezoeken.’

Toen kwam de kerk in 2018 opnieuw in de
verkoop. Maar de nieuwe eigenaar

Zodra hier nieuws over is, hopen we dat
hier te kunnen vertellen.

Door Gert Jan Schouten

IK ZAG HET PAS TOEN IK HET ZAG

De parkeeroverlast in de wijk blijft een
probleem waar maar moeizaam oplossingen voor komen. Zonder er hier nu
al te veel over uit te breiden, wat de
oorzaken en oplossingen zijn: een deel
van de Sonsbeeksingel en een deel van
de Hommelseweg waar vaak kort geparkeerd wordt, hadden onlangs opeens
een gele stoepband.
Dat betekent dat parkeren, stilstaan en
zelfs laden/lossen of iemand uitlaten er
verboden is.
Volgens ondernemers die daar gevestigd
zijn én bewoners, waren er gesprekken gaande met de gemeente over de
overlast, maar was er nú toch echt iets
fout gegaan in de communicatie en de
uitvoer. Voor ondernemers is het juist
weer van groot belang dat zij er kunnen
laden en lossen; de winkels aan de Sonsbeeksingel hebben geen achteringang.
Sommigen zijn radeloos.

Maria werd nieuw aangekleed in 2013 door parochianen
in processie naar haar toenmalige plek gebracht

Goed Geregeld Arnhem: nu ook
met fysiek loket in Klarendal
Sinds afgelopen voorjaar is GOED
GEREGELD ARNHEM een online loket
voor vragen over geld en sociale wetten
en regels. Voor vragen over belastingen
en toeslagen, werk, schulden, zorg en
inkomen, kunnen Arnhemmers op de
website www.ggarnhem.nl veel antwoorden vinden. Daarnaast is er een mailadres
om verdere vragen te stellen én dagelijks
is het loket ook tussen 9.00/11.00 uur en
13.00/15.00 uur telefonisch bereikbaar.
Sinds oktober zijn er in de hele stad ook
fysieke loketten geopend in de wijken.
Je hoeft voor deze inloopspreekuren
geen afspraak te maken. Je bent welkom om vrij in te lopen en je wordt ter
plekke geholpen. Tijdens deze inloopspreekuren zitten de Sociaal Raadslieden
(richten zich onder andere op rechtsgebieden, sociale zekerheid, belastingen,
arbeid, huisvesting en onderwijs) en de
Financieel Consulenten (gespecialiseerd
in het uitvoeren van voorzieningenchecks,
budgetchecks en het aanvragen van rentestop, toeslagen, voorzieningen, betalingsregelingen) samen voor jou klaar.
Er zijn ook vrijwilligers aanwezig die jou
kunnen helpen. In MFC Klarendal aan het
Kazerneplein is het loket op de begane
grond iedere woensdag open tussen
13.00 en 15.00 uur.

KLARENDALSE TAFERELEN

Goed Geregeld Arnhem is een initiatief
van stichting Rijnstad in samenwerking
met SWOA en Vereniging Humanitas
en wordt uitgevoerd in opdracht van
gemeente Arnhem. Goed Geregeld werkt
nauw samen met Arnhemse zorg- en welzijnsorganisaties, professionals, inwoners
en de gemeente. Alle aangeboden hulp is
gratis en altijd vrijblijvend.
VRAGEN?
Mail naar ikwilhulp@ggarnhem.nl
Liever bellen? Bel 026 – 31 27 999 iedere
werkdag tussen 9.00 en 11.00 uur en
13.00 en 15.00 uur.
Toch bezoeken? Iedere woensdag tussen
13.00 en 15.00 uur in MFC Klarendal.

Het Goed Geregels team van
Klarendal tijdens de opening

Niemand was geïnformeerd over de
komst van de gele stoepbanden. Ondernemersvereniging DOCKS is er over in
gesprek met de gemeente.

KOFFIEOCHTEND IN
DE AGNIETENSTRAAT
Sinds oktober is er in School88 aan de
Agnietenstraat wekelijks een KOFFIEOCHTEND VOOR 55PLUSSERS. Jeugdcentrum Vogelwijk zet zijn deuren niet
alleen open voor de jeugd! In samenwerking met de SWOA is iedere woensdagochtend tussen 10u en 12u iedereen
er welkom: gezellig samen zijn onder
het genot van een bakje koffie of thee
met wat lekkers, ontmoeting én andere
activiteiten.
Activiteiten ontstaan vanzelf: een bezoeker maakt bijvoorbeeld kleine poppetjes
en pakte dat op als activiteit om met
andere deelnemers samen te maken.
Deelname is gratis. Agnietenstraat 88b.
Voor meer informatie:
Roby Laarakker: rlaarakker@swoa.nl
Heidi Willemsen:
jeugdcentrumvogelwijk@gmail.com

