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Aan de bewoners(s) van dit adres

Weer geen optochtWeer geen optocht
Rondom de deadline van deze wijkkrant, 
kwam er weer een nieuwe corona pers-
conferentie aan waarin veel al uitgelekte 
versoepelingen aan gekondigd zouden 
worden. Journalisten vroegen in aanloop 
naar die persco ongeveer álle ministers of 
carnaval eind februari mogelijk zou zijn. 
Maar geen één minister kon daar op dat 
moment iets zinnigs over zeggen.

Hoewel Carnavalsvereniging de Patriotten 
is gehuisvest in de wijk, is carnaval 
eigenlijk geen echt Klarendals feest. Maar 
de optocht die op zondag 27 februari 
gepland stond, zou wél weer vanaf de 
Monnikensteeg tot het Velperplein, dwars 
over Klarendalse straten schuifelen. En 
traditiegetrouw komen daar veel oud 
Klarendallers op af en ontstaat er van alles 
aan gezelligs op straat wat nog een tijdje 
na-ebt. 

Op 3 maart 2019 (foto) schuifelde de 43e en 

laatste optocht door de wijk. Daarna werd 
het vanwege de pandemie stil tijdens car-
naval… In de Arnhemse Koerier vertelt eind 
januari de organisatie Ernemse Optog dat 
ze wéér de optocht hebben moeten afge-
lasten: ook de 46e Arnhemse Optocht gaat 
niet door. ‘Voor de Ernemse Optog gaat het 
spreekwoord driemaal is scheepsrecht niet 
op’, vertellen ze op hun website. 

Misschien is carnaval dan wél mogelijk eind 
februari, maar alle voorbereidingen die de 
verenigingen en groepen doen om deelne-
mer van de optocht te zijn met opgetogen 
carnavalswagens en andere vehikels, kun-
nen vanwege de maatregelen niet uitge-
voerd worden. Dat is dan inderdaad lastig 
plannen, dus vandaar de lastige beslissing. 

Volgend carnaval valt iets vroeger. Als alles 
goed gaat, hoeven fans dus minder lang te 
wachten tot 19 februari 2023 als de volgen-
de optog door de wijk kruipt. 

Ambassadeur voor Vrienden van de wijkkrant Ambassadeur voor Vrienden van de wijkkrant 
Door Karin Veldkamp

Wolter de Bes: ‘De wijkkrant 
heeft oog voor alle groepen’

De wijkkrant verkeert in financiële nood. 
Het Bewonersoverleg vindt het belang-
rijk dat de wijkkrant in zijn huidige vorm 
blijft bestaan en zet een actie op voor 
extra inkomsten en daar horen natuurlijk 
ambassadeurs bij. Wolter de Bes, eigenaar 
van restaurant Caspar, is een van hen. 

Tijdens de ontwikkeling van het Mode-
kwartier werd Wolter benaderd door 
Volkshuisvesting met de vraag om een 
horeca-onderneming in Klarendal te 
starten. Wolter voelde daar wel wat voor, 
maar stelde als voorwaarde dat hij dan 
in de wijk een woning zou krijgen, omdat 
ondernemen voor Wolter niet ophoudt 
binnen vier muren. “Ik wil onderdeel zijn 
van de wijk, dezelfde buren tegenkomen 
als mijn klanten als ik de hond uitlaat en 
zien en horen wat er speelt”. 

Als nieuwe Klarendaller sloot hij zich 
meteen aan bij ondernemersvereniging 
DOCKS en het Bewonersoverleg. Toch 
heeft hij inmiddels de wijk weer verlaten, 
omdat het huis met een paar koters erbij 
te klein werd. Maar Wolter is en blijft een 
betrokken ondernemer en zei dan ook 
meteen JA tegen het ambassadeurschap 
voor Vrienden van de wijkkrant. 

“Ik lees de krant graag en vindt het mooi 
dat de krant oog heeft voor alle ‘groepen’ 
in de wijk. In al die jaren dat ik hier woon-
de en werk is de wijk veranderd, maar 
een ding is niet veranderd; de betrokken-

heid van de bewoners met de wijk is 
groot en dat geldt voor zowel de oude 
Klarendallers als de nieuwkomers. Ze zijn 
allemaal trots op hun wijk”, vertelt Wolter, 
zelf ook met enige trots. “Ik zie wel dat 
de verschillende ‘groepen’ naast elkaar 
leven en soms ook langs elkaar. Niet alle 
bewoners zitten met elkaar aan tafel voor 
een gesprek maar er zijn meer onderlinge 
overeenkomsten dan men zelf denkt. Om 
daar achter te komen moet je echter wel in 
gesprek met elkaar en daarvoor is de wijk-
krant dus heel belangrijk. Via de krant zijn 
bewoners indirect in gesprek met elkaar.

Die verbindt mensen met elkaar”. 
Wolter’s sociale media kanalen zijn alle-
maal te vinden met ‘Caspar Arnhem’ en 
de deuren van de zaak zijn ondertussen 
weer open! 

Bij het ter perse gaan van deze wijk-
krant, hebben al 26 mensen grotere en 
kleinere bedragen gedoneerd. Veel dank! 
Doe je mee? De crowdfunding actie staat 
op gofundme.com en kan gezocht kan 
worden via de zoekfuctie met 'Help de 
Klarendalse wijkkrant' of type gofundme.
com/f/help-de-klarendalse-wijkkrant in.

De deuren van Wolter's CASPAR zijn ondertussen weer open 

Minder wijkkranten in 2022Minder wijkkranten in 2022
We schreven er al veel over: de bewoners- 
of wijkbudgetten en bijbehorende spelre-
gels zijn afgestoft door de gemeente, wat 
als gevolg heeft dat Klarendal aanmerke-
lijk minder te besteden heeft voor bewo-
nersinitiatieven. Wijkcommunicatie en de

wijkkrant vallen daaronder. Dus het vorige 
vorige jaar eindigde voor de wijkkrant in 
grote onzekerheid hoe 2022 er uit zou zien.  
Hoeveel kranten vallen er op jaarbasis op 
de mat van wijkbewoners? Alle vorige jaren 
waren het er zeven. Hoewel er nog wel wat

reservepotjes zijn én er naar oplossingen 
wordt gezocht; officieel kan de redactie er 
nét geen vijf maken en tóch planden we 
er zes. In 2022 hopen we dat dit duurzaam 
gemaakt kan worden. Bewoners maken 
zich daar in ieder geval hard voor.  

De laatste optog door  
Klarendal van 2019 
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wijkkrant klarendal is een uitgave 
van het Bewonersoverleg

~ Colofon ~

Zitten we in het staartje van de pande-
mie? We startten met het maken van 
deze wijkkrant toen eindelijk de winkels 
weer open mochten. Ondertussen is 
ook de horeca weer wagenwijd open en 
we zijn nieuwsgierig hoe het de lokale 
horecaondernemers verging tijdens de 
lockdown. We hopen dat het staartje 
steeds dunner wordt, het virus bin-
nenkort weggeschreven kan worden 
als een vervelende seizoengriep waar 
we mee moeten leven alle komende 
jaren en dat iedereen zijn weg daarin 
weet te vinden. En dat we aardig zijn 
voor elkaar. Dat is hard nodig, want 
de oordelen vlogen over en weer de 
afgelopen tijd, in alle gebieden van de 
maatschappij. En dat kunnen we hele-
maal niet gebruiken in tijden waarin 
mensen zich alleen maar eenzamer zijn 
gaan voelen.  

