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In deze kerst editie:

Kerst in Klarendal
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We hadden graag allerlei fijns aangekondigd in deze wijkkrant, de laatste van het
jaar.
✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪
Met de feestdagen in het verschiet zou
bijvoorbeeld een kerstmarkt leuk zijn, of
kerstbrunches voor en met bewoners, of
extra koopavonden, of een Herdertjestocht.
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Maar niets van dat. Het was ons een tijdje
gelukt coronavrije kranten te maken. Daar
hebben wij nu verder trouwens geen
bijzonder nieuws over, behalve dat door de
maatregels er helaas niets wordt georganiseerd: Klarendal doet het rustig aan.
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en nog veel meer...

Gelukkig hebben ondernemers al wel etalages omgetoverd om in de kerststemming
te komen. ‘Onze deuren zijn al ingepakt!
Nu jouw cadeautjes nog’ vertelt Hans over
zijn voordeur en dat van zijn buurvrouw.
Buurvrouw Heleen en voorbijganger Marcel
poseren er graag even voor in de portiek
van de winkels.
✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪

✪ ✪ FIJNE FEESTDAGEN! ✪ ✪

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

De muurschildering
✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪
De blinde muur bovenaan de Tedingstraat,
hoekje Klarendalseweg, was in november onderwerp van gesprek in de buurt.
Museum Arnhem heeft die muur uitgekozen heeft voor het vierde kunstwerk wat
onderdeel uitmaakt van hun ‘cadeau aan
de stad’ vanwege haar 100e verjaardag.
Maar niet iedereen was blij met het plan.
✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪
MUSEUM ARNHEM TRAKTEERT
Half oktober heeft het museum 300 flyers
huis-aan-huis in de wijk verspreid, waarna
men op vrij korte termijn een stem uit
kon brengen op drie voorstellen voor een
muurschildering. Zestig (60) mensen uit de
buurt reageerden via mail op de oproep
van het museum.
In de tweede week van november kwam
het museum met de volgende bekendmaking: ‘De afgelopen weken hebben jullie als
buurtbewoners je stem uit kunnen brengen
uit drie voorgestelde kunstwerken voor
de nieuwe muurschildering in Klarendal.
De wijk heeft gekozen voor het kunstwerk
van Helma Pantus getiteld Gesprek in
de sneeuw (1990). Schilderscollectief De
Strakke Hand start eind november met de
realisatie van deze muurschildering aan de
Klarendalseweg. Neem gerust een kijkje
als de schilders zijn begonnen! Namens
Museum Arnhem: hartelijk dank voor het
uitbrengen van jouw stem!’
✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪
NIET IEDEREEN BLIJ
Al direct reageerden enkele bewoners met
ook alternatieve ideeën; niet iedereen was
blij met de drie voorstellen. Om die reden
kwamen bewoners en ondernemers van
de Klarendalseweg in actie. Zij schrijven:
‘Een van de belangrijkste redenen is dat
die muur totaal niet geschikt is voor een
wand-vullende schildering. Er is geen goed
zicht op, er staat een boom voor die het
zicht erop ontneemt en de muur maakt ook
nog eens onderdeel uit van een uitgebreid
groenplan voor de hele Tedingstraat. […]
Bovendien is het beeld […] geen aanwinst
voor de straat en heeft het schilderij niets
van doen met Klarendal.’

De betrokken bewoners zijn met Museum
Arnhem in gesprek gegaan, maar kwamen
niet veel verder: ‘De plannen van het museum blijken muurvast in de agenda te staan.
Een van de argumenten van het museum,
is dat de werken die het museum van Arno
Arts in de collectie heeft, niet geschikt zouden zijn voor deze plek.’ Daar waren ze het
niet mee eens.
✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪
ENQUÊTE
De omwonenden maakten toen een enquête
‘Wat zou Klarendal het liefste willen?’
om er achter te komen wat Klarendallers
zouden willen en of de uitkomst anders
zou zijn geweest wanneer er vooraf meer
inspraak was geweest.

‘Daarnaast kwam er van diverse kanten uit
de wijk nog een vraag richting Museum:

Er zijn er 250 gedrukt van verspreid én er is
online aandacht aan gegeven. Er zijn drie-

De blinde muur als onderwerp van gesprek, waar
1 december nog geen voorbereidingen werden getroffen

“Waarom geen Arno Arts op de muur
daar?” Arno Arts, ‘Wereldberoemd in
Arnhem’ zoals hijzelf grapte, de zeer geliefde kunstenaar in zijn Klarendal. Hij werkte
en woonde meer dan 30 jaar in het Zijlstrapand recht tegenover de Tedingstraat.’

“Wat zou Klarendal het liefste willen?”
ënzeventig (73) reacties op gekomen, waarbij er ook suggesties voor andere muren in
de wijk kwamen voor óf het kunstwerk van
Helma Pantus óf een kunstwerk van Arno
Arts: bewoners dachten dus mee en het
merendeel (79%) van deze mensen prefereren een Arno Arts op de Tedingstraat.
Weer andere mensen, voornamelijk
online, reageerden ook in de trant van
‘gegeven paard niet in de bek kijken’. Op 1
december (deadline van de wijkkrant) was
Schilderscollectief De Strakke Hand in ieder
geval nog geen voorbereidingen aan het
treffen en vertelde Museum Arnhem aan
De Gelderlander ‘We bekijken wat mogelijk
is en dat doen we zo zorgvuldig mogelijk,
vanwege alle betrokken partijen.’ De uitstel van werkzaamheden zou ook met de
weersomstandigheden te maken hebben.
✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪
Dus: wederom kunnen wij bij het ter perse
gaan van deze krant niet vertellen hoe de
muur er uit gaat zien.
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~ Redactioneel ~
Eind november was er een noodbevel
afgekondigd bij het Velperpoortstation.
Jongeren lijken te willen demonsteren
tegen coronamaatregelen, maar pakken
dat vandalistisch aan. Om toestanden
zoals in Rotterdam te voorkomen, veegden politie en ME de Steenstraat en stationsgebied leeg. Daags daarna kwam
er beter nieuws uit het gebied, weliswaar aan de Spijkerkwartier kant – maar
toch: ‘Samen zeggen we nee tegen
intimidatie van en geweld tegen vrouwen en meisjes’, aldus vredelievende
actievoerende studenten die met stoepkrijt intimiderende teksten door de stad
optekenden. Dit gebeurde tijdens de
Orange the World campagne, de reden
waarom ook de Klarendalse molen tot
vorige week oranje was aangelicht. De
campagne vraagt jaarlijks aandacht
voor de bestrijding van alle vormen van
geweld tegen vrouwen.
Dus ondanks dat we een kerstperiode
ingaan waarin er verbijsterend weinig
kerst wordt georganiseerd in de wijk:
er is altijd genoeg te vertellen om weer
acht hele pagina’s te vullen met lokale
nieuwtjes.

Inleveren van kopy
Bij het ter perse gaan van deze wijkkrant, weten we de data voor 2022 nog
niet. Ze worden spoedig gepubliceerd
op www.klarendal.nl/wijkkrant
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.