Je ziet het pas als je het ziet en dan
kan je het onmogelijk niet meer zien.
Soms staan ze maar een beetje krakkemikkig te wezen, steun zoekend bij
elkaar. Soms zijn ze door hun hoeven
gezakt. In een enkel geval hangen ze in
lantaarnpalen of over relingen alsof ze
aan het braken zijn. Nee,het leven van
een weesfiets gaat niet over rozen. Vaak
begint het onschuldig met een lekke
band, een afgebroken sleutel in een
roestig slot of een uitgedroogde ketting. Ze worden geparkeerd voor later.
Na verloop van tijd worden de goede
voornemens er tegenaan gekwakt en
niet veel later zijn ze overgeleverd aan
de vergetelheid.
Steeds vaker zijn fietsen slachtoffer van
geweld. Zomaar uit het niets krijgen ze
een wielschop of worden ze heen en
weer gesmeten bij de een of andere
zinloze knokpartij. Daar lig je dan als
stille getuige van de tijd zonder een kick
te geven, klagen zit nu eenmaal niet
in je aard. Trouw blijf je wachten op de
plek waar je bent achtergelaten zodat je
gevonden kan worden door je baasje.
Om je heen worden fietsen opgehaald
om te worden bereden. Die glimmen
wel en ja dat doet zeer, zelfs bij een
fiets die gemaakt is om vastgebonden
buiten te staan.
De weesfietsen die slechts op slot staan
en niet ook nog eens aan de ketting
liggen, worden in de regel eerder uit
hun lijden verlost. Voor hen werkt het
zelfreinigend vermogen van de stad
nog enigszins. Scharrelaars struinen
de straten af zoekend naar metalen.
Ze hebben oog voor weesfietsen en
zien details die gewone mensen ontgaan. Ontbrekende ventielen, afgerukte
zadels, fietsen zonder ketting, het zijn
zo van die tekenen in scharrel taal. Uit
liefde worden deze weesfietsen naar de
boer gebracht die zorgt draagt voor het
smeltproces.
De fietsen die geen kant op kunnen
wacht een pijnlijker proces. Uit gelzadels groeien heuse bloemkolen, ze
verroesten en versterven met de tijd.
Langzaam zakken ze onderuit om zo
af en toe weer hardhandig overeind te
worden geholpen. Soms krijgen ze een
rot schop na. Het lijken er steeds meer
te worden.
Ik zag het pas toen ik het zag. Het leek
een mooi onderwerp om over te schrijven. Ik moest wel een bijpassende foto
maken, het liefst dichtbij huis. Zo toog
ik naar buiten op zoek naar een sterk
staaltje fietsenleed. Een fiets in het bijzonder trok al snel mijn aandacht door
zijn armoedige staat van zijn. Die stond
er vast al jaren. Opgetogen door mijn
vondst begon ik te fotograferen maar
al snel besefte ik dat ik de fiets kende.
"Ik ken jou" zei ik nog, "Ben jij niet van
mijn zoon geweest?"
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DOOR ZEFANJA HOOGERS

50 JAAR WIJKKRANTEN

RIK EN APPIE

“.... de enige papieren krant die ik altijd lees”
In 2022 bestaat de wijkkrant 50 jaar. De krant wordt bekostigd vanuit het wijkbudget,
maar Klarendal wordt precies vanaf dat jubileumjaar 15.000 euro gekort. Bezuinigingen
op het wijkbudget wat misschien gevolgen heeft voor de wijkmedia, maakt wel wat los.
‘Ik wil ‘m niet missen’ zegt iemand online, of ‘Stoppen met de krant is geen optie! vind
ik als bewoonster die 'm elke keer van voor naar achteren leest en dat met plezier. Hij is
te goed, te nodig’ en ‘… probeert de boel een beetje bij elkaar te houden denk ik’. Ook
heel mooi, één van onze schrijvers zegt trots te zijn ‘…om in de leukste wijkkrant van
Nederland te mogen schrijven.’
Naar aanleiding van publicaties hier over al in onze vorige wijkkrant, maakte RTV
Arnhem er een item over. Daarvoor benaderde redacteur Esther Dijkstra ook wethouder Martien Louwers om haar te bevragen over de toekomst van de wijkkrant. Volgens
de wethouder is bezuinigen niet nodig en zegt ze structurele kosten van de wijk als
gemeente over te kunnen nemen, waardoor er geld voor de wijkkrant overblijft. Het Bewonersoverleg is daar in ieder geval nog druk over aan het puzzelen en bij het ter perse
gaan van deze wijkkrant weten we in principe niet precies hoe 2022 er bij staat. Maar we
gingen wél de straat op om bewoners naar hun mening over de wijkkrant te vragen.