Daarom gaan we als redactie in 2022 
minder, maar met net zoveel plezier alle 
Klarendalse bewoners met elkaar pro-
beren te verbinden. 

~ Redactioneel ~

We planden vooralsnog zes wijkkranten 
voor 2022. De deadline voor de tweede 
editie valt op woensdag 16 maart. 

Kopij ontvangen we graag per e-mail 
op wijkkrant@klarendal.nl: platte tek-
sten in een Word document en beelden 
in een zo hoog mogelijke resolutie. 

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

Hulp bij geldzorgen  

De gemeente Arnhem is een campagne 
gestart voor hulp bij geldzorgen. Op de 
website van de gemeente staan meerdere 
mogelijkheden om geadviseerd en prak-
tisch geholpen te worden. De campagne 
richt zich op Arnhemmers algemeen, maar 
ook op jongeren en ook op ondernemers. 

Eén van de locaties van Goed Geregeld 
Arnhem (een online loket voor je vragen 
over geld, sociale wetten en regels) is het 
MFC, met iedere woensdag van 13.30 tot 
15.30 uur een inloop. Misschien is die in 
het staartje van de pandemie waar we ons 
momenteel bevinden, weer open. Kom 
daar, of op andere hulpplekken, online via 
ARNHEM.NL/GELDZORGEN voor meer 
informatie of een afspraak.  

Woordenwerkplaats  

Schrijfclub de Woordenwerkplaats wenst 
alle wijkbewoners een goed 2022. En dat 
doen wij door ieder een denkbeeldige hand 
te schudden met onze teksten op een nieu-
we reeks met ‘meeneemkaarten’! 

Misschien bent u in het Inloophuis al de 
doosjes met kaarten tegengekomen? Ze 
zijn er om mee te nemen, om te verstu-
ren of zelf te houden. De deelnemers 
aan onze schrijfclub hebben in de laatste 
twee bijeenkomsten van 2021 korte tek-
sten gemaakt over ‘Handen’, over hoe op 
afstand toch contact te maken bijvoorbeeld. 
Met die teksten hebben we de meeneem-
kaarten gemaakt, herkenbaar aan de hand 
die op elke kaart te zien is. Intussen zijn we 
al weer in het nieuwe jaar van start gegaan 
met onze schrijfclubbijeenkomsten, waarin 
inspirerende thema’s de mooiste verhalen 
of gedichten opleveren. 

Die bijeenkomsten zijn elke maandag-
middag, van 14.00 tot 16.00 uur in het 
Inloophuis. Inlichtingen zijn te krijgen bij 
het Inloophuis Sint Marten aan de Van 
Slichtenhorststraat 34. Contactpersoon is 
Ankie Tiemensma. 

Wandelen vanuit 
Inloophuis Sint Marten  

Vanaf Inloophuis Sint Marten wandelen wij 
elke donderdag vanaf 12.15 uur ongeveer
een uur. We wandelen door Sonsbeekpark 
of richting park Klarenbeek. Het tempo is 
zo aangepast dat iedereen met plezier mee 
kan lopen. Lekker wandelen en praten met 
elkaar maken kom gezellig mee wandelen 
het gezellig en je leert mensen kennen. Als 
we terug zijn, drinken we een kopje koffie 
of thee. Dus doe gezellig mee, goed voor 
de conditie en voor contacten.

 

WORDT EEN GEZONDE
LEEFSTIJL JOUW
ANTWOORD OP CORONA?

HEY

START
NU MET

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

www.arnhem.nl/geldzorgen

Geldzorgen?
Samen komen we er uit.

Jij beslist
Neem nu de eerste stap

ARN-088-1_Geldzorgen-A3_v4.indd   6ARN-088-1_Geldzorgen-A3_v4.indd   6 06-12-21   15:2306-12-21   15:23

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

Nieuwsgierig? 
Leer ons kennen via www.skar.nl

Je
ziet ze
groeien.

mailto:wijkkrant%40klarendal.nl?subject=
http://www.klarendal.nl
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In 2022 wél een muurschildering? In 2022 wél een muurschildering? 
Door Hilde Wijnen

Dit jaar wordt Klarendal verrijkt met een 
muurschildering. Maar welke? En waar 
komt die? 

Voor wie het heeft gemist: in 2021 doet 
Museum Arnhem de stad een aantal 
muurschilderingen cadeau omdat het 
wat te vieren heeft: honderd word je ten-
slotte niet elk jaar. Klarendal is de vierde 
wijk die aan de beurt is en de buurtbe-
woners mogen kiezen uit een selectie 
van drie kunstwerken uit de collectie 
van het museum. Het gekozen werk zou 
eind november door Schilderscollectief 
De Strakke Hand op de muur van de 
Tedingstraat worden geschilderd. 

Maar daar wordt een Klarendals stokje 
voor gestoken. Want uit de peiling van 
Museum Arnhem komt, behalve een 
voorkeur voor Gesprek in de sneeuw van 
Helma Pontus, ook een protestactie 

voort. Klarendal heeft immers zelf een 
beroemd kunstenaar, Arno Arts. Waarom 
mag die niet op de muur? vinden onder 
andere Terry van Gurp en Rita Bonte, die 
beiden tegenover de Tedingstraat wonen. 
De twee starten een eigen enquête. De 
uitslag ervan haalt De Gelderlander: 79 
procent van de 73 stemmers willen een 
werk van Arno Arts in de Tedingstraat en 
het schilderij van Helma Pontus elders in 
Klarendal. Uit de enquête komen ook sug-
gesties voor andere gevels in de wijk die 
volgens de stemmers wel een muurschilde-
ring kunnen gebruiken. 

Met de uitslag van de alternatieve enquête 
op zak probeert de actiegroep - met in de 
club inmiddels ook Karin Vierkant en René 
Oudenhoven - in december een gesprek 
aan te gaan met het museum. Zonder 
resultaat. Zelfs de bemoeienis van de 
PvdA, die vragen stelt aan de wethouder 
en op de valreep van 2021 pleit voor twee 
kunstwerken in de wijk in plaats van één, 

zet geen zoden aan de dijk. De muur aan de 
Tedingstraat blijft leeg.

Tot zover het nieuws van 2021. Wat nu? Een 
nieuw jaar, dus nieuwe kansen? Ja, een 
eerste stap om uit de impasse te komen 
lijkt zowaar gezet. In februari ná onze dead-
line gaan Museum Arnhem en Klarendal 
om de tafel. Daar zijn volgens de actie-
groep wel wat mails aan vooraf gegaan. 

De leden verbazen zich over de com-
municatie, die volgens hen traag en 
onduidelijk is. Zij hopen op een open 
overleg en vooral meer vaart in het pro-
ces. Opbouwwerker Karin Veldkamp van 
Rijnstad doet het woord namens de wijk. 

En misschien zijn er al beslissingen 
genomen als deze krant van de drukker 
komt. 