~ Colofon ~

Van de redactie & Nieuws & Mededelingen
De Wasplaats
Het is actueler dan ooit: hoe bespaar ik op
De Wasplaats is daar waar plaats is voor
iedereen: met de was, een vraag of zelfgemaakte spullen. We organiseren weer van
alles als we Coronamaatregelen niet meer
hoeven te vervullen!
Vanaf 23 december tot 10 januari zijn we
dicht. Daarna zien we je graag bij ons
binnen.

We wensen je fijne feestdagen in het
symbolische licht en gaan ons alvast over
nieuwe activiteiten bezinnen.
Tot dan, maak er wat van!

Subsidie Klimaatadaptie
We schreven het afgelopen jaar al twee
keer over hoe bij te dragen aan klimaatadaptie voor stad en wijk. Met oplossingen
om hitte te verminderen en bijvoorbeeld
regenwater op te vangen, neem je een
klimaatadaptieve maatregel.
De gemeente heeft daar een subsidie voor,
waar nog relatief weinig beroep op wordt
gedaan. Daarom wijzen we nog eens op dit
fonds: ga naar de website:
WWW.ARNHEM.NL en gebruik in de zoekmachine ‘Subsidieregeling Klimaatadaptie’
om op de juiste pagina terecht te komen.



Contact kan via (wijkbewoner) Ronald Bos telefoon: 026 377 4217, e-mail:
ronald.bos@arnhem.nl.

De kunstenaars die achter de deuren van
Klarendalseweg 137 werken (vGtO, Terry
van Gurp & René Oudenhoven), realiseren
maandelijks een nieuwe tentoonstelling in
hun etalage.
In december zijn tekeningen te zien van
Caroline Kortenhorst. ‘Spons’ is de overkoepelende titel die zij ervoor koos. Maar
‘spons’ zou even goed op haarzelf kunnen
slaan. In het dagelijks leven en op haar reizen zuigt zij zichzelf vol met allerlei indrukken. Alles om haar heen geeft haar energie
om weer iets nieuws te creëren.
Kleurrijk en gedetailleerd met kleurpotlood
en Bic-pennen. En met humor, dubbele
bodems en een bewonderenswaardige
vaardigheid.
Dagelijks te zien tot 0:00 uur, dan gaan de
lichten uit en in januari weer een andere!
www.caroline-kortenhorst.nl

Op deze pagina plaatst de wijkkrant een rebus. Buurtbewoner, redacteur én kunstenaar BAS BUGTER maakt er telkens iets moois van. REBAS, leuk voor jong én oud!
De oplossing vind je in op de achterpagina. VEEL PLEZIER!

is een uitgave
van het Bewonersoverleg

redactie-

Zefanja Hoogers, Shay Karniel,

leden

Bas Bugter, Hilde Wijnen, Gert Jan

Bel 06 - 146 89 701 en hij wordt zo
snel mogelijk bezorgd.
Toch écht geen wijkkrant? Mail ons
het adres en we slaan het over tijdens
de bezorging.
Facebook.com/klarendal
@klarendal2022
e-mail

wijkkrant@klarendal.nl
www.klarendal.nl

Met deze gesubsidieerde energiescan
krijgen ondernemers inzicht in de besparingsmogelijkheden binnen hun bedrijf. Ze
kunnen het energieverbruik van hun bedrijf
verminderen, energie duurzaam opwekken
en direct kosten besparen. Lijn 2030 voert
de energiescan niet voor u uit, helpt u wel
op weg.
In drie ochtenden spraken de medewerkers van Lijn2030 een groot deel van de
ondernemers op de onder andere de
Steenstraat, Spijkerlaan, Sonsbeeksingel
en Klarendalseweg. Heeft u ons gemist,
maar wel interesse in het aanbod? Of een
vraag over verduurzaming van uw bedrijf?
Kijk dan op arnhemAAN.nl/zakelijk of stuur
ons een mail op energiescanbedrijven@
arnhem.nl. De energiescan loont! Ook voor
uw bedrijf.

Lockdowns, immuniteit, virusangst, vaccinatiecampagnes, QR codes, mondkapjes,
persconferenties, nieuwe maatregelen,
samen krijgen we het onder controle, polarisatie, wisselende openingstijden, complotdenkers, vertrouwen in de overheid,
het nieuwe normaal, de nieuwe werkelijkheid: we hebben er het één en ander over
geschreven de afgelopen anderhalf jaar.
Niet veel; het is een ingewikkelde tijd om
verslag van te doen. Ondanks alles wensen
we iedereen een fijne jaarwisseling en in
2022 gezond weer door!

KRANT NIET ONTVANGEN?

internet

De energieprijzen stijgen; ook voor
Arnhemse ondernemers. In november
sprak Lijn2030 met ondernemers in het
Spijkerkwartier en Klarendal. We brachten de subsidieregeling van de gemeente
Arnhem voor het uitvoeren van een energiescan onder de aandacht.

Fijne dagen!

Schouten
bezorgers

Energiescan voor ondernemers

Zijlstra Galerij

Rebas

wijkkrant klarendal
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Onze
Fysiotherapeut
helpt jou.
Maak direct een
afspraak

fysiotherapieformupgrade.nl
026 37 93 253
Onder de Linden 21a
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Veel minder budget voor de wijk...
...EN HET JUBILEUMJAAR
VAN DE WIJKKRANT
De bewoners die lid zijn van het
Bewonersoverleg, hebben best een ingewikkelde opdracht gekregen. Met 15.000
euro minder wijkbudget te besteden: bijdragen aan het jaarlijkse Speeldorp, het
winkelgebied voorzien van bloemen in de
Hanging Baskets aan de lantaarnpalen,
de wijkmedia bekostigen en dan ook nog
geld overhouden voor bewonersinitiatieven. Het was een hele klus waarbij er
meerdere uitwegen werden gezocht en
aangedragen, waarover werd gediscussieerd, gesteggeld, gestemd, waarna uiteindelijk de begroting van 2022 pas begin
december is beklonken en waarbij er een
aantal drastische beslissingen genomen
zijn.
HANGING BASKETS
De kosten voor het jaarlijkse Speeldorp
van De Leuke Linde werden al eerder dit
jaar door de wijkmanagers verenigd in
het Team Leefomgeving, overgenomen
om het wijkbudget te ontlasten. Ook voor
de Hanging Baskets worden al langer
oplossingen gezocht bij de wijkmanagers
en bij de ondernemersvereniging. Eerder
werd deze kostenpost volledig gedekt
vanuit het wijkbudget, maar het bewonersoverleg trekt zijn handen er nu vanaf.
Iedereen wil een fijne vrolijke uitstraling