Tijdens het Oktobervest op 23 oktober zijn Rik en Appie vanuit De Wasplaats de kraampjes voor creatieve bewoners aan het coördineren en daar ook koffie aan het rondbrengen. Rik, coördinator van De Wasplaats, vond de wijkkrant vroeger (voordat het een
tabloid krant werd, red.) wel wat sjieker. De foto’s bijvoorbeeld, kwamen toen wel beter
uit: ‘Maar het is de enige papieren krant die ik altijd lees, sowieso goed en nodig omdat
het op wijkniveau is. Hij mag zeker niet weg, hij zou dikker en vaker uit moeten komen.
Het is een belangrijk medium.’ Job (niet op de foto) vult aan: ‘Hij zou maandelijks uit
moeten komen, om niets te missen.’
Als het aan Appie lag, manusje van alles, mag ie ook wel wekelijks uit komen. ‘Vroeger
had je ook nog een zondagskrant, daar keek ik ook altijd naar uit. De Arnhemse Koerier
was ook al dunner geworden. Ik zoek altijd naar rommelmarkten, ik hou van snuffelen. Ik
lees de wijkkrant af en toe en lees dan bepaalde dingen. Nee, stoppen met de wijkkrant
zou niet leuk zijn. Hij mag ook wel dagelijks uit komen!’

ELS KLOM VOOR ONS IN DE PEN

MONIQUE EN JAN

“Ik spit hem altijd helemaal door”

Tijdens dat zelfde Oktobervest op 23 oktober, staan Monique en haar man Jan aan een
kraampje op het Simmersplein, haar glas in lood creaties te verkopen. Monique: ‘De
wijkkrant is zeker belangrijk, ik spit hem altijd helemaal door. Ik kom nieuwe dingen te
weten. Zoals ook dit Oktobervest, maar dat kan ook via website of Facebook gegaan zijn,
dat weet ik even niet meer. En die rubriek met portretten, altijd leuk als ik iemand herken. Er staat veel informatie in, dus is van toegevoegde waarde: wat er in Zuid gebeurt
vind ik niet zo belangrijk.’
Jan vult aan: ‘Ik lees hem ook altijd en vind het fijn op de hoogte te zijn van activiteiten.
Hij ziet er kleurig uit en met de vele foto’s leest hij prettig.’ Jan is medewerker secretariaat bij Rijnstad. Dat deze organisatie in het lijstje voorkomt waarvan hij het fijn vindt om
op de hoogte te blijven, spreekt voor zich.

“De leukste wijkkrant van Nederland”
“Te goed, te nodig”
“Een beetje de autoriteit in de buurt”
“Hij zou maandelijks uit moeten komen”

“Voor mij is dat de leefbaarheid in de wijk, al die
activiteiten en daarin is de krant voor mij heel belangrijk”

‘Ik lees de krant vaak al de dag dat hij bezorgd wordt, van voor naar achteren. Ik ben ook
altijd benieuwd naar wat er in staat. Ik los zelfs elke keer de rebus op. Ik vind het leuk,
maar ook belangrijk om te weten: wat de Leuke Linde doet, wat er in Molen de Kroon
gebeurt, wat bijvoorbeeld de nieuwe bestemming is van de Wereldkeuken, wie de buurtconcierges zijn, wat bewoners aan de andere kant van de wijk vinden, hoe kinderen reageren en ga zo maar door. Of waarom de bushalte van lijn 13 hier in de straat is beplant.
Voor mij is dat de leefbaarheid in de wijk, al die activiteiten en daarin is de krant voor mij
heel belangrijk. Dat je weet dat er actieve bewoners met veel inzet (en humor) zijn. En
leefbaarheid moet je nou eenmaal maken, dat heb ik de afgelopen jaren wel ondervonden. Door de krant was ik bekend met het wijksteunpunt, kon ik makkelijk de wijkagenten vinden, en het sociaal wijkteam toen het nodig was. Ik was pas naar een avond die
georganiseerd was door de gemeente, omdat die in de wijkkrant werd aangekondigd.
En we hebben laatst in de straat samen een dag tegels gewipt en nog meer geveltuintjes
gemaakt, ook dankzij de krant. (Met dank aan al die vrijwilligers, het was leuk !)
Dus is de krant ook een beetje de autoriteit in de buurt die me op de hoogte houdt. Die
de vinger aan de pols houdt? Zodat je weet dat je niet in een anonieme of onverschillige wijk woont? Ik heb op hem leren vertrouwen en kijk er altijd naar uit. Ik moet er niet
aan denken dat die minder vaak verschijnt of minder gevarieerd is. Ik zou dat heel erg
vinden; alsof ik het vertrouwen in de buurt verlies als de krant er niet is.
En ja, ik weet niet of ik dit zeggen moet. Ik heb het de afgelopen jaren moeilijk gehad en
me in die tijd wel duizend keer afgevraagd of ik niet moest verhuizen. Maar het antwoord was altijd nee, als het niet hoeft, ik heb het hier teveel naar mijn zin. Niet dat er
geen minpunten zijn, zoals bijvoorbeeld parkeren het laatste jaar. Maar ik heb besloten
om te blijven en dan wel in te zetten op leefbaarheid. Voor mij kan dat niet zonder de
krant... daar is ie mij te belangrijk voor.
En trouwens, ik denk dat dat ook geldt voor de achterbuurvrouw, die een eind in de tachtig is. Die doet niet aan internet maar ze kan wel de wijkkrant lezen als die op de mat valt.’
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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
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Tijdens de stadssanering van de jaren
70 en 80 van de vorige eeuw konden
ze er wat van, de architecten: blinde
muren ontwerpen. Klarendal heeft er
een stel. Eigenaar van veel van de huizen Volkshuisvesting was zich daar
enkele jaren geleden wel van bewust,
dat schoonheidsfoutje. Dus in de tijd dat
de corporatie zich nog wijkontwikkelaar
mocht noemen, werden een aantal van
die blinde muren tien jaar geleden aangepakt om ze op te luisteren met werken
van lokale ontwerpers en kunstenaars.
Wijlen kunstenaar Arno Arts bracht onder
aan de Klarendalseweg een ode aan het
Corso Theater wat daar ooit stond, even
verderop is het gedicht Mooi Wijk van
Klarendaller Gerrit Dassen door Karina
Dimitriu vereeuwigd, Przewalski ontwerpers maakten een plattegrond van de
weg op de gevels van nummer 476 en
Hanneke van de Pol ontwierp alle bakstenen aan de Schutterstraat om tot een ode
aan oorspronkelijke ondernemers van de
wijk. De Klarendalseweg werd er gelijk
een stuk aantrekkelijker door.
Niet álle blinde muren hebben toen een
interessante illustratie gekregen. Maar
tien jaar later bestaat Museum Arnhem
100 jaar en zij realiseren om die reden
momenteel weer ándere muurschilderingen door de hele stad. Onder het mom
‘Wie jarig is trakteert’ heeft een zijgevel
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Bewonersoverleg