Vijfde editie van het Meester Gezel project 
Door Zefanja Hoogers

Sinds vijf jaar worden jaarlijks jongeren 
die een impuls kunnen gebruiken, voor 
een periode gekoppeld aan een creatieve 
ondernemer in een mode/ontwerp-
project. De jongeren (Gezel) werken 
onder begeleiding van een ondernemer 
(Meester) tien dagdelen, om tot een mooi 
en eigen product te komen. Alle jaren 
vond dit project plaats bij ondernemers in 
Klarendal, ofwel het Modekwartier, maar 
bij deze vijfde editie zijn er ook onderne-
mers in Malburgen die een leerling onder 
hun hoede nemen. 

De gezellen van de vijfde editie van het 
Meester Gezel project dat in november 
vorig jaar startte, zijn allen leerlingen 
van het RijnIJssel college die eerstejaars 
de opleiding Basismedewerker Fashion 
doen. Het thema van het Meester Gezel 
project is deze keer ‘Something old with 
something new’. Alle jongeren worden 
uitgedaagd met dit thema en op een 
andere manier dan op school met hun 
handen aan de slag te gaan.

Koppelingen, ambities en dromen
De leerlingen mochten voordat ze gekop-
peld werden aan een creatieve onderne-
mer in de stad, hun voorkeur uitspreken. 
Meestal ging dat goed en tweede keuzes 
worden ook altijd gewaardeerd. Zo heeft 
een leerling een bijbaantje bij juwelier 
Lucardi en was het logisch haar te kop-
pelen aan Atelier Victor Tijssen. Samen 
verwerken ze haar etnische achtergronden 
in een sieraad. Een andere leerling houdt 
van fantasy festivals, vermaakte eerder

daarvoor al tweedehands jurken en 
ontwikkelt nu bij Chris Meijers Collectie 
haar eigen prinsessenjurk waar een door 
haar zelf gedragen bruidsmeisjes jurk in 
wordt verwerkt. Weer een andere leer-
ling nam van huis een foto mee van zijn 
kleine zusje en verwerkt haar voetje in 
een ontwerp om dat bij Plotz.nl te plotten 
op een hoodie. Enkele leerlingen heb-
ben ambities om hogerop te komen in de 
modewereld en grijpen het Meester Gezel 
project aan om ervaring op te doen voor 
hun latere dromen. Die variëren van de 
opleidingen Mode & Maat, Junior Stylist 
tot en met de modeopleiding van ArtEZ. 
Tien dagdelen werken

Vanuit hun eigen fascinatie ontwerpt 
iedereen dus zijn eigen kledingstuk 
of product. De Meester leert de Gezel 
nieuwe vaardigheden en technieken aan, 
die hij/zij nodig heeft. Uiteindelijk leren 
de gezellen hoe zij hun product – het idee 
daarachter – kunnen verwoorden. De eind-
presentaties van de eerdere edities, waren 
altijd tijdens de Nacht van de Mode. Maar 
sinds de entree van corona, is dat telkens 
aan verandering onderhevig. 

Alle verhalen van de gezellen én aan-
kondigingen, zijn te volgen via de 
Facebookpagina @MeesterGezelArnhem 
van het project. Ook Instagram @mees-
ter.gezel.arnhem komen ontwikkelingen 
voorbij. 

Het Meester Gezel project is een samen-
werking tussen Rozet Arnhem, creatieve 
Arnhemse ondernemers en het Rijn 
IJssel. 

Nebiat is als gezel tien keer bij Rosanne Bergsma in haar atelier bezig geweest materi-
alen, vormen, machines te onderzoeken en maakte van ook oude spijkerbroeken stoere 

tasjes waar net telefoon, sleutels en bankpassen in meegenomen kunnen worden.

Er zijn nog steeds vraagtekens over de blinde muur

Te weinig geld voor een sportclub of creatieve les?
Jeugdfonds Sport & Cultuur Arnhem helpt!

Als gevolg van de coronacrisis hebben 
meer gezinnen te maken met geldzor-
gen. Kinderen en jongeren die voor de 
crisis wekelijks naar het voetbalveld, 
dansschool, judovereniging of muziekles 
gingen, staan mogelijk aan de zijlijn; hun 
ouders kunnen de contributie of het les-
geld niet meer betalen. Een heel groot 
deel van de kinderen kan via de GelrePas 
worden geholpen. Maar nu, door de 
coronacrisis en de economische gevolgen 
daarvan, zijn er veel meer gezinnen en 
kinderen voor wie een steuntje in de rug 
belangrijk is.

KARATE OF RAPPEN: GOED VOOR ZELF-
VERTROUWEN
Sport is voetbal, judo, zwemmen, karate, 
turnen, volleybal, tennis, hockey, bas-
ketbal, schaatsen en nog veel meer… 
Cultuur is ballet, streetdance, stijldan-
sen, hiphop, muziek maken, schilderen, 
rap, musical, fanfare, toneel en nog veel 
meer… Het Jeugdfonds wil dat alle  
kinderen en jongeren lid kunnen worden 
van een sportclub, of dans-, muziek-,  
theater- of kunstlessen kunnen volgen. 
Niet alleen omdat het leuk is, maar omdat 
het belangrijk is voor de persoonlijke 
ontwikkeling. Op de club leer je samen-
werken, ontdek je waar je goed in bent, 
maak je nieuwe vrienden en krijg je meer 
zelfvertrouwen.

Jeugdfonds Sport & Cultuur Arnhem zet 
zich in voor de jeugd tussen 0-18 jaar uit 
gezinnen die niet in aanmerking komen 

voor de GelrePas, maar toch een laag 
besteedbaar inkomen hebben. Wij betalen 
voor deze kinderen en jongeren (deels) 
het lesgeld van bijvoorbeeld muziek, 
dans, toneel of een andere creatieve cur-
sus, of de contributie van een sportclub 
én eventueel de spullen zoals sportkle-
ding, dansschoenen of de huur van een 
instrument.

INTERMEDIAIR
De aanvraag voor een bijdrage wordt 
gedaan door een intermediair. Een inter-
mediair is bijvoorbeeld de juf, meester, 
buurtsportcoach, vrijwilliger Leergeld, 
schuldhulpverlener of medewerker soci-
aal wijkteam. Na goedkeuring is er voor 
sport een maximale vergoeding van € 
225,- en voor cultuur (dans, muziek, thea-
ter, urban) een maximale vergoeding van 
€ 405,- mogelijk. Wij betalen de contribu-
tie of het lesgeld direct aan de sportclub/
lesgever. Je ontvangt zelf geen geld.
Kun je geen intermediair vinden? Neem 
dan contact op met Jeugdfonds Sport & 
Cultuur Arnhem via jeugdfondssporten-
cultuur.nl/fondsen/arnhem. Zij kunnen je 
verder helpen. 

Voor meer informatie, maak contact met 
Sandra van Winden via sandra.arnhem@
jeugdfondssportencultuur.nl 

Het Jeugdfonds wil dat alle 
kinderen en jongeren lid kunnen 
worden van een sportclub

Met weinig te besteden inkomen, tóch de kids naar de club! 
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Door Zefanja  Hoogers

Sinds januari komt MARIJE TANGELDER 
wekelijks naar JEUGDCENTRUM 
VOGELWIJK aan de Agnietenstraat, om 
daar Klarendalse kinderen hun eigenheid 
te laten ontdekken. Als docent gebruikt 
zij theater als middel om kinderen te 
leren samenwerken. Het werken vanuit 
COLLECTIEF KOPPIG met kinderen in 
de wijken, is als een team; het zijn niet 
zomaar theaterlessen, deelnemers dra-
gen ook bij aan de inhoud - eigenwijs en 
tegendraads!