met bloemen in de wijk, maar dat zou
volgend jaar dus zomaar een kleiner aantal bloembakken kunnen worden. Team
Leefomgeving en ondernemersvereniging DOCKS zijn in gesprek over de vorm
waarin de Hanging Baskets gecontinueerd
kunnen worden.
WIJKMEDIA
De wijkkrant heeft ook een ander probleem:
er is papierschaarste op de wereld. Hoe
dat precies werkt is bijna niet uit te leggen, maar heeft weldegelijk ook met de
pandemie te maken. Brandstoffen, om de
grondstof papierpulp te maken, zijn duurder geworden, de vraag naar karton is door
al ons webwinkelen aanmerkelijk gestegen
én de wereldhandel en de logistiek daarvan
is ontwricht. Opgeteld kan dat volgens de
Volkskrant tot wel 50% prijsstijging van
papier leiden. De drukkosten voor de wijkkrant waren afgelopen jaar al gestegen en
voor 2022 heeft de drukker een stijging van
bijna 20% aangekondigd ten opzichte van
een jaar geleden.
Het Bewonersoverleg heeft vervolgens
vlak voor het ter perse gaan van deze wijkkrant, aangekondigd voor de wijkmedia in
het geheel, 30% minder budget beschikbaar te stellen vanuit het wijkbudget.
Misschien komt er een actie tot ‘Vrienden
van de wijkkrant’, misschien springt Team
Leefomgeving alsnog bij, maar misschien

Wat leverde de acties voor buslijn 13 op?
Door Henny Noordzij en Gerard Veenstra
Vanaf januari 2021 toen bekend werd
dat buslijn 13 Klarendal opgeheven zou
worden, is er actie gevoerd door enkele
bewoners om de bus weer in de wijk te
laten terugkeren. We begonnen met de
wethouders en de raadsleden van de
Arnhemse gemeenteraad aan te schrijven.
Voorts richtten we ons tot de provinciale
staten. Elke gedeputeerde en statenlid
werd persoonlijk aangeschreven.
Daarnaast werd er een handtekeningactie gehouden in de wijk. Dat leverde
ruim 550 handtekeningen op! Ook de
media schonk ruim aandacht aan de actie
behoud lijn 13.
Onze inspanningen werden ondersteund
door opbouwwerker Karin Veldkamp
en raadslid van de SP Sarah Dobbe.
Laatstgenoemde zorgde ervoor dat
Behoud van het Openbaar Vervoer, en

in het bijzonder bus 13 voor Klarendal,
op de politieke agenda werd gezet. Haar
motie werd door alle partijen gesteund. Er
is ingesproken én tijdens de raadsvergadering én in het provinciehuis. Echter de
meerderheid van de statenleden zagen de
noodzaak van terugkeer van lijn 13 niet
in. Daarnaast is er een gesprek geweest
in het MFC met een vertegenwoordiger
van busmaatschappij BRENG.
Op dit moment wordt er nog steeds
gewerkt aan een oplossing. Zo is reizigersvereniging ROVER aangeschreven
én de OV Ombudsman. Ook laten we ons
binnenkort misschien informeren over het
verschijnsel “Buurtbus”.
Hoe het nu ook verder gaat, wij willen in
élk geval díe mensen bedanken die ons
gesteund hebben óf door het plaatsen
van een handtekening óf anderszins achter de schermen.

In aanloop naar het bezoek aan het Huis der Provincie, hingen er
enkele grote posters o.a. in de bushokjes van lijn 13 © Marcel Stürtz

De herijking van het wijkbudget heeft grote gevolgen voor de wijkkrant

betekent het: vier wijkkranten in plaats van
zeven per jaar, óf veel minder webcommunicatie via de website en de Facebook
pagina.
JUBILEUMJAAR
Dus hoe het er precies uit gaat zien, zijn als
deze editie naar de drukker gaat nog geen
beslissingen over genomen. Toch gaan we

Het was een hele klus waarbij
er meerdere uitwegen werden
gezocht en aangedragen
óók in het 50e jubileumjaar alle wijkbewoners met het krantje zoveel mogelijk
proberen te informeren, te vermaken en
te verbinden!

Wijkideeën om vanuit het extra budget te doen
Door Karin Veldkamp
In de wijkkrant van november werd
Klarendal opgeroepen om een idee in te
dienen voor de wijk. Dit in verband met
het Gouden Piramidegeld; een bedrag
van 10.000 euro dat een paar jaar geleden door Volkshuisvesting aan Klarendal
is geschonken met de opdracht iets
moois voor de wijk te doen waar zoveel
mogelijk mensen profijt van hebben. Het
bedrag werd ‘in beheer’ gegeven bij het
Bewonersoverleg en die besloot om
de wijk op te roepen om ideeën aan te
leveren. En daar was geen gebrek aan:
er kwamen van kleine tot grote ideeën
binnen.
Een kleine greep: geef iedereen een
bezem om de straat schoon te houden,
een skatebaan, een kapelletje op de hoek
van de Agnietenstraat/Noordpad, een plek
om ‘speels’ te bewegen voor volwassen,
een Klarendal lied en mini bibliotheken in

de wijk, maar ook de hondenpoepgroep
meldde zich voor een bijdrage. Genoeg
om uit te kiezen dus. Op het overleg van
december heeft het Bewonersoverleg
een eerste selectie uit de aangeleverde
ideeën gemaakt. Op basis daarvan wordt
een aantal mensen binnenkort uitgenodigd om hun idee verder toe te lichten.
Spannend dus voor de indieners en voor
de wijk wat er gaat komen.
Er kwamen ook ideeën die niet direct geld
hoeven te kosten maar wel heel mooi zijn,
zoals een markt in de wijk, een geluid dat
we vaker horen. Kan er op de een andere
manier een markt (terug) komen. Een
weekmarkt? Een maandmarkt? Of juist in
de zomermaanden? Met eten of een rommelmarkt? Een paar mensen kwam met
dat idee en zij willen uitzoeken wat de
mogelijkheden zijn.
Wil je meedenken? Meld je dan aan bij
Karin Veldkamp k.veldkamp@rijnstad.nl

De Klarenmarkten (foto uit 2009) waren eerder zo'n
succes: wie denkt er mee over een nieuwe markt?

Wijkkrant Klarendal - december 2021
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Ogen en oren van de wijk
Sinds afgelopen voorjaar zijn er drie
buurtconciërges werkzaam in de wijk, die
zich graag inzetten voor schone en leefbare buurten. ‘Je kent de buurtbewoners
en zij kennen jou’ stond er in de vacature
voor deze pilot. Ze hebben al aardig hun
weg gevonden!
Buurtconciërges Eric, Perry en Abdulsamd
constateren dat sinds het afschaffen
van de Diftar afgelopen juni, de rommel rond de ondergrondse containers
af is genomen tot 22%. Maar ze doen
veel meer dan rondes maken langs de
honderd containers. Zo koken ze mee
voor de Landenkookgroep én brengen
maaltijden rond, werken samen met de
WoonOmgevingsPloeg, helpen mee prik-

ken met schoonmaakacties van Schoon
Klarendal en andere wijkinitiatieven,
controleren speelplaatsen op zwerfafval
en beginnen zo langzaam de oren en de
ogen van de wijk te worden.