Nuttige nummers in de wijk

Het BO kon op 1 november eindelijk weer met publieke tribune bij elkaar komen. Helaas kruist de deadline
van de krant met het overleg, zodat er hier nog geen
bericht is over de keuzes met betrekking tot het verlagen van het wijkbudget. Er is wel een gesprek met de
wethouder geweest en die heeft toegezegd een aantal dingen nog eens goed te bekijken. Zodra er meer
bekend is over de herverdeling van het wijkbudget, is
dat te vinden via online wijkmedia.
Op de agenda stonden ook het concept wijkplan van
Team Leefomgeving voor 2022, waar thema's als
gezondheid en kansrijk opgroeien een belangrijke
leidraad zijn. Het BO gaat een jaaragenda maken, inhakend op deze thema’s en met onderwerpen die bewoners zelf willen aanpakken binnen de wijk.
Binnenkort hoopt het Bewonersoverleg afgevaardigden
van wijkorganisaties te verwelkomen aan tafel als lid,
zodat ze actief meepraten en beslissen over wijkzaken.
Dat zijn dan De Leuke Linde en DOCKS, maar ook de
Wasplaats, de Molen en Schoon Klarendal zijn benaderd.

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

Een blinde muur minder – Museum Arnhem trakteert
Door Zefanja Hoogers

II

aan de Utrechtsestraat nu een groots
portret aan de muur (Wilma met kat van
Carel Willink), het Arnhemse Broek een
prachtig werk op een portiekflat aan de
Voetiuslaan (Stilleven met cello van Raoul
Hynckes) en in Malburgen is een flat aan
de Lobeliastraat voorzien van weer een
ander werk (Zelfportret van Henk Mual).
Alle kunstwerken zijn uitvergrote replica’s
uit de collectie van het museum en bewoners mochten mee kiezen welk kunstwerk
hun voorkeur had.
De muurschilderingen worden gemaakt
door schilderscollectief De Strakke Hand
en komen tot stand in samenwerking met
de gemeente Arnhem en woningbouwverenigingen Volkshuisvesting & Vivare.
En nu is Klarendal aan de beurt: de blinde
muur aan de Klarendalseweg met de
Tedingstraat wordt binnenkort voorzien
van een kunstwerk uit de collectie van
het museum. Maar de sluitingsdatum om
daar in mee te kunnen kiezen, valt precies
op het moment dat deze wijkkrant naar de
drukker gaat en als ie daar vandaan komt,
is De Strakke Hand waarschijnlijk al aan
het schilderen.
Bewoners konden kiezen tussen een schilderij van Nola Hatterman (Jazz, 1934),
Helma Pantus (Gesprek in de sneeuw,
1990) en Gaby Bovelander (Z.T. 1977).
Loop maar eens langs om te zien welk
schilderij van welke kunstenares het is
geworden.

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.

Eens per maand
in de molen:
pannenkoeken
GRAAG VRAGEN WIJ JULLIE
AANDACHT VOOR ONZE MOOIE
KLARENDALSE MOLEN.
Ondanks dat wij in coronatijd erg goed
gedraaid hebben, zowel letterlijk als
figuurlijk, zijn wij toch drastisch op zoek
naar helpende handjes.
Vanaf heden zijn er iedere 3e zaterdag
van de maand, tijdens winkeltijden, pannenkoeken te eten. Vind jij het leuk om
af en toe bij te springen met deze pannenkoekendagen of in de molenwinkel
tijdens openingstijden?
Of vind je het leuk om met de ouderen
van de Drie-gasthuizen op dinsdagmiddag te kletsen en/of pannenkoeken te
bakken in de molen?
MELD JE DAN AAN VIA:
VRIJWILLIGERS@MOLENDEKROON.NL
Wat bieden wij?!
Een mooie authentieke omgeving om
in te werken met veel flexibiliteit. Een
gezellig vrijwilligersteam, een aantal
keer per jaar een leuk extraatje, natuurlijk vrijwilligerskorting en eer en glorie
van de molen.
Kom jij de Grande Dame ondersteunen!?
Groetjes van de vrijwilligers van Molen
de Kroon.

