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Aan de bewoners(s) van dit adres

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

Ron Onstein: ‘De wijkkrant is onmisbaar’

De wijkkrant verkeert in financiële nood. 
Het Bewonersoverleg vindt het belangrijk 
dat de wijkkrant in zijn huidige vorm blijft 
bestaan en heeft een actie opgezet voor 
extra inkomsten. Ambassadeurs in de 
wijk helpen hierbij om de boodschap te 
verspreiden. Ron Onstein, voorzitter van 
De Leuke Linde, is een van hen. 

Wie kent hem niet? Ron Onstein is al ruim 
26 jaar voorzitter van de mooiste speel-
tuin van Arnhem, de Leuke Linde. Ron 
was als kind al betrokken bij de speeltuin. 
Zijn vader smeedde vijftig jaar geleden, 
als achttienjarige, de eerste plannen voor 
de Leuke Linde, voorheen Kindervreugd. 
Dat de speeltuin een geliefde plek in de 
wijk is blijkt uit de dertig tot veertig vrij-
willigers die betrokken zijn. Ron, geboren 
en getogen Klarendaller: "De inzet voor 
de speeltuin zit in mijn bloed. Het is over-
gewaaid van mijn vader. En ik heb het 
natuurlijk in mij. Ik vind het fijn om iets 
voor mijn eigen wijk te doen."

Wat de wijkkrant betreft is Ron heel dui-
delijk: "Communicatie met de wijk is van 
groot belang en daarom is de wijkkrant 
onmisbaar. Natuurlijk hebben we een web-
site, maar mensen vinden een papieren

krant fijner. Als speeltuin gebruiken wij de 
wijkkrant om over onze activiteiten te com-
municeren. Dat is van groot belang. Ik ben 
echt een groot fan van de wijkkrant", komt 
er vol overtuiging achteraan. 

"Momenteel zijn we met de gemeente 
bezig om van de Leuke Linde een inclu-
sieve speeltuin te maken zodat ook kinde-
ren met een beperking er kunnen spelen" 
vertelt hij met enige trots. "En ook daar-
voor hebben we een wijkkrant nodig. Via 
de wijkkrant kunnen we dit communiceren 
met de wijk."

Bij het ter perse gaan van deze wijkkrant, 
hebben al 52 mensen grotere en kleinere 
bedragen gedoneerd en staat de teller 
boven de 1500 euro. Veel dank! 

Doe je mee? De crowdfunding actie staat 
op gofundme.com en kan gezocht kan 
worden via de zoekfunctie met 'Help de 
Klarendalse wijkkrant' of type gofundme.
com/f/help-de-klarendalse-wijkkrant in. 
De opbrengst van de actie dient als buffer 
om voorlopig door te kunnen. De werk-
groep zoekt ondertussen naar een duur-
zame oplossing.

De oude sporthal en onduidelijke bestemmingenDe oude sporthal en onduidelijke bestemmingen
Door Zefanja Hoogers

In de jaren 80 van de vorige eeuw is in de 
Neerlandstuinstraat de beeldbepalende 
sporthal gebouwd met als bedoeling 
sportactiviteiten voor wijkbewoners uit te 
zetten. Eigenaar gemeente Arnhem is alle 
jaren verantwoordelijk voor de exploitatie 
van de hal en deed dat in de vorm van 
Sportbedrijf Arnhem. 

Ondanks dat zo’n vijftien jaar geleden 
‘Sportpunt Klarendal’ in het leven was 
geroepen om wijkbewoners van alle leef-
tijden toegankelijk te kunnen laten spor-
ten, had de hal al een stedelijke functie 
gekregen en klaagden bovendien omwo-
nenden over parkeer- én geluidsoverlast. 
In 2009 schreef de wijkkrant nog: “De 
buurt heeft het de sporthal zo dichtbij de 
voordeur van de bewoners intussen wel 
gehad. Het geeft overlast en een wijkhal 
is het al lang niet meer. En dat was bij de 
bouw wel de afspraak.” 

GEBRUIKERS 
Toen de gemeentelijk sportactiviteiten in 
2013 verhuisden naar het MFC, hebben 
omwonenden en het Bewonersoverleg 
gepleit voor herbestemming of liever 
zelfs afbraak van het pand. Maar het bleef 
stil op het stadhuis qua nieuwe plannen 
maken voor dat stukje Klarendal. In 2015 
sloot Bounz een tijdelijk contract met de 
gemeente, maar de trampolinehal sloot in 
2019 om onduidelijke redenen ook weer 
zijn deuren. In januari 2020 meldde zich 
nieuwe gebruiker Common Ground met 
urban sports voor 16 + en deed met veel 
vrijwilligers een boel aanpassingen in de 
zaal. Ondanks vele ambities om sport en 
cultuur met elkaar te combineren en de 
vele dromen die Common Ground pro-

beert levend te houden, lukt het de organi-
satie niet om de exploitatie rond te krijgen. 
Ook stichting Gezond in de Wijk was tus-
sentijds nog met goede plannen gekomen 
die niet van de grond kwamen. Common 
Ground eigenaar Joren Neher: ‘Budget is 
telkens een ding…’ De coronacrisis en jon-
geren die af haakten, speelde hier natuur-
lijk ook een rol in. 