ZWERFAFVAL OPRUIMEN SAMEN
MET DE BUURT

KLARENDALSE TAFERELEN

De buurtconciërges kan je ontmoeten op
hun vaste inloopuren:
ma-di-wo van 12.00 tot 13.00 bij de
Molen, Klarendalseweg 82
ma van 13.00 tot 14.00 bij de Wasplaats,
Klarendalseweg 439
wo van 12.00 tot 13.00 bij de Nieuwe
Hommel De Wiltstraat 6
Verder zijn ze bereikbaar via e-mail op
bcklarendal@gmail.com of telefoon/
WhatsApp 06 3111 4949
Door Gert Jan Schouten
Merk je dat in jouw straat vaak zwerfafval ligt? Dan kun je je straat aanmelden
voor een buurtopruimactie.
Als je straat wordt uitgekozen dan nodigt
Schoon Klarendal de buurtgenoten uit
om mee te helpen opruimen. We maken
er een gezellige opruimdag van en
roepen iedereen op om de straat schoon
te houden. Voor aanmelden opruimen
straat, stuur een mail naar:
schoonklarendal@outlook.com

Buurtconciërges Perry en Eric hebben o.a. drie
momenten per week inloop bij de Klarendalse molen

De komende zwerfvuil acties: zaterdagen
van 10.00 tot 12.00u: 8 januari (start voor
winkelcentrum), 19 februari en 19 maart,
start vanuit de Wasplaats (Klarendalseweg 439). Materiaal is aanwezig en vanaf
9.45 uur staan de koffie/thee/koekjes
klaar.
Namens de werkgroep Schoon Klarendal,
Sjoerd Kuilman en Ellen Karis

DE THEMA’S
De wijkmanagers haalden hun informatie
op door zeven maal per jaar aanwezig te
zijn bij het Bewonersoverleg, door in de
wijk te staan met de bus ‘Lijn 2030’ op
diverse plekken, door met bewoners en
professionals schouwen te lopen door de
wijk en door tijdens netwerkbijeenkomsten met werkers, zo breed mogelijk aan
te horen wat er leeft.
Meedoen: Ontmoetingsplekken zijn
belangrijk voor de sociale contacten in
de wijk. Villa Klarendal/Landenkookgroep,
de Leuke Linde, Jeugdcentrum Vogelwijk
en de Wasplaats worden ondersteund en
samenwerkingen gestimuleerd.
Kansengelijkheid: Het programma
'Kansrijk Opgroeien' is in Klarendal heel
succesvol, er is besloten het budget voor
Kansrijk Opgroeien structureel te maken
én er wordt gekeken of de Arnhem Oost
aanpak hier ook nog aan kan bijdragen.

Blinde muren, het woord zegt het al,
ze zien geen reet. Blinde muren missen
vensters op de wereld. Het ontbreekt
ze aan visie. Ze staan maar een beetje
de stoere muur uit te hangen, pontificaal, als grote logge lege canvassen die
er gewoon om vragen.
Verloedering begint op blinde muren.
Grote schreeuwerige reclameboodschappen eisen hun plekje. Lamlendige
viltstifters kliederen wat van zich af.
De hoge nood ledigt zich er bij uitstek.
Nee, geen blinde muur is ooit op een
beetje stijl betrapt. Zou daar de drang
tot aankleden vandaan komen?
Ooit zag ik een kanjer van een muur.
Iedere uitgaande forens keek er tegen
aan. Huizenhoge letters stelde een simpele vraag, "En, lekker gewerkt?". Ik kon
er wel om lachen. Het gaf de werkeloos
in mij voor even een mooi gevoel van
triomf, maar ik dwaal af.
Onze wijk heeft zo zijn eigen portie kale
vlakken. Ik hoef er niet eens echt de
deur voor uit. In de Putstraat, waar ik
woon, zijn geen ramen. De Putstraat
ziet niks, hoort niks en zwijgt! Ons
straatje smeekt in stilte om vrolijkheid,
om Arno Arts indachtige oplossingen
zoals hij dat ook om de hoek in het
begin van de Klarendalseweg heeft
gebracht. Het zal er niet meer van
komen.

Wijkprogramma 2022
Zolang er in Arnhem het ‘wijkgerichte
werken’ bestaat, eerder vooral in de
aandachtswijken van de stad, worden er
wijkperspectieven, wijkvisies en wijkactieplannen ontwikkeld.
Sinds de stad is onderverdeeld in acht
gebieden en de Teams Leefomgeving
zijn gelanceerd (aanjager, verbinder,
sparringpartner, adviseur en opdrachtgever), werken de wijkmanagers met een
wijkprogramma voor heel zo’n gebied.
Klarendal valt onder Noord West en het
wijkprogramma toegespitst op deze wijk
voor 2022 is gereed. Het programma heeft
geen grote afslagen gemaakt ten opzichte
van 2021 en we lichten er een paar dingen uit.

BLINDE MUREN

Ontmoetingsplekken zoals Jeugdcentrum Vogelwijk zijn belangrijk voor de sociale contacten in de wijk © Zefanja Hoogers

Gezondheid: Naast de aandacht voor
Kansrijk Opgroeien en bouwspeelplaats De
Leuke Linde, wordt ook GO! (gezond op
gewicht) voor kinderen met overgewicht in
Klarendal voortgezet.
Veiligheid/leefbaarheid: Ieder jaar wordt
er met de afdeling veiligheid en politie een
veiligheidsagenda opgesteld, op basis van
data, input bewoners en ervaringen professionals en worden er acties uitgevoerd.
Fysieke leefomgeving: Afgelopen jaar is er
een wijkgroenagenda opgesteld. Er was al
de ‘Tegelwipactie’ in het voorjaar, er wordt
in overleg met omwonenden gekeken naar
aanpassingen van het maaibeleid zodat
met meer bloemen en bijen de biodiversiteit wordt gestimuleerd en in 2022 gaat
er gewerkt worden aan hitteplekken (waar
nu veel asfalt of tegels liggen). Binnenkort
wordt het Peterplein (Landbouwstraat) aangepakt.
ARNHEM OOST AANPAK
Klarendal is aangewezen als een van de

'Arnhem Oost aanpak' wijken. Dit is
een langjarige beweging met als doel
een nieuwe generatie in de wijken te
laten opgroeien met gelijke kansen als
elke andere jongere in Nederland. ‘In
Klarendal gaan ons als eerste richten op
plekken waar kinderen en jongeren kunnen opgroeien in een positief en gezond
opvoedingsklimaat en gaan we extra inzetten om overlast en verloedering in de wijk
tegen te gaan’ vertelt het programma.
De wijkmanagers spreken verder
uit dat ze wel in overleg met het
Bewonersoverleg een lange termijnvisie
voor de wijk zouden willen ontwikkelen (‘waar wil je heen met deze wijk?’),
bedoeld voor organisaties en samenwerkende partners, zodat die stappen kunnen
maken.
Het hele wijkprogramma staat op:
WWW.KLARENDAL.NL. Voor vragen of
ideeën, neem contact op met team leefomgeving via:
noord-west@leefomgevingarnhem.nl