Door Nico van Putten
Ik heb al eerder geschreven, dat het niet
meer dan logisch is, dat het zorgpersoneel een 'extraatje' zou gaan krijgen voor
hun prachtige inzet tijdens de corona
pandemie.
Ik zal het dan ook nooit helemaal begrijpen, waarom er daarna een hele discussie ontstond over, wie er dan wel of niet
voor in aanmerking zouden gaan komen.
Zo beschamend, dat daarover een zinloze lange ambtelijke discussie ontstond
en zelfs voor een deel nog niet afgerond
is.
Het zal wel aan mijn naïviteit liggen,
dat ik dit ambtelijke gekrakeel niet kan
begrijpen. Het lijkt mij heel simpel; als
het daarvoor totale toegezegde bedrag
'beperkt' is, dan begin je toch bij het
'laagste' personeel, die het het meest
kunnen gebruiken. En daarna hogerop in
de loonschaal, tot het op is! Simpel toch?
Maar nee, want dat blijkt 'praktisch
onuitvoerbaar' te zijn(?). Hetzelfde speelt
nu bij de tegemoetkoming in de hogere
energie kosten voor de huishoudens met
een kleinere beurs. Ook hierbij is het niet
'praktisch uitvoerbaar' om het enkel te
laten toekomen aan mensen, die het ook
echt nodig hebben.
Dat deed mij ook weer denken aan de
oneerlijkheid van de eigen zorgbijdrage
en mijn eeuwige verbazing over de kinderbijslag. Vanaf het moment dat ik het
kreeg, was mijn inkomen zo gering, dat
ik het ook echt nodig had! Maar ook de
groot verdieners die het totaal niet nodig
hebben, ontvangen het. Zelfs de koninklijke familie. Die zullen wel gelachen hebben over die 'fooi'.
Is het erg naïef te denken, dat als het
geld enkel gaat naar mensen die het echt
nodig hebben om te overleven, de rest
aangewend kan worden om de voedselbanken overbodig te maken. Helaas blijkt
dat ook 'praktisch onuitvoerbaar' te zijn.

Een van de laatste blinde muren aan de Klarendalseweg/Tedingstraat wordt binnenkort beschilderd

Door Nico van Putten
Foto: © Titia Wiggers

Wijkkrant Klarendal - november 2021

DE WIJKMAALTIJDEN ZIJN
WEER BEGONNEN
Begin oktober is er in het INLOOPHUIS
IN SINT MARTEN voor het eerst sinds
het coronatijdperk weer gekookt
door een van de twee kookgroepen.
Vrijwilligers bereiden er een DRIEGANGEN MENU, soms beginnen ze al
een dag eerder met voorbereidingen.
Het menu bestond deze eerste keer uit
een uiensoep met kaascroutons, een
vegetarische shepherd’s pie met appelmoes en als dessert een appelcrumble.
Tussen 18 en 18.15 uur komen aangemelde gasten druppelsgewijs binnen
en gaat iedereen aan tafel. “De ruimte
was vol, want we zaten anderhalve
meter van elkaar af. Wat was iedereen
blij, dat er weer samen gegeten kon
worden!” vertelt Mariken, één van de
koks. Het Inloophuis is tijdens de tweede
lockdown nooit echt gesloten geweest:
buurthuizen mochten open blijven.
Momenteel komen meerdere activiteiten weer op gang. Een QR code laten
zien is er niet nodig, maar om die reden
moet er wel de anderhalve meter regel
gehandhaafd worden. Er kunnen daarom 14 mensen mee eten. Gedeeltelijk
is het een vast groepje en gedeeltelijk
mensen die af en toe komen.
Na het eten wordt er gezamenlijk afgewassen. Als je ook geïnteresseerd bent
om iedere maand een uitnodiging te
krijgen, meld je dan aan per mail: deelnemeneetgroepstmarten@hotmail.com
of bij Ikenius, de coördinator van het
inloophuis (06-23504525). De maaltijd
kost gewoonlijk € 4 en is elke eerste
dinsdag van de maand. Vanaf 18.15u ben
je dan welkom!
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Wethouder overhandigt binnenkort eerste brief van Letter voor Letter
Door Karin Veldkamp
Is een brief schrijven ouderwets, of een
leuke uitwisseling van de dagelijkse
beslommeringen, je gevoelens en vreugde
delen of even je hart luchten? Het is een
vorm van contact die veel kan betekenen.
LETTER VOOR LETTER, een initiatief van
diverse organisaties in Klarendal en Sint
Marten, stimuleert buurtbewoners elkaar
te schrijven. Hoe mooi kan dat zijn?
Aan het woord zijn Marjet Zeegers en
Rick Jansen, beiden nauw betrokken bij
Letter voor Letter. Rick is onbezoldigd
buurtpastor en organiseert elke zondag
een brunch en viering bij Villa Klarendal.
Marjet organiseert activiteiten vanuit
Vitale Verbindingen met en voor mensen
die te maken hebben met ontwrichting in
hun leven.
“Letter voor Letter is een initiatief waarbij
mensen worden uitgenodigd een brief
te schrijven”, legt Rick uit. “Ik verwacht
dat mensen meer behoefte aan contact
onderling hebben en vind dat Letter voor
Letter hier een goede bijdrage aan kan
leveren. Het is een mooie vorm en door
de opzet van het project, ook een spontane manier”.