Deelnemende kinderen uit de wijk tussen 
7 en 12 jaar, maakten met oefeningen in 
overdrijven, met elkaar delen wat thea-
ter nou zou kunnen zijn en bewegen op 
muziek, kennis met elkaar. Voor ouders 
was het verboden om daar bij te zijn! 

Marije verklapte haar plan met de kinde-
ren: uiteindelijk wil ze uit alle bijeenkom-
sten op de woensdagmiddagen een voor-
stelling maken waar ouderen de kinderen 
spelen en kinderen de ouderen, ‘een vet 
idee!’. De koppige kids begonnen gelijk 
te fantaseren over pruiken, breien, koffie 
drinken (maar dan thee) en ouderwetse 
kleding. De ouderen weten nog van niets 
en wij zijn nu al nieuwsgierig naar de 
voorstelling!

Collectief Koppig in Jeugdcentrum 
Vogelwijk wordt mede mogelijk gemaakt 
door Rozet Arnhem. Rozet maakt kunst en 
dus ook theater en daarmee talentontwik-
keling, voor iedereen mogelijk. 

De koppige kids komen iedere woens-
dagmiddag om 13.30u bij Marije aan de 
Agnietenstraat 88. Wil je meedoen? 
Mail of bel Heidi: 
jeugdcentrumvogelwijk@gmail.com 
of 06 - 111 95 664

Koppige kids in Jeugdcentrum Vogelwijk

De bewoners van Klarendal Zuid heb-
ben onlangs een brief gekregen van de 
gemeente Arnhem over de parkeerover-
last:

‘Parkeren is een belangrijk thema voor 
bewoners en ondernemers in Klarendal. 
Ook breder in de stad is parkeren een 
thema waar de gemeente mee bezig is: 
We willen de hoge parkeerdruk in ver-
schillende wijken aanpakken en tegelijk 
de stad leefbaar en groen houden. Om dit 
te kunnen doen, stellen we momenteel 
een ‘parkeervisie’ op. In die visie beschrij-
ven we hoe we om willen gaan met het 
parkeren in samenhang met andere ambi-
ties van de stad.’

In Klarendal-zuid wordt de laatste jaren 
de parkeerdruk steeds hoger. In 2019 heb-
ben we daarom er twee bijeenkomsten 
georganiseerd om de uitkomsten van 
een parkeeronderzoek te presenteren en 
te praten over mogelijke oplossingen. 
Afgelopen jaar is wethouder Van der Zee 

in gesprek geweest met enkele bewoners 
en ondernemers om te praten over de 
parkeerproblematiek in Klarendal-zuid. 
Tijdens dat gesprek is afgesproken om een 
enquête te organiseren over het onderwerp 
parkeren.’

ENQUÊTE
‘Klarendal-zuid ligt dicht bij het centrum. 
Alles wat we besluiten op het gebied van 
parkeren in of rondom het centrum raakt 
de wijk dus meteen. Ook voor de wijk zijn 
verschillende keuzes te maken. Daarom 
horen we graag hoe u tegen de parkeer-
problematiek in de wijk aankijkt. Ook horen 
wij graag of en hoe u vindt dat deze pro-
blematiek moet worden aangepakt. 

De uitkomst van deze enquête nemen wij 
mee bij het opstellen van de parkeervisie. 
Maar dat is niet de enige input voor de 
nieuwe parkeervisie. Ook zaken als  kosten, 
technische mogelijkheden, of raakvlakken 
met andere beleidsthema’s nemen we mee 
in de uiteindelijke parkeervisie.’

Nog niet ingevuld? De enquête is t/m 11 
februari te vinden www.arnhem.nl/pkz en 
in te vullen door de QR code te scannen 
op de ontvangen brief en er de unieke 
code in te vullen die daar in staat. 

De gemeente probeert een compleet 
beeld te krijgen van hoe parkeerproble-
matiek in de wijk ervaren wordt en hoe-
veel draagvlak er is voor de verschillende 
maatregelen.
Voor vragen, bel 0800-1809 of stuur een 
email naar parkeerplanklarendalzuid@
arnhem.nl.

Wordt vervolgd! 

Parkeerdruk: gemeente vraagt om 
meningen om tot parkeervisie te komen

KLARENDALSE TAFERELEN

Door Gert Jan Schouten 

WILDGROEI AAN BORDJES

Het was de banaliteit die ik wilde ver-
mijden. Het onwelriekende deel van de 
alledaagse kleinburgerlijkheid van huis-
dieren en hun ontlastende buitenacti-
viteiten. Ik wil het er niet over hebben 
maar ontkom er niet aan. Ik voel me nu 
al vies en besmeurd en dan moet mijn 
column nog beginnen.

Nog vrij vers geleden stond mijn 
nieuwe auto tegen de muur geparkeerd 
waardoor het rechterportier vrij aan de 
straat lag. Op instaphoogte had eerder 
duidelijk zichtbaar een hond een hoge 
noodstop gemaakt. De slappe structuur 
vertelde dat ze een beetje ziekjes was 
die dag. Het lukte me wonderwel om 
dit hoopje te lichtbruine ellende over 
het hoofd te zien. Pardoes parkeerde 
mijn voet zich er middenin.

Aan de hond zat ongetwijfeld een baas-
je vast. De ongemakkelijkheid van het 
moment waarop de hond zich in een 
kromming trekt en het baasje zich rou-
tineus geen raad weet met zijn houding 
is het bestuderen waard. Even onver-
schillig wat appjes lezen, dan de omge-
ving scannen of niemand het voorval 
heeft waargenomen om vervolgens tot 
een besluit te komen om alle bewijs op 
de plaats delict te laten. 

Blije baasjes hebben zakjes en de ener-
gie om te bukken. Hun honden kunnen 
schaamtevrij op de hurken, oren naar 
achter, staart omhoog en douwen maar. 
De complimenten van het baasje zijn 
oprecht. De zorgvuldigheid waarmee 
het product van de dag wordt geïnspec-
teerd verraadt aandacht en zelfs een 
vleugje trots. Deze zak vol mag gezien 
worden! Onze buurt kent maar weinig 
blije baasjes. 

En toen begon ik het te zien. Het 
rondje Putstraat, Hoveniersstraat, 
Klarendalseweg Paulstraat kent een 
wildgroei aan zelf geknutselde bordjes. 
Ze hebben allemaal dezelfde boodschap, 
opruimen die spijsverteringsresten!! 
Bah Foei, alsof het honden bezittende 
kleine kinderen betreft. De toon is gezet 
en ik ben niet alleen. Bah Foei!