Tot overmaat van ramp is ons museum
dicht, een verbouwing juist nu er verstrooiing gevraagd wordt. Ze bedachten
een list. Vier gapende muren werden
uitverkoren om te worden verfraaid
met een kunstwerk uit de collectie. Drie
van de vier pronken reeds als dikke
middelvingers tegen de lelijkheid. Wij
krijgen nummer vier, ik heb er zelfs op
gestemd!
De muur waar het om gaat staat er al
jaren, treurig leeg droevig te wezen.
Nooit is er aandacht aan haar besteed.
Eindelijk is het zover, en krijgt ze haar
welverdiende kleed ware het niet dat de
muur wordt opgeëist. Arno Arts zou er
zijn overigens terechte eerbetoon moeten krijgen.
Maar waarom juist op de plek waar
nummer vier zou komen? We barsten
van de blinde muren. Het huis waar hij
zetelde heeft een pracht van een slechtziende muur. Waarom niet allebei? En
nog veel meer van de man met de rode
broek. Waarom op deze manier?
Er is gestemd en geënquêteerd in
kleine oplages, de krant werd erbij
gehaald. Chocoladeletters suggereerden veel. De muur daarentegen houdt
wijselijk haar mond, niemand heeft
haar iets gevraagd, we zijn haar uit het
oog verloren.
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TEKST ZEFANJA HOOGERS - FOTO’S BAS BUGTER

Het jaar eindigt. In de laatste week van november, dus vóórdat de strengere maatregels
in gingen, troffen we om één of andere reden veel dames in de wijk. We waren misschien wat vroeg voor het oudejaarsgevoel, maar tóch gingen we toen al de straat op
met de vraag: ‘Hoe kijk jij uit naar 2022?’

RENEE EN ALEXANDRA – WISSELEN HOND UIT

KATHARINA – IS BIJNA AGRO ECOLOOG

“Ik heb er wel zin in en kijk nu ook al uit naar de lente”

“Ik hoop volgend jaar ook een volkstuintje te kunnen krijgen”

Als buren van een blok verderop, treffen Renee en Alexandra elkaar op straat, om hond
Teun uit te wisselen. Alexandra leent Teun graag om er even op uit te kunnen. Renee
is optimistisch over 2022. ‘Ik heb er wel zin in en kijk nu ook al uit naar de lente. Ik heb
sinds een jaar een volkstuintje, dus daar kan ik dan aan de slag. Ik vind het ook altijd fijn
om terug te kijken naar het afgelopen jaar, maar dat doe ik altijd tegen Oud & Nieuw
aan. Ik ben nu nog niet reflectief geweest.’ Alexandra: ‘Mijn opa zei altijd “Leg je handen
open”, dus ik sta open. 2022 is afwachten, het is een rare tijd. Ik hoop dat mensen ruimte
voor elkaar blijven houden.’

INGRID – KAPT AMBULANT
Op de Akkerstraat vertelt Katharina ons dat ze als Duitse pas twee maanden in Sint
Marten woont, maar al wel zeven jaar in Nederland. Voor 2022 is ze nu al benieuwd naar
de lente in Arnhem. ‘Mijn vriend is dan klaar met studeren, dus ik ben benieuwd wat dat
brengt. Zelf ben ik ook bijna klaar met mijn studio biologische landbouw in Wageningen.
Ik werk nu al in de sector; we proberen het voedselsysteem te verduurzamen, van boer
naar consument. Dat proberen we voor de samenleving, de toekomst van de landbouw,
de biodiversiteit van wereld en wijk. Ik hoop volgend jaar ook een volkstuintje te kunnen
krijgen. Maar een moestuintje in een boomspiegel vind ik ook al leuk.’

RINA – VRIJWILLIGT BIJ DE LEUKE LINDE

“Ik ben van mening dat wat je denkt, is wat je krijgt”

Op weg met bedrijfskoffer naar haar auto, treffen we Ingrid. Ze is ambulant kapper en
visagist en heeft een aantal klanten in Klarendal. ‘Vet leuk, deze wijk. Ik ben positief over
2022. Ik ben van mening dat wat je denkt, is wat je krijgt. Daarom probeer ik positief te
denken. De corona besmettingen lopen momenteel hoog op, maar ik ben niet somber.
Deze periode heeft me ook het een en ander gebracht: door het vertragen ben ik meer
in mezelf gaan kijken en gaan nadenken over bijvoorbeeld mijn bedrijf. Ik ben er ook
alternatiever door gaan wonen, ik heb nu een caravan.’

DOROTHÉE – ZWAAIT NET HAAR OUDERS UIT
Na even nagedacht te
hebben en in de spiegelingen van haar raam
zichzelf beoordeeld te
hebben voor de foto,
vertelt Dorothée: ‘Ik heb
steeds meer contacten
in de wijk, ik ben een
mensen-mens. Ik help ook
graag anderen met kleine
dingetjes. Ik woon hier nu
vierenhalf jaar en ben blij
met de plek en de mensen
om me heen.

“Ik hoop dat het beter wordt en dat de corona ellende ophoudt”

Tegenover de Leuke Linde treffen we Rina. Ze is geboren en getogen in Klarendal, wil
niet herkenbaar op de foto, maar wél praten. ‘Iedereen kent me tóch wel. 2022? In het
begin was ik een beetje blij, maar ik zie nu wel dat het achteruit gaat; junks en dealers in
speeltuintjes… De politie heeft niet altijd tijd daarvoor, ze zijn met weinig. De winkels zie
ik ook achteruit gaan, het parkeren is hopeloos. In het weekend zie ik auto’s op de stoep
staan en vraag me af waar ze vandaan komen. In mijn tijd was het een heerlijke wijk. Ik
hoop dat het beter wordt en ook dat de corona ellende ophoudt. Ik word er moedeloos
van, van dat alleen thuis zitten. Daarom ga ik vaak buurten bij het beheer van De Leuke
Linde.’

“Daarom ben ik positief over 2022”

Leven en laten leven,
je kan het ook anders
treffen. Ik zou hier nog
wel twintig jaar kunnen
blijven, of sterker: de rest
van mijn leven. Daarom
ben ik positief over 2022.’