ben ik zelf heel terughoudend. Schrijven
is veel intiemer”. Marjet refereert ook aan
de fotoalbums en brieven en alles wat je in
de hand kan houden. “Ik mis het soms wel
dat ik geen albums meer maak met foto’s,
plaatjes en entreebewijzen. Het is leuk om
te doen en persoonlijk. Dat geldt ook voor
een handschrift”.
ONBEPERKTHEID
Letter voor letter is er voor alle leeftijden,
want behoefte aan contact loopt door de
generaties heen. Stichting Kim organiseerde het in het Duifje, waar nu zeventien koppels met elkaar schrijven. Hoe mooi is dat.
“Het hoeft niet massaal te worden, maar
het zou natuurlijk leuk zijn als hier ook
duo’s ontstaan. Dat is afhankelijk van de
persoon zelf en welke matches er ontstaan.
Het mooie is ook dat je bij het uitwisselen
van een brief helemaal niet weet met wie
je correspondeert; is iemand jong, gehandicapt of een andere huidskleur? Daarmee
zorgt Letter voor

Wat fijn dat je toch even tijd hebt voor
een praatje!
Ja, dat vind ik ook. Ik moet echt weer
wennen aan de drukte nu alles weer
loopt. Al die kleine dingetjes vooral.
Eventjes die bellen, mailtje sturen hier,
daar nog iets regelen.

Letter voor Letter is een samenwerking
tussen SWOA, Rozet, Rijnstad, Wijkatelier,
de wijkcoaches, Inloophuis, Vitale
Verbindingen en Villa Klarendal.
Aanmelden kan bij Karin Veldkamp via
k.veldkamp@rijnstad.nl
of bel naar 06 - 4680 1459

Marjet Zeegers en Rick Janssen zijn twee betrokkenen
bij het Letter voor Letter correspondentie project

Wie ben jij nou? Wie ben jij nou? Wie ben jij nou? Boaz Boele
Aan de Agnietenstraat woont duizenddingendoener BOAZ BOELE (37). Hij is
een drukbezet man. Gelukkig past de
wijkkrant precies in een piepklein gaatje
in zijn agenda.

LETTER VOOR ONBEPERKTHEID.”
Wilt u een brief ontvangen of schrijven?
Dat kan. Rond half november ontvangt u
een kaart met de uitnodiging te schrijven
of juist te ontvangen. In beide gevallen
neemt u contact op met Karin Veldkamp,
bewonersondersteuner. Zij koppelt schrijver en ontvanger aan elkaar en onze
eigen postbode levert de brief af. De eerste brief wordt op 20 november overhandigd door wethouder Martien Louwers.

SCHRIJVEN IS INTIEMER
In Klarendal gaat het project half november van start. Alle Klarendallers (en mensen uit de Spoorhoek en Sint Marten) krijgen een kaart in de brievenbus met daarop de vraag of ze een brief willen ontvangen of willen schrijven. Dat was vroeger
de normaalste zaak van de wereld, maar
tegenwoordig een uitzondering, een
logisch gevolg van de digitalisering.
“Het mooie aan een brief is dat er meestal een terug komt. Er ontstaat dan misschien een briefwisseling waar twee mensen de tijd nemen voor elkanders verhaal
en dat is heel anders dan social media”,
zegt Marjet vol overtuiging. “Het is veel
rechtstreekser, zoals je dat vroeger deed
met je vriend(in). Met social media

Door Hilde Wijnen

“Schrijven is veel intiemer”

de Klarendalseweg, daarna op de Paulstraat, toen ging ik op reis en kwam ik
terug op de Rosendaalsestraat. En nu op
de Agnietenstraat, eerst nog 62 huizen naar
links, maar alweer zes of zeven jaar in deze
woning. Heel fijn, het huis, de buren, de
buurt. Al die verschillende mensen vooral.
Je hoort andere talen, ruikt andere gerechten, daar hou ik van.

Het schakelen tussen de dingen.
Precies.

En tussendoor ging je op reis?
Dat probeer ik elke twee jaar te doen. Dan
ga ik in mijn eentje een half jaar tot een
jaar weg. Het liefst naar rare, gekke landen.
Landen die negatief in het nieuws zijn of
waar veel verandering is. Australië daar
kan ik over veertig jaar ook nog wel heen
met mijn rollator. Daar blijft alles hetzelfde.