Maar het is veel erger. Het zijn volwas-
sen mensen zonder zakjes. De hondjes 
zien er verdrietig uit, ze zijn niet boos 
maar teleurgesteld. De rondjes zijn te 
kort om hond te kunnen zijn. Een obese 
labrador waggelt naar de strook op de 
Akkerstraat, zijn baasje ondergedoken 
in zijn telefoon. Kleine joekeltjes scan-
nen nerveus de paar vierkante meter 
straat van die dag op hondenleven. 
Baasjes vragen zich niet eens meer af 
waarom ze ook al weer een hond heb-
ben. 

Na zoveel onbeschrijflijk leed is het 
gedoe met zo'n zakje ook teveel 
gevraagd.

Koppige kids leren overdrijven

BEHOEFTE AAN REGELMATIG TELEFO-
NISCH CONTACT? SLUIT AAN BIJ DE 
TELEFOONCIRKEL KLARENDAL/SINT 
MARTEN!

De telefooncirkel Klarendal/Sint Marten 
bestaat uit een klein groepje mensen. 
Zij bellen elkaar een paar keer per week. 
Even contact van mens tot mens om 
te praten over de leuke of moeilijke 
momenten van de dag.

Voor wie is de telefooncirkel?
Voor iedereen die behoefte heeft aan 
regelmatig contact via de telefoon. Dat 
kan om verschillende redenen zijn: bij-
voorbeeld uit veiligheidsoverweging of 
gewoon voor een gezellig praatje.

Hoe werkt de telefooncirkel?
In een telefooncirkel zitten vier of vijf 
mensen die elkaar om de beurt bellen 
op een afgesproken tijdstip. Het bellen 
gaat in een vaste volgorde. U wordt dus 
altijd door dezelfde persoon gebeld en 
belt daarna zelf de volgende van het 
lijstje.

Interesse om aan te sluiten bij een  
telefooncirkel?
Neem dan contact op met:
Roby Laarakker van SWOA via 
06 1178 1083 of Karin Veldkamp van 
Rijnstad via 06 4680 1459

“Een vet idee!”

Telefooncirkel 
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JIMMY – HEEFT EEN DATE

Jimmy heeft eigenlijk haast, want hij staat 
op het punt naar zijn blind date te gaan. 
Maar hij wil wel een paar minuten vrij ma-
ken voor onze vraag. ‘Tja, veel thuis, veel 
gamen met vrienden: een pittige tijd! En 
dan Gorillas en andere boodschappendien-
sten: je komt het huis niet meer uit! Ik werk 
wel, maar ook dát is thuis omdat het van 
ons wordt gevraagd, terwijl naar kantoor 
gaan een verademing is. Ik weet niet of het 
nu veel verschil maakt dat de winkels weer 
open zijn. Ik hoop vooral van harte dat de 
horeca snel de deuren open kan gooien. 
Ik had met mijn date het liefst in de kroeg 
afgesproken, maar we gaan nu toch maar 
wandelen.’ We wensen Jimmy veel plezier 
met zijn date en hopen hem een volgende 
keer tegen te komen met partner.

MOEDER EN DOCHTERS – GENIETEN OP HUN MANIER 

MILA, woonachtig in het Sonsbeekkwartier, heeft haar moeder FRANCES en zus FENNA 
uit Middelburg op bezoek. Zij wandelen over de Klarendalseweg. Mila: ‘Mijn thuissituatie 
was prima, met een koffie to go bij Beer (een nieuw bijzonder bedrijfje hoek Hommelse-
weg/Onder de Linden, red.). Maar met de winkels open, is het in Klarendal beter. 
We troffen toch ook nog veel winkeltjes dicht; ik ben best bang dat winkels verdwijnen. 
Ik hoop dat de horeca snel open gaat.’ Frances en Fenna logeren in Hotel ModeZ. Fran-
ces: ‘Fantastisch en zeer speciaal! Hele aardige mensen. Dit soort wijken met kunstzin-
nige bedrijfjes, maken Arnhem bijzonder. Ik zou ook niet willen dat dit verdwijnt. Qua 
coronamaatregelen en lockdown; ik pas me aan. Dat is voor iedereen anders en voor 
mij misschien makkelijk praten, want de coronatijd heeft geen invloed op mijn inkomen.’ 
Fenna vertelt dat ze drie keer op vakantie is geweest: ‘Maar dat stond al gepland! Ik werk 
de hele zomer op een strandpaviljoen en ben in de winter vrij. Ik geniet van wat kan.’    

“ik ben best bang dat winkels verdwijnen. “ik ben best bang dat winkels verdwijnen. 
Ik hoop dat de horeca snel open gaan”Ik hoop dat de horeca snel open gaan”

KINDEREN – VOELEN ZICH KARATE KID HELDEN

Bij molen de Kroon treffen we vriendjes van o.a. de voetbalclub FELIX, PIM en RENS. Zij 
hebben de wijk helpen opruimen met het KinderWijkTeam, krijgen daarvoor als beloning 
een Klarendalse pannenkoek en staan daarop te wachten. Felix: ‘Gewoon, gamen. Maar 
omdat de scholen eerder dicht gingen, moest ik van mijn moeder ook spelling doen. 
De tweede helft was leuker. Toen waren Rickert en Marijtje bij ons. Dat zijn de kinderen 
van de vriend van mijn moeder, we zijn een samengesteld gezin. Ze zijn even oud als ik 
en zo had ik altijd iemand om te spelen.’ Pim: ‘Nee het was niet heel fijn, maar gelukkig 
ging ik iedere dag naar Thialf voor voetballen, basketballen en kabelbaan.’ Rens: ‘Het 
ging wel goed, maar ik heb ook wel veel op de bank gezeten; Netflixen, gamen en veel 
Cobra Kai gekeken!’ Spontaan springen de jongens in een Karate Kid houding. ‘Vrien-
den voor het leven!’ zegt Felix. 

ANNET – MAAKTE UITSTAPJES ALS ONDERNEMER 

Dochter JUNO en vriendinnetje MIKKI hollen met logeertassen door de winkel van  
Annet. Als styliste verkoopt ze daar haar overgebleven producten van na een fotoshoot. 
‘Het is zowel qua ondernemen als privé hollen en stilstaan. Er zijn wel een aantal hob-
bels geweest en ik ziet niet stil. Zo zijn er in coronatijd Klarendalse postkaarten ontwik-
keld, en werkte ik samen met De Wasplaats in de tegelwip actie. Dus om te overleven 
heb ik wat uitstapjes gemaakt. Maar ik heb de omzet van mijn winkel toch ook hard 
nodig om hier de fikse huur van de winkel te betalen. Ik ben niet depressief van aard, 
maar de spirit raakt wel een beetje op zo. Ieder zijn eigen mening en bubbel, maar ik 
zeg: Open die boel!’ ’

“Het is zowel qua ondernemen als privé hollen en stilstaan”“Het is zowel qua ondernemen als privé hollen en stilstaan”

“Nee het was niet heel fijn”“Nee het was niet heel fijn”

Nederland was in lockdown vanaf een week voor de afgelopen kerst. Ondertussen is 
2022 begonnen, en op de eerste dag dat de maatregelen een beetje versoepelden en de 
winkels allemaal weer open konden, gingen wij de straat op met de vraag: ‘Hoe ben jij 
in Klarendal de lockdown doorgekomen?’