Wijkkrant Klarendal - december 2021
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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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De LANDENKOOKGROEP KLARENDAL
bestaat al meer dan 10 jaar. Sinds een
jaar koken de koks elke donderdag voor
een appel en een ei een voedzaam maaltje voor Klarendallers die het kunnen
gebruiken. Het initiatief is een succes. Om
maaltijden uit te kunnen blijven uitdelen,
heeft de Landenkookgroep steun nodig.
Daarom startte coördinator RICK JANSEN
in september een inzamelingsactie. Hoe
staat het er inmiddels mee?
"De teller staat op 765 euro, daar zijn we
heel blij mee. Het streven is 5000 euro.
Daar zouden we goed mee rond kunnen komen. In ieder geval weer voor
een jaar," aldus Rick Jansen die, behalve
coördinator, ook initiatiefnemer van de
Landenkookgroep is. Het idee om buren
van een maaltijd te voorzien, is ontstaan
in coronatijd. "Onze koks zaten met de
handen in het haar zich verschrikkelijk te
vervelen. Zo opgesloten in huis zitten, dat
is psychisch niet gezond. Voor niemand.
Dus we dachten: we gaan iets doen voor
de mensen in de buurt! En dat is het uitdelen van maaltijden geworden."
Landenkookgroep Klarendal telt zo'n 25
vrijwilligers uit alle windstreken. Normaal

R
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Bewonersoverleg

Nuttige nummers in de wijk

Het BO is op 13 december vanwege de maatregelen
met een video vergadering bij elkaar geweest. Op de
agenda stonden onder andere buurtbus en markt. Voor
beide onderwerpen geldt dat er in de wijk behoefte is.
Een buurtbus vraagt veel inzet van wijkbewoners en
vrijwilligers die de bus moeten rijden. Is dat haalbaar
en wie gaat dat organiseren voor de wijk? Prangende
vragen waar niet zomaar antwoord op is. Daar komt
het BO dus op terug.

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

Natuurlijk waren er een aantal aanvragen vanuit de
wijk, waaronder een informatiebord op het winkelcentrum. Coen Stuve was voor de eerste keer aanwezig bij
het BO als afgevaardigde vanuit de Wasplaats. Vorige
keer sloten al afgevaardigden aan vanuit de Leuke
Linde, DOCKS en Villa Klarendal.
De data (maandagen!) voor 2022: 7 februari, 11 april,
30 mei, 18 juli, 12 september, 31 oktober en 12 december.
Het Bewonersoverleg wenst iedereen fijne feestdagen.

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.

Koken om uit te delen
Door Hilde Wijnen

EE

gesproken koken zij om de beurt elke
tweede en laatste dinsdag van de maand
de heerlijkste gerechten. 40 mensen schuiven tweewekelijks aan om gezamenlijk te
smullen. "Aan tafel ontstaan de mooiste
gesprekken," vertelt Rick. "Iedereen mag
komen, iedereen mag er zijn. Mensen uit
een andere cultuur, mensen met een beperking en ook mensen die niet gevaccineerd
zijn, zijn natuurlijk van harte welkom. We
zijn honderd procent inclusief."
Of de internationale eetclub door de coronamaatregelen nu wel of niet bij elkaar
kan komen, maakt voor het burenproject
niet uit. Dat gaat onverminderd door. Elke
donderdag fabriceren wisselende koks
van de Landenkookgroep in INLOOPHUIS
SINT MARTEN steeds weer een ander potje
voor buurtgenoten. De maaltijden worden
aan huis bezorgd. Regelmatig zijn ook de
Klarendalse buurtconciërges in de keuken
van het Inloophuis te vinden.
De enige die niet in de pannen roert, is
Rick. Lachend: "Zelf kook ik nooit. Dat is
niet mijn hobby. We hebben allemaal onze
eigen talenten. Ik zorg ervoor dat alles op
rolletjes loopt, dat iedereen lol heeft, ik doe
de planning en ben aanspreekpunt. Nee,
als je kijkt naar mijn kookkunst, dan heb ik
zeker een beperking!"

Door Nico van Putten

“Aan tafel ontstaan de mooiste gesprekken”
Klarendallers en mensen uit Spoorhoek
en Sint Marten die met de pot mee willen eten, kunnen zich zelf aanmelden.
Bovendien komen er wijkbewoners
binnen via Inloophuis Sint Marten,
Villa Klarendal, Vitale Verbindingen, de
Wasplaats, Rijnstad of SWOA. Na elke
aanmelding is er een kennismaking. En
ook daarna, als de vrijwilligers op de
stoep staan met een verse maaltijd, is er
tijd voor een praatje. "Alleen een knipoog
mag ook, het is maar net waar de mensen
behoefte aan hebben."
Zo'n 25 tot 30 mensen maken wekelijks
dankbaar gebruik van het uitdeelmaaltje.
De kostprijs voor de maaltijden is vier
euro per bord. Twee derde van de mensen
betaalt de helft. De rest eet gratis een
hapje mee. Rick: "We hadden een klein
budget van het bewonersoverleg, maar
ooit raakt zoiets natuurlijk op. Wat zou het
mooi zijn als Klarendallers die het goed
hebben, een bijdrage kunnen leveren aan
een maaltijd voor hun buren."
Ga naar www.doneeractie.nl en type in
de zoekbalk ‘Landenkoopgroep’ in.

BUSJE KOMT ZO!?
Heel fijn dat veel bewoners namens
woordvoerster Henny Noordzij actie
ondernemen om de Klarendal buslijn
terug te krijgen. Ik maakte zelf vaak
gebruik van Lijn13. Het contact met
de chauffeur (m/v) was heel direct en
vaak persoonlijk. Ook werd er vaak een
spontaan kort gesprek gevoerd tussen de passagiers. Echt een Klarendal
busje! Ik begreep totaal niet dat voor
het wegbezuinigen het argument werd
aan gevoerd, dat er te weinig bewoners
gebruik van maakten en vooral werd
gebruikt door de jonge studenten. En
daarvoor was het niet bedoeld. Dat had
volgens mij juist een argument moeten
zijn om het busje niet weg te bezuinigen. De studenten houden de Lijn 13
meer rendabel, toch?
Wat er dan wel aangepast zou kunnen
worden, is dat een oudere bewoner
voorrang moet krijgen en zeker zou moeten zijn van een plek. Ook ik heb soms
meegemaakt dat ik niet meer mee kon,
omdat het busje vol zat met studenten.
Heel vervelend, maar volgens mij is dat
simpel op te lossen door het de studenten te laten weten, dat de kans bestaat
dat ze eventueel moeten uitstappen om
plaats te geven aan wat oudere bewoners. Dat kun je ze laten weten via de
school en een aankondiging bij sommige
haltes. Wettelijk verplichten zal niet kunnen en dat moeten we ook niet willen
en is ook helemaal niet nodig, lijkt mij!
Goed communiceren en gewoon uitgaan
van beleefdheid en mocht er een student
zo onbeleefd zijn om niet mee te willen
werken, is dat jammer.
Voor zover ik de studenten, die gebruik
maakten van het busje heb meegemaakt, weet ik bijna zeker, dat zij zullen
meewerken. Voor mij geven ze het busje
ook veel gezelligheid en dynamiek!
Kortom, ons busje weer terug!

De buurtconcierges koken mee aan de maaltijden

Door Nico van Putten
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Feestdagen in Jeugdcentrum Vogelwijk

Post! – Letter voor Letter
Een paar weken geleden kregen alle
wijkbewoners een prachtige kaart in de
bus, die als uitnodiging diende om aan
het project LETTER VOOR LETTER mee
te doen: brieven of kaarten schrijven aan
elkaar – ofwel ouderwets corresponderen.

gemaakt wordt) en die ondertussen iedereen in de brievenbus kreeg.