Wat loopt er dan zoal weer?
Heel veel. Ik ben opgeleid tot theatermaker en -docent en ik geef ook les, maar
niet meer zo veel. Dit jaar wel voor het
eerst op de islamitische basisschool. Wat
ik vooral doe is coachen en trainingen en
presentaties geven. En ik maak voorstellingen en doe projecten met ouderen. Dat
laatste vind ik eigenlijk het leukst. Ik doe
een heleboel! Ik weet nooit wat ik moet
zeggen als iemand vraagt wat ik doe.

In 2019 was mijn laatste reis. Toen liftte ik
terug vanuit Iran. Waanzinnige dingen heb
ik meegemaakt. Nooit iets vervelend, alleen
maar heel veel tofs. Vooral in landen waar
bijna geen toeristen komen. Dat is echt een
feest van verwondering, beide kanten op.
Er zijn zo veel meer goeie mensen dan lapzwanzen, echt zo veel meer. Jammer vind ik
wel dat ik het nooit met iemand kan delen.
Ik kan erover vertellen, maar niemand weet
echt hoe het was.

Woon je al lang in Klarendal?
Altijd al. Nou ja, ik ben geboren en getogen in Ede, maar vanaf mijn zeventiende
woon ik in Klarendal. Eerst op kamers op

We kunnen wel een oproepje voor een reisgenoot voor je doen?
Dat is een goeie. (Lachend) Doe dan ook
maar meteen een oproep voor een relatie!

“Heel fijn, het huis, de buren,
de buurt”

Huis van Puck
P U C K S T A L E N T C A B A R E T:
EERSTE RONDE
In december komt Pucks Talent
Cabaret weer terug!
Pucks Talent Cabaret
is het jaarlijks terugkerende cabaretfestival
van Huis van Puck. Het
festival bestaat uit vier
rondes waarin de deelnemers, naarmate ze
een ronde verder komen,
steeds meer speelminuten op
het podium krijgen.
In deze ronde krijgen de negen deelnemers die de voorronde hebben overleefd tien mi-nuten de tijd om de jury en
het publiek te overtuigen van hun talent.
Na deze avond mogen zes van hen door
naar de halve finale!
Zaterdag 18 december, 20:00 uur
Kaartjes: €10,- via www.huisvanpuck.nl

Boaz tijdens één van zijn reizen

Misschien kun je het combineren.
Dat zou helemaal mooi zijn!

Wijkkrant Klarendal - november 2021
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Derde Kamer van de Jan Ligthartschool
Derde Kamer van de Jan Ligthartschool

Kidsclub zijn weer van start!
Iedere woensdagmiddag (behalve in de vakanties)
voor kinderen van 4 t/m 12 jaar
12.30 – 13.30 uur
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Door Carmen Harmsen

Inloop, met ruimte voor lunch (zelf meenemen).
Na de lunch is er tijd voor een spelletje of kleuren/tekenen.
13.30 – 15.30 uur
4-6 jaar: Creatief & Kleutergym (neem gymschoenen mee!)
7-12 jaar: keuze uit Sport, Creatief en Koken
Kosten €1,-

Kinderen en politiek, een combinatie
waar je misschien niet zo snel aan
denkt. De gemeente Arnhem werkt aan
het jeugdbeleid voor de komende jaren,
en daarbij vragen ze om inbreng van
jongeren.

Let op: Corona-maatregelen!!!

Zo is ook de Jan Ligthart-school
De Derde Kamer van de JLS: (vlnr) Thomas,
benaderd om mee te denken. Op deze
Thijmen, Floris, Yekta, Lune, Lexi, Anna en Isa.
school zijn er twee leerlingenraden: de
Geheime Kamer (vertegenwoordiging
van groep 1 t/m 4) en de Derde Kamer (groep 5 t/m 8). Deze leerlingen zijn in gesprek gegaan met het
JongerenNetwerk, dat het onderzoek voor de gemeente uitvoert.

• Als je verkoudheidsklachten hebt, kun je niet komen!
(koorts, hoesten, niezen, snotteren. Anders dan hooikoorts of astmatische klachten)
• Ben je toch met klachten aanwezig, dan sturen we je alsnog naar huis.
(Wij zijn geen opvang, maar bieden een leuke en leerzame vrijetijdsbesteding)
• Als iemand in je directe omgeving Corona heeft, kun je niet naar de club
komen.
• Ouders mogen niet naar binnen. U mag op het plein wachten op uw kind.
• Leiding houdt voldoende afstand tot elkaar.
• We wassen regelmatig onze handen.
• We reinigen gebruikte materialen.
• Dezelfde regels gelden voor de leiding. Wanneer wij veel afmeldingen in ons
team hebben, kan het zijn dat de club niet door gaat. U krijgt hierover dan
bericht.
• Het is belangrijk dat wij alle gegevens compleet hebben, zodat we contact
kunnen opnemen mocht er iets aan de hand zijn. Heeft u dit nog niet doorgegeven, dan graag een inschrijfformulier invullen en inleveren bij Joyce.