“Tja, veel thuis, veel  “Tja, veel thuis, veel  
gamen met vrienden”gamen met vrienden”

HELEEN – MAAKT NU OOK SCHOENEN

In de winkel met tassen, staat nu ook een grote machine. Heleen: ‘Eigenlijk heeft de 
eerste lockdown me ook wat gebracht: ik ben in staat geweest een nieuwe studie schoe-
nen maken te starten. De leerkennis had ik door het maken van tassen al lang in huis. 
Nu heb ik de machine gekocht en ben ik de technieken aan het leren. Verder maak ik al 
langer voor Humanoid tassencollecties, dus ik had wel genoeg werk. Ik heb via sociale 
media ook wel producten verkocht. Maar ik miste met de winkel dicht wel het contact 
met klanten. Dus dat we nu weer open mogen, is voor mij een stok achter de deur, dat ik 
weer aanwezig mag zijn.’

“ik miste met de winkel dicht wel het contact met klanten”“ik miste met de winkel dicht wel het contact met klanten”
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Bewonersoverleg 

In het Bewonersoverleg van december vertelde de 
wijkagent dat ze druk zijn geweest met het ‘donkere 
dagen offensief’. Dat heeft o.a. geresulteerd in het aan-
houden van drugsdealers. 

De wijkagent vraagt iedereen: Blijf melden, zodat het 
inzichtelijker wordt wat er gebeurt in de wijk. 

Ook het strooien bij gladheid kwam aan de orde. De 
bewoners hebben de indruk dat er vorig jaar nau-
welijks is gestrooid. De betrokken ambtenaar van 
openbare ruimte legt uit dat er gestrooid wordt op 
doorgaande wegen en ontsluitingswegen (categorie 1): 
daar zitten de Klarendalseweg en de Verlengde Hoflaan 
standaard bij. Het Noordpad (een steile weg) valt dus 
onder categorie 2, waar pas gestrooid wordt als het 
werkelijk glad is of bij sneeuwval. Ook hier weer een 
oproep: Doe een melding als een weg te glad is. 

Alle wegen die gestrooid worden staan op de website 
van de gemeente.

W I J K W I J Z E R ☞☞
MFC Klarendal

Multi Functioneel Centrum Klarendal, Kazerneplein 2
Telefoon 026 – 377 20 50. Alle informatie treft u op: 
www.klarendal.nl/mfc.

Het bewonersoverleg vindt er 7x per jaar plaats
www.klarendal.nl/bewonersoverleg.

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

Nuttige nummers in de wijk

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

Joyce Veenvliet joyce.veenvliet@politie.nl
Richard Buyl richard.buyl@politie.nl
Nico Pennings nico.pennings@politie.nl

Spreekuur wijkagent dinsdag van 18.00u tot 19.00u.

Rechtswinkel Arnhem: iedere dinsdag tussen 19.00u en 
20.00u in MFC Klarendal
Grofvuil ophalen: www.afvalbalie.nl (Suez) 
Oud Papier/Plastic: www.arnhem.nl/afvalwijzer
Klachten openbare ruimte: tel. 0800 1809  
of www.arnhem.nl/melding
Volkshuisvesting: tel. (026) 3 712 712
Jongerencentrum De Mix: tel. 026 - 445 86 21
Steunpunt Huiselijk Geweld: 0900 -126 26 26
Inloophuis Sint Marten: Van Slichtenhorststraat 34,  
tel. 026 - 442 60 66 Inloop elke di. en don. van
10.00 tot 12.00u. 

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

Van de redactie

Het Bewonersoverleg heeft eind vorig jaar 
rond de vijftien aanvragen besproken in 
het kader van het Gouden Piramide geld; 
een bedrag van 10.000 euro dat uitgege-
ven mag worden aan de wijk, maar wel 
besteed moet worden in de openbare 
ruimte. 

Het geld was als rijksprijs zeven jaar gele-
den gewonnen door Volkshuisvesting, 
vervolgens in vijf delen ‘teruggegeven’ 
aan de wijk en het deel wat het wijkbud-
get toekwam waar het Bewonersoverleg 
over oordeelt, was op de plank komen te 
liggen. Daarom is er via de wijkkrant én 
online opgeroepen om met goede plan-
nen te komen

Er kwamen veel mooie ideeën binnen 
zoals een skatebaan, een Klarendal lied 
en mini bibliotheken in de wijk. 

Er zijn er uiteindelijk drie uitgeko-
zen, namelijk een HEKWERK AAN 
DE LIJSTERSTRAAT voor het talud, 
een klein KAPELLETJE OP DE HOEK 
AGNIETENSTRAAT/NOORDPAD en 
KERSTVERLICHTING voor de etalages op 
de Klarendalseweg. 

De andere Goude Piramide geld delen, 
zijn eerder óók al teruggekomen in de 
wijk. De ondernemersvereniging heeft 
er het Wijksieraad mee gerealiseerd, de 
alternatieve (kerst) verlichting boven het 
winkelgebied. De Leuke Linde heeft geïn-
vesteerd 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 kost nu nog wat tijd om een en ander 
uit te zoeken, zoals exacte kosten of een 
vergunning. Zodra dat bekend is, dan 
worden de initiatiefnemers uitgenodigd 
om hun idee verder toe te lichten en 
wordt er vervolgens een definitieve keuze 
gemaakt om de laatste Gouden Piramide 
gelden te besteden. Maar zover is het net 
niet. 

Uiteraard houden we je op de hoogte.

Bewonersplannen voor openbare ruimte in de wijk

Misschien komt er een kappelletje op deze bijzondere plek! 

De Wasplaats

ZULLEN WE DE BLOEMETJES BUITEN ZETTEN?

Op weg uit de Corona-ellende, buiten nog fris

De focus op het voorjaar, doen wat goed voor de bodem is

Een zakje compost van bladafval en karton

Met wat voorjaarsbollen, klaar voor de zon

Gratis af te halen, op = op
Bij De Wasplaats, van de WOP

De Wasplaats, Klarendalseweg 439. 
Maandag, woensdag en vrijdag open van 10u tot 16u. 

WOP Klarendal staat voor WoonOmgevingsPloeg Klarendal en valt bestuurlijk onder De 
Wasplaats. 

Wij zijn in opdracht van de woningcorporatie verantwoordelijk voor het schoon, heel en 
netjes houden van de 55 achterpaden van Volkshuisvesting Arnhem. We doen bijvoor-
beeld klein groenonderhoud en kleine herstelwerkzaamheden. 

Daarnaast organiseren we opruimacties en groenprojecten in overleg én in samenwerking 
met bewoners.

Er kwamen veel mooie ideeën 
binnen 

Veel gratis bloembolletjes bij De Wasplaats! 
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Door Zefanja Hoogers

ALBERT JAN TROMPETTER is veel beter 
bekend als APPIE die met zijn Tomos altijd 
wel ergens te vinden is in de wijk; zondag 
ontbijten bij Villa Klarendal, de mannen 
van de Buurtservice helpen vanuit het 
Inloophuis of er koffie drinken, andere 
diensten verlenen vanuit De Wasplaats 
zoals de mouwen opstropen voor de 
tegelwipactie, jongerencentrum de Mix 
helpen klussen: iedereen kent Appie. 