CORRESPONDEREN
Een brief schrijven of ontvangen was
vroeger de normaalste zaak van de
wereld, maar tegenwoordig een uitzondering. Terwijl een brief best bijzonder is;
in een brief neem je net wat meer de tijd
voor een verhaal. Een verhaal kan bijvoorbeeld gaan over je hobby’s, (klein) kinderen, je verleden, toekomst, huisdieren of
een televisie programma. En het leuke is:
meestal krijg je er een terug – en voor je
het weet ontstaat er een briefwisseling.

Geïnteresseerden uit Klarendal kunnen zich
aanmelden voor Letter voor Letter. Zo’n
vijftien mensen gingen tot nu toe deze uitdaging al aan. Ze klommen (ouderwets) in
de pen en schrijven lange, korte, persoonlijke brieven over alledaagse dingen. Het
gaat immers om een beetje aandacht voor
elkaar. Juist in deze donkere dagen is een
brief een mooie attentie voor veel mensen.

Best spannend toch? Een brief naar
iemand die je niet kent; jong, oud, import,
Klarendaller, man, vrouw?

Schrijf je mee? Je kunt contact opnemen
met Karin Veldkamp voor meer informatie: k.veldkamp@rijnstad.nl of bel naar
06 4680 1459.
De organisatie zorgt ervoor dat mensen
worden gekoppeld. De eigen wijkpostbode Harrold zorgt er voor dat jouw brief
terecht komt bij de juiste afzender.
Letter voor Letter is een concept dat eerder in het Duifje succesvol is gestart en
in deze wijken nu op is gepakt door Villa
Klarendal, het Inloophuis, SWOA, Rozet,
het Wijkatelier, Stichting de KIM en stichting Rijnstad.

Daarom zijn samenwerkende partners
Letter voor Letter gestart, een initiatief
waar mensen uit de wijken elkaar een
brief of kaart sturen. Het idee hierachter
is om mensen die veel alleen zijn kleine
geluksmomenten te bieden. Want hoe
mooi is het om een brief of kaart te ontvangen en nog beter als daar een regelmatige correspondentie uit voort komt?
IEDEREEN KAN MEE DOEN
De eerste post is op een zaterdag in
november in bijzijn van vele geïnteresseerden bezorgd aan MEVROUW
DOORTJE aan Onder de Linden. De
bezorger was WETHOUDER MARTIEN
LOUWERS, maar eigenlijk stal haar dochtertje ELISA de show. Postbode en acteur
STEFAN PAPP overhandigde ook nog
eens één van de vele prachtige kaarten
die het Wijkatelier realiseerde (een plek
waar kunst door en voor wijkbewoners

Aan de Kazernestraat wonen Angela de
Jong en poes Pientje. Angela is gepensioneerd kunstenares.
KAN EEN KUNSTENAAR EIGENLIJK WEL
MET PENSIOEN?
Haha, goeie vraag! Nou, creativiteit gaat
haar eigen weg. Ik heb altijd met klei
gewerkt en met mozaïek. Met dat laatste
heb ik uiteindelijk mijn pols geruïneerd,
het is zo'n hard materiaal. Dus dat doe ik
niet meer. Toen ik 58 was, ben ik aan een
opleiding tot tekentherapeut begonnen.
Ik heb eerst nog getwijfeld of ik dat wel
moest doen, maar ik kan het echt iedereen aanraden. Niet dat ik er wat mee doe,
hoor. Ik ben een ondernemend persoon,
maar geen ondernemer! Ik maak dingen
vanuit mijn hart. Mijn laatste project was
in 2017. Toen heb ik op een basisschool in
Nijmegen met kinderen en ouders op drie
buitenmuren en de entree van de school
een groot mozaïekwerk gemaakt.

Huis van Puck
E E N F I J N E JA A RW I S S E L I N G

Postbodes wethouder Martien Louwers, haar dochter en
acteur Stefan bezorgden al in november de eerste post

steeds hoort over biodiversiteit. Bomen
zijn ontzettend belangrijk! De boosheid en
pijn die ik daarover voel heb ik gebruikt om
een sprookje te schrijven. In dat sprookje
komen de bomen in opstand.
LEKKER BEZIG.
Ik zeg altijd maar: thuis op de bank gebeurt
het niet. Ik hou van diversiteit. Nieuwe mensen leren kennen, nieuwe culturen. Ik ben
niet iemand voor vastigheid. Ik had vroeger naast het kunstenaarschap ook altijd
duizend-en-een baantjes. Ik heb in de zorg
gewerkt, als taxichauffeur en bij de bieb.
Van de lange termijn ben ik ook niet. Ik
vind het prettig om projecten te doen. Dat
deed ik als kunstenaar ook. Klaar is klaar.
Je legt ergens een ei en hup, je gaat weer
op weg naar het volgende ei.
BEN JE GEBOREN EN GETOGEN IN
KLARENDAL EIGENLIJK?
Nee, dat niet. Maar ik woon hier wel al
heel erg lang. Eerst twintig jaar in de ZuidPeterstraat, de laatste tien jaar hier. Een
fijne plek. De huizen zijn gebouwd om een

“Ik maak dingen vanuit mijn
hart”
pleintje. Het doet een beetje Engels aan,
vind ik, cottage-achtig. Dit is mijn eerste
huis met een tuin. Helemaal nieuw voor
mij, tuinieren. Meteen een permacultuurcursus gedaan natuurlijk en nu heb ik een
kleine moestuin gemaakt. Met een tuinvriendin wissel ik dan allerlei informatie
uit. Laatst heb ik crackers gemaakt van
zonnebloemzaden en inmaken doe ik ook.
Het gaat me dan nog niet eens om het
eten, maar om het experiment.

Helaas! In verband met de coronamaatregelen die sinds 28
november gelden, is Huis
van Puck slechts in het
weekend geopend (tot
17:00 uur.)
Dit betekent dat alle
evene-menten die op
de planning stonden,
komen te vervallen of worden verplaatst. Zodoende zullen
we de meeste van jullie de komende
tijd niet zien. Daarom willen we bij
dezen alvast iedereen hele fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar wensen.
Hopelijk zien we jullie in 2022 snel weer
terug. We gaan er weer wat moois van
maken!

Ik zou ook heel graag een eetclub starten.
Met vrouwen uit verschillende culturen,
dat lijkt me nou zo interessant.
WAT DOE JE ONTZETTEND VEEL! HEB JE
NOG WEL TIJD OM TE SLAPEN?
Ja hoor, ik ben dol op slapen! Weet je wat
het is? Ik heb geen televisie. Dan scheelt
een hoop hoor! Ik hou gewoon van dingen maken.

EN DAT MET DIE POLS?
Dat is daardoor wel erger geworden, ja.
Maar goed, het was wel leuk. En nu zit ik
bij een fotoclub!
VERTEL.
Daarmee ga ik bijvoorbeeld op pad. Laatst
nog naar Almere om de architectuur te
fotograferen. Wat we hebben gemaakt
bespreken we met elkaar. Je steekt er
wat van op en je wordt gestimuleerd. In
de eerste lockdown heb ik een cursus
gedaan om de basistechniek van het fotograferen weer wat op te frissen.
En nu doe ik er een over storytelling. Ik
was nogal geschokt door de bomenkap in
de buurt en in de parken. En dat terwijl je

Op woensdag 15 december staat er tijdens de koffie inloop een kerst knutsel
ochtend gepland en op 22 december een
kerstbrunch.