Vragen? Bel of mail met Kinderwerker Joyce Verhoef:
06 - 154 97 339 of j.verhoef@rijnstad.nl

Ze mogen vertellen wat ze mooi vinden aan de stad, maar ook wat er nog beter kan. Sommige ideeën
zijn wild en misschien een tikkeltje onrealistisch… een wildwaterbaan of een achtbaan met drie loopings zullen we waarschijnlijk niet snel in het Arnhemse straatbeeld zien verschijnen. Andere voorstellen zijn haalbaarder en zo gek nog niet: actie tegen hondenpoep op straat; afval op straat verminderen, ook omdat het slecht is voor de dieren. Iemand heeft een creatief idee hoe afval netjes weggooien leuker kan worden, door prullenbakken neer te zetten die geluid maken als je er iets in doet.
Speeltuinen kunnen schoner worden door in plaats van zand (waar honden en katten in poepen) een
soort rubberen ondergrond aan te leggen die ze op het schoolplein ook hebben. En een uitdagende
skatebaan in de buurt is ook een wens van veel kinderen.
De ideeën zullen hopelijk kunnen bijdragen aan een nog mooiere en schonere stad. Want, zo vinden ze,
kinderen hebben ook een mening en ideeën! Binnenkort gaan ze een keer op bezoek in de raadszaal en
zullen ze ook met de wethouder spreken. Deze kids van de Jan Ligthartschool zijn zeker nog niet uitgekeken op de politiek!

Bouwcreaties op de Wijzer
Bouwcreaties op de Wijzer
Door Siem en Cas
Groep 8 van basisschool de Wijzer is bezig met het thema Architectuur. We
krijgen lessen over verschillende soorten gebouwen en we mogen ook zelf dingen
maken. Onze eerste les ging over stapelbouw. We mochten toen met suikerklontjes, sponsjes en kapla bouwen. De tweede les ging over organische vormen.
We gingen toen aan de slag met klei en daarbij moest je met klei maken wat
in de natuur terug komt. De derde les ging over maquettes. We moesten in
een stuk karton knippen en dan kijken hoe we daar een maquette van konden
maken. Deze maquette werd dan een huisje en we mochten hier met saté prikkers en papier dingen van de omgeving aan toevoegen zoals bomen en struiken.
Door de huisjes bij elkaar te zetten ontstond er een dorpje.
Als vierde opdracht gingen we aan de slag met gevels. Ik en mijn maatje moesten een gevel van een luxe appartementengebouw maken. We zijn toen naar de
Makerskosmos gegaan en daar was een lasersnijder. Bij ons ontwerp moesten
we de ramen rood maken en dan kon de laser snijder het eruit snijden. Daarna
gingen we een stadswandeling maken en naar de gevels in de stad kijken. Het
was superleuk! Vrijdag zijn we begonnen met een website voor de 3D printer. Je
mag zelf een huis ontwerpen dat uiteindelijk wordt uitgeprint met de 3D printer.

Een schaatsbaan op De Leuke Linde!!!
Een schaatsbaan op De Leuke Linde!!!
Ja wel hoor! Dit jaar komt de schaatsbaan echt op De Leuke
Linde te staan!!
Van maandag 13 december t/m vrijdag 17 december 2021!!!
Overdag zullen de basisscholen uit Klarendal en St. Marten komen schaatsen. Na school en in de avonden is er ruimte om vrij te komen schaatsen.

Wil je komen schaatsen? Dat kan!

Deelnemers moeten verplicht schaatsen aan van ons (eigen schaatsen mag dus niet!!!)
Het schaatsen is voor kinderen vanaf groep 3!
Overdag is het schaatsen alleen voor kinderen t/m 12 jaar.
In de avonden zijn ook jongeren en ouders toegestaan.
Begeleiders van De Leuke Linde / Sportbedrijf en Jeugdwerk houden toezicht. Zij hebben het recht
om je te weigeren of niet toe te laten op de schaatsbaan.
• Inschrijven in NIET nodig! Je kunt gewoon komen en meedoen!

•
•
•
•
•

Wanneer kun je vrij komen schaatsen??
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

15.00 - 17.00 uur & 18.00 - 21.00 uur
15.00 - 17.00 uur & 18.00 - 21.00 uur
16.00 - 17.00 uur & 18.00 - 21.00 uur
15.00 - 17.00 uur & 18.00 - 20.00 uur
15.00 - 17.00 uur

Voor meer informatie en/of vragen, check de website \of de Facebook pagina van De Leuke Linde!
Daarnaast kun je ook altijd bellen of mailen: info@deleukelinde.nl / 026- 442 481 1
Siem en Cas zijn bezig met het ontwerpen van een gevel

Je
ziet ze
groeien.

De oplossing van
Bas’ rebus: rebas

Bezuiniging

De oplossing van
Bas’ rebus: rebas
Dagopvang (0-4 jaar)
Peuterwerk (2-4 jaar)
Bso (4-13 jaar)
Nieuwsgierig?
Leer ons kennen via www.skar.nl