Op Facebook heet hij Albert Jan. Maar 
dat komt omdat zijn dochter Aimy waar 
hij mee samen woont,dat profiel heeft 
aangemaakt, zegt hij. En dat was eigenlijk 
niet de bedoeling.

Appie is een harde werker en heeft 
gewerkt als chauffeur op de vrachtwagen: 
‘Twintig jaar lang voor dezelfde baas joh!’ 
Maar vanwege én privé omstandigheden 
én onenigheid met zijn werkgever, raakte 
hij toch overspannen en zit daarom nu 
thuis. Maar niet stil! 

Appie houdt van scharrelen en struint 
daarom rommelmarkten en weggeefhoe-
ken af. Over de Klarendalse wijkkrant zei 
hij enkele wijkkranten geleden: ‘Hij mag 
ook wel dagelijks uit komen!’, om er aan-
kondigingen van rommelmarkten in te 
vinden. Maar die zijn er sowieso niet van-
wege de coronamaatregelen. ‘Ja daar 

begin ik wel van te balen hoor, je kan 
nergens meer heen.’ Dus ook voor Appie 
hopen we dat in 2022 alles weer een beetje 
versoepeld wordt. 

Als geboren en getogen Klarendaller heeft 
Appie ook familie in de buurt wonen. Maar 
hij vroeg ons een tijdje geleden eens zijn 
moeder in de krant te zetten. ‘Negentig 
jaar oud en nog steeds op de brommer op 
pad!’ vertelde hij trots. Maar er waren rede-
nen waarom mevrouw Trompetter-Sloot 

daar toch vanaf zag. En dat vinden we 
heel jammer, we hadden het graag 
gedaan. Ze heeft namelijk corona over-
leefd, was geboosterd en overleed bijna 
in het harnas op 91 jarige leeftijd halver-
wege januari aan een hartaanval. We con-
doleren alle Trompetter familieleden via 
deze weg nog eens.

Wie ben jij nou? Wie ben jij nou? Wie ben jij nou? Appie Appie 

“Appie is een harde werker”

Appie tussen de plantjes bij De Wasplaats tijdens de tegelwipactie van vorig voorjaar

CURSUS EN MASTERCLASS
STORYTELLING 

Hoewel er weer van alles mogelijk is, is 
de toegestane capaciteit zó laag dat Huis 
van Puck nooit genoeg gasten kan ont-
vangen om evenementen te organiseren. 
Maar cursussen mogen wel plaatsvinden!

Ook dit seizoen kun je bij Puck de twee-
daagse cursus én masterclass STORY-
TELLING volgen. Deze weekends worden 
gegeven door SANNA LANGEREIS. 

Wat is storytelling? In het kort zou je kun-
nen zeggen: zo rijk en verhalend mogelijk 
vertellen en hiermee alle zintuigen van je 
luisteraar prikkelen. Op die manier houd 
je de aandacht van je luis-teraar beter 
vast, waardoor jouw boodschap sterker 
overkomt. Door je publiek te inspireren, 
raak je meer verbonden met je publiek én 
jezelf. 

Een goed verhaal, dat goed wordt verteld

op het juiste moment aan de juiste men-
sen, kan een ongelofelijk grote impact 
brengen en zelfs mensen in be-weging 
zetten. 
Tijdens de cursus ga je aan de slag met 
storytelling, lichaamstaal en presentatie-
technieken. Je zult gaan reflecteren op 
momenten uit jouw leven. Aan het einde 
van de cursus ben je in staat krachtig en 
vanuit je hart te vertellen en een stevige 
presentatie neer te zetten. 

In de masterclass ga je je verdiepen in 
storytelling. Een goed verhaal omvat een 
transformatie-proces, een ontwikkeling in 
bewustzijn. Je zou kunnen zeggen dat een 
goed verhaal is als een reis naar jezelf. In 
dit weekend leer je storytelling in te zetten 
als persoonlijk kompas om uit te komen 
bij persoonlijk leiderschap.

Cursus: zaterdag 26 en zondag 27 maart
Masterclass: zaterdag 14 en zondag 15 mei

Inschrijven kan via www.huisvanpuck.nl

Huis van Puck
DE PAASTAS ACTIE, NOG 
STEEDS ANDERS
Sinds 2017 organiseren VILLA 
KLARENDAL en INLOOPHUIS SINT 
MARTEN/KLARENDAL de Paastas actie: 
een gul gebaar richting wijkbewoners 
die minder te besteden hebben, om tóch 
ook een fijne Paasbrunch of dergelijks te 
kunnen beleven. 

Drie jaar lang werden er op de meest 
mogelijke manieren eetbare (luxe) pro-
ducten ingezameld via wijkbewoners, 
betrokkenen en sponsors, om op Goede 
Vrijdag zo’n tweehonderd mensen te 
verrassen met een rijk gevuld pakket. In 
2020 stonden de vrijwilligers in de start-
blokken voor deze vierde editie, toen de 
coronacrisis uitbrak. Wat nu?! 

De organisatie schoof de actie door naar 
Pinksteren en veranderde de vorm. Het 
werd een tegoedbon ter waarde van 25 
euro – ongeveer dezelfde waarde als 
de inhoud van de Paastas – en verraste 
wijkbewoners op een nét andere manier. 

Er komt nu een zesde aangepaste actie 
aan: wéér in de vorm van een te beste-
den bon, maar wel weer met Pasen.

Daarvoor zijn donaties van harte wel-
kom op NL82 TRO 0379 7200 00 t.n.v. 
Inloophuis Sint Marten. De vrijwilligers 
zullen er weer voor zorgen dat de bon-
nen feestelijk worden omlijst. 

Vorig jaar zijn er maar liefst 375 cadeau-
bonnen besteld! 

Samen houden 
we Klarendal 

schoon!
Ligt er zwerfafval in jouw straat? 
Misschien wil je dat dan wel helpen 
opruimen.

Bijvoorbeeld door iedere dag iets van 
de stoep te rapen of iedere week een 
opschoonrondje door de buurt maken. 
Misschien zijn er meer buurtbewoners 
die mee willen doen. Dat maakt het een 
stukje gezelliger en een schone straat 
helpt ook dat mensen zich er schoner 
gedragen. 

Als je je aanmeldt als zwerfafvalvrijwil-
liger in de Fixi-app, krijg je een zwerf-
afvalpas, afvalgrijper, ring en afvalzak-
ken. Vrijwillige opruimers worden erg 
gewaardeerd!

Werkgroep Schoon Klarendal kan ook 
meehelpen om een schoonmaakactie 
in jouw straat te organiseren. Voor aan-
melden ‘opruimen straat’, stuur een mail 
naar schoonklarendal@outlook.com.

De eerstvolgende zwerfvuil acties: zater-
dagen 19 februari van 10.00 tot 12.00 u 
vanuit de Wasplaats (Klarendalseweg 
439), en 19 maart voor winkelcentrum 
Klarendal. Materiaal is aanwezig en 
vanaf 9.45 uur staan de koffie/thee/koek-
jes klaar.

Namens de werkgroep Schoon 
Klarendal, Sjoerd Kuilman en Ellen Karis

Zakjes op 
Klarendalse Bop hecht veel waarde 
aan een schone wijk. Helaas waren zijn 
zakjes vorig jaar op. Het is ook niet niks 
zo'n 50.000 zakjes per jaar. 