Voor informatie, maak contact met Heidi
06 - 111 956 64

Wie ben jij nou? Wie ben jij nou? Wie ben jij nou? Angela de Jong
Door Hilde Wijnen

Aan de Agnietenstraat draait JEUGDCENTRUM VOGELWIJK op volle toeren,
en niet alleen voor de jeugd. Begin
december was er een super leuke gezellige pakjesavond met de tieners uit de
wijk: zeer geslaagd!

Volkshuisvesting
Arnhem
wenst u
fijne feestdagen
en een
hoopvol 2022!

Angela legde een moestuintje aan in haar eerste achtertuin ooit

Wijkkrant Klarendal - december 2021
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Om kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) de beste zorg en ondersteuning binnen het regulier onderwijs te bieden, is basisschool Kunstrijk vorig
jaar gestart met een intensieve samenwerking met de vroegbehandeling van
Kentalis-zorg. Op school werken we al langer samen met Kentalis-onderwijs
voor kinderen met een TOS of kinderen met verminderd gehoor. Samen met
ouders, school en Kentalis kunnen we deze leerlingen binnen het basisonderwijs
helpen.

Het was geen makkelijk jaar, ieder heeft op zijn eigen wijze last ondervonden
aan de huidige omstandigheden waarin we ons allemaal begeven. Allemaal
individueel en toch ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. Verbinding
met ons team, de beide locaties waarop wij in uitvoering actief zijn (het
MFC Klarendal en centrum voor Jeugd ‘De Mix’, beiden te vinden aan het
Kazerneplein), onze collega's, stagiaires, vrijwilligers, samenwerkingspartners, ouders en natuurlijk de jeugd.

Voor de allerjongsten is er nu de Poema-groep bijgekomen. Op school kunnen
jonge kleuters en peuters met een zorgindicatie van Kentalis-zorg 2 ochtenden
in de week naar de Poema’s waar ze in een kleine groepje gestimuleerd worden
in hun taalontwikkeling. Een gespecialiseerde logopediste en leerkracht van de
Winde in Velp begeleiden de kinderen in hun taal-en spraakontwikkeling en geven
oudercursussen.

We zijn en blijven beschikbaar voor de jeugd in de wijken. Dit vraagt, in een
tijd waarin we te maken hebben met steeds weer aangepaste maatregelen,
om een creatieve kijk naar mogelijkheden in plaats van belemmeringen.
Dit alles doen we natuurlijk niet alleen; We willen dan ook graag onze vele
vrijwilligers en stagiaires bedanken voor het ondersteunen en helpen bij de
verschillende activiteiten die wij bieden. Zonder deze mensen is het helemaal
niet mogelijk om te doen wat we doen. Dank lieve mensen!!!

Een van de grote voordelen van deze zorg binnen de basisschool is dat kinderen binnen hun vertrouwde omgeving de hulp krijgen die ze nodig hebben. Voor
ouders die om wat voor reden dan ook, het niet mogelijk is om hun kind naar
Velp te brengen, is het fijn dat deze zorg bereikbaar is binnen de school. Maar
ook leerkrachten en medewerkers van de voorschool kunnen doordat de lijntjes
kort zijn, profiteren van de zorg in de school. Tips voor in de klas worden snel
uitgewisseld en toegepast.
De ervaringen met deze pilot zijn tot nu toe erg hoopgevend. De kinderen groeien
enorm in hun ontwikkeling; durven te praten, maken steeds mooiere zinnen en
zitten goed in hun vel.

Ambulant Jeugdwerk:
Vanuit het Ambulant Jeugdwerk zijn we gaan investeren in samenwerkingen in de wijken van NoordWest. Eén van deze samenwerkingen is met de middelbare school ‘Het Venster’. Daardoor is de school
dichter bij de wijk gekomen en is er meer contact ten goede van de jeugd.
Daarnaast is het Ambulant Jeugdwerk meer een aanspreekpunt geworden voor de wijkbewoners en
partijen in de wijk en worden hierdoor signalen sneller opgepakt.
Ook in de vakantie zal het Ambulante Jeugdwerk 6 dagen ingezet worden. Spreek Sofyan gerust aan
als je hem ziet in de wijk. (Sofyan El Malki: 06-11196157) En mocht hij niet bereikbaar zijn, dan zijn er
andere collega’s uit het Ambulant Jeugdwerk-team beschikbaar.

Jeugdwerk 12Ter afsluiting van dit jaar is er woensdag 22 december, tijdens de Kidsclub, een
Kinderkerstfeest in het MFC Klarendal. Kosten zijn € 1,- per kind.
12.30 – 13.30 uurInloop-moment met ruimte om je (zelf meegenomen) lunch te eten en wat te kleuren en een spelletje te spelen.
13.30 – 15.30 uur -Kleuters, 4-6 jaar, doen mee aan creatieve activiteiten en kleutergym (vergeet je
gymschoenen niet) -Kinderen van 7-12 jaar mogen kiezen uit koken, creatief en sport. Alles natuurlijk
in teken van de kerst!
En om het nieuwe jaar goed met elkaar te beginnen, is er woensdag 12 januari 2022 een speciale
Nieuwjaars-Kidsclub!!! Tijden en kosten zijn hetzelfde als bij de wekelijkse Kidsclub.

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

21-12-21 Catch me if you can 19.00 tot 20.00 uur
22-12-21 Kerstviering en jaarafsluiting 2021 16.30 tot 18.30 uur
23-12-21 Afsluiting moedergroep 18.00 -20.00
29-12-21 Catch me if you can afsluiting 19.00 tot 21.00 uur

Wij wensen jullie allemaal een hele fijne en gezonde Kerstvakantie,
geniet van elkaar met de feestdagen, houd Oud & Nieuw veilig en we
zien jullie graag weer in januari 2022!!!

De oplossing van
Bas’ rebus: rebas

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

Je
ziet ze
groeien.

Maar bedenk wel het zijn echt de lekkerste
oliebollen van Arnhem en omstreken.
Naam:
Adres:
Telefoonnr:
Ik wil …… Oliebollen MET krenten x € 0,50 = €
Ik wil …… Oliebollen ZONDER krenten x € 0,50 = €
 Mijn bestelling graag thuis bezorgen (alleen voor
mensen die slecht te been zijn)
Bon uiterlijk 29 december inleveren bij de Leuke Linde!

Kerstkalkoen

DE LEKKERSTE OLIEBOLLEN VAN ARNHEM

Jeugdwerk 12+

Dagopvang (0-4 jaar)
Peuterwerk (2-4 jaar)
Bso (4-13 jaar)
Nieuwsgierig?
Leer ons kennen via www.skar.nl

De oplossing van
Bas’ rebus: rebas

Meer weten over de vroegbehandeling:
www.kentalis.nl/vroegbehandeling-tos