Vanaf nu zijn er iets andere zakjes te vin-
den in de dispensers. Klarendalse Bop 
kan er meer van kopen en door de rode 
kleur vallen ze goed op als ze (per onge-
luk) naast de prullenbak vallen :-)  

WWW.FACEBOOK.COM/KLARENDALSEBOP

KLARENDALSE BOP
ZAKJES OP

WAT EEN MOOIE KLEUR
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Team jeugd Rijnstad in 2022
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De oplossing van  
Bas’ rebus: rebas

De oplossing van  
Bas’ rebus: rebas

 
Zo het jaar is weer gestart en team jeugd is al weer bezig 
om met elkaar te kijken welke leuke dingen we dit jaar met 
jullie kunnen gaan doen.

We zijn er voor jullie in de leeftijd van 4 t/m 27 jaar in het 
MFC Klarendal en bij centrum voor jeugd de Mix. Corona 
heeft het afgelopen jaar ervoor gezorgd dat veel dingen 
anders liepen of niet door konden gaan. 

Maar de laatste persconferentie heeft duidelijkheid gegeven 
dat we langzaam weer steeds meer mogen. Dus heb je een 
leuk idee of wil je ergens aan mee helpen of op een andere 
manier contact hebben met team jeugd kom dan naar het 
MFC of de Mix op het kazerneplein.

Groetjes,
Team jeugd
Joyce, Lydia, Sofyan en Ilse

Activiteiten in de mix in de voorjaarsvakantie:Activiteiten in de mix in de voorjaarsvakantie:

26 februari tot en met 6 maart26 februari tot en met 6 maart

Di 1 maartDi 1 maart
13.00 tot 17.00 uur Meiden en jongens middag 10-16 jaar

Wo 2 maart Wo 2 maart 
13.00 u tot 17.00 uur Snack en Doe XL 10- 16 jaar
18.00 u tot 20.00 uur Inloop 10-18 jaar

Do 3 maartDo 3 maart
13.00 tot 17.00 uur Inloop 10-18 jaar
15.00 tot 16.00 uur Sporten op het plein
18.00 tot 20.00 uur Filmavond en inloop 10-18 jaar

Inspirerende lessen op de Jan Ligthartschool
Inspirerende lessen op de Jan Ligthartschool

Door Carmen Harmsen

Een interview met vier leerlingen uit  
groep 7/8 van de Jan Ligthartschool,  
en de leerkrachten Jennifer (groep 1/2)  
en Jordy (groep 7/8). Overeenkomst:  
enthousiasme! Wordt dit een revolutie  
in onderwijsland? Wie weet. Dit is nog  
maar een pilot, er valt nog veel te leren  
en aan te schaven, maar als dit slaagt  
klinkt het veelbelovend!

Kennis voor het levenKennis voor het leven
We hebben het over NKC, het Nederlands  
Kennis Curriculum: een nieuwe lesmethode  
in het basisonderwijs. De naam spreekt misschien niet direct tot de verbeelding, maar de ideeën 

erachter wel. Simpel gezegd is het uitgangspunt: welke kennis en vaardigheden willen we dat een kind 

heeft aan het einde van groep 8, als het op het punt staat om naar de middelbare school te gaan? 

Aan de hand van die ‘kerndoelen’ bouwen leerkrachten - vanaf de groep 1 t/m groep 8 - zelf en met 

elkaar hun lessen op. Daarin krijgen ze veel meer vrijheid dan nu over het algemeen het geval is. Flores 

Onderwijs is een van de schoolbesturen die aan de ontwikkeling van deze methode meewerkt, en op 

twee Arnhemse basisscholen wordt nu voor het eerst een pilot gedraaid: de Jan Ligthartschool en de 

Schatgraaf. 

Debatteren over spijkerbroekenDebatteren over spijkerbroeken
Op de Jan Ligthartschool gaat de pilot over de staatsinrichting in Nederland en in de wereld - hoe is 

het bestuur van een land geregeld? Tijn, Marie, Olav en Axel, allemaal uit groep 7/8, vertellen enthou-

siast dat ze hebben geleerd wat de ‘trias politica’ is: de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke 

macht. Oftewel: de een bedenkt de wetten, de ander keurt ze goed (of fout) en verandert ze eventu-

eel, en de derde zorgt ervoor dat iedereen zich eraan houdt. In de klas doen ze hier allerlei opdrachten 

en projecten mee. Meningen mogen geven en luisteren naar een ander is een belangrijk kenmerk van 

een democratie, daarom leren ze te debatteren over onderwerpen (bijvoorbeeld de vraag: koop je lie-

ver 4x per jaar een spijkerbroek van 25 euro, of 1x per jaar een spijkerbroek van 100 euro?). Zo krijgen 

kinderen meer bewustwording van maatschappelijke thema’s én oefenen ze gelijk in het bedenken van 

argumenten voor en tegen iets. Ook kunstzinnige vakken worden gekoppeld aan het NKC, bijvoorbeeld 

in de vorm van dramalessen die met het projectthema te maken hebben. Voor kinderen die de meer 

theoretische lessen lastig vinden, kan dit een manier zijn om toch voor het onderwerp enthousiast 

gemaakt te worden. 

EnergieEnergie
Voor de leerkrachten is het wel een pittige uitdaging. Het kost tijd en energie om lessen te bedenken 

en voor te bereiden. Maar het is ook gebleken dat de leerkrachten en leerlingen er veel energie van kríj-

gen. Vooral het feit dat ze lessen geven die ze zelf hebben vormgegeven, werkt inspirerend. En als een 

juf of meester enthousiast vertelt, werkt dat ook weer door op de kinderen in de klas. In de klas van 

Jennifer werd al gevraagd: ‘Juf, kunnen we deze les nog een keer doen? Het was zó leuk!’ 

 Na ruim 7 jaar ga ik, Noëlle Bus, weg als coördinator van 
Bouwspeelplaats De Leuke Linde.

Met een dubbel gevoel neem ik afscheid. Ik ga een nieuwe 
uitdaging aan als bewegingsagoog binnen de revalidatiezorg. 
Maar.. ik ga het werken op De Leuke Linde zeker missen!!

Ik heb een ontzettende fijne tijd gehad, veel geleerd, veel  
mooie en fijne mensen ontmoet en het aller belangrijkste:  
de kinderen uit Klarendal veel mooie en fijne momenten  
kunnen bezorgen op De Leuke Linde. Dit heb ik altijd kunnen 
doen samen met mijn collega’s en bovenal met de super fijne 
vrijwilligers die De Leuke Linde rijk is. 

Gelukkig wordt mijn functie opgevolgd en in de volgende  
wijkkrant zal mijn opvolger zich voorstellen! 

Ik kom zeker nog langs op De Leuke Linde, dus ik hoop jullie  
in de toekomst nog te zien!
Liefs en groetjes, NoëlleLiefs en groetjes, Noëlle

Noëlle gaat De Leuke Linde verlaten!

vlnr: Tijn, Marie, Olav en Axel (groep 7/8)

Noëlle gaat De Leuke Linde verlaten!

Team jeugd Rijnstad in 2022