URBAN TWIST
Ondertussen is het beheer van de hal weer 
in handen van sportbedrijf Arnhem. De 
helft van de zaal is nog steeds in gebruik 
door Common Ground en de andere helft 
wordt gebruikt door een o.a. Freerun 
school, circusschool Fabriek Fysiek, De 
Vloer podiumkunsten en Rijn IJssel CIOS. 
‘Maar het is een moeilijke locatie’ vertelt 
Pawel van der Steen van het sportbedrijf. 
Hij doelt dan bijvoorbeeld op de stook-
kosten die vanwege de energiecrisis alleen 
maar hoger zullen worden en het onder-
houd dat de hal nodig heeft. ‘Wij pleiten er 
voor om samen met de vastgoed afdeling 
van de gemeente alles onder de loep te

nemen en aan te sluiten bij modernere 
behoeftes en manieren van sporten, ook 
voor andere leeftijden.’ Hoewel de urban 
scene bovenwijks is, bestaat voor zowel 
Arnhem-Noord als in Zuid de intentie 
om een sportplek te ontwikkelen met een 
extra urban twist. 

ARNHEM OOST AANPAK
De redactie van de wijkkrant onderschepte 
ook een persbericht: ‘Arnhem Oost aan-
pak maakt nu en straks het verschil: met 
deze aanpak willen we in de vijf wijken 
de negatieve spiraal van armoede, wer-
keloosheid, matige gezondheid en slechte 
woningen stoppen en achterstanden inha-
len.’ Een proces wat een generatie moet 
duren, waarbij onze burgemeester het 
over de pedagogische of de opvoedwijken 
heeft en waarvan die veranderingen nu in 
de grondverf staan. 
In dat persbericht staat ook dat Sporthal 
Klarendal zo'n centrale plek wordt waar 
jongeren kunnen sporten en leren. Maar 
helemaal zwart op wit staat dit verder  
nog niet. 
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EN NOG VEEL MEER...

 Voorzitter van De Leuke Linde: "Communicatie met de wijk is van groot belang" 

Pawel van der Steen en Joren Neher in de urban helft van de oude sporthal
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wijkkrant klarendal is een uitgave 
van het Bewonersoverleg

~ Colofon ~

Laten we het over het weer hebben. Er 
was veel regen en voor winterse tafe-
relen met sneeuw en ijs, zullen we naar 
een museum moeten om het op een 
oud schilderij te bekijken hoe dat er uit 
ziet. En het voorjaar lijkt lekker vroeg 
zijn entree te doen. Lekker weer naar 
buiten zonder corona beperkingen, zon-
der afstand van elkaar, zonder mond-
kapje op: het zal als een verademing 
voelen. Maar: via sociale media zijn er 
ook al statements over gemaakt… Is de 
éne crisis aan zijn einde, start direct de 
volgende… En hoe hard wij altijd ons 
best doen om de Klarendalse wijkkrant 
te vullen met positieve luchtige items, 
de oorlog in de Oekraïne kunnen we 
niet onbenoemd laten. Zo ver weg is 
die niet: het Spaanse Benidorm is net 
zo ver weg als Kiev en bovendien – we 
zullen het in ieder geval in de energie-
rekening voelen. We hopen gewoon dat 
de gevolgen voor iedereen overzichte-
lijk zullen blijven. Voor nu maar even 
de gewonere nieuwtjes uit de wijk. Veel 
leesplezier! 

~ Redactioneel ~

We planden zes wijkkranten voor 2022. 
De deadline voor de derde editie valt 
op woensdag Koningsdag! 27 april en 
die verschijnt uiterlijk 12 mei. 
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 praktisch geholpen te worden. De cam-
pagne richt zich op Arnhemmers algemeen, 
maar ook op jongeren en ook op onderne-
mers. 

Kijk op ARNHEM.NL/GELDZORGEN voor 
meer informatie of een afspraak. Iedere 
woensdag van 13.30 tot 15.30 uur een 
inloop van Goed Geregeld Arnhem in MFC 
Klarendal.  

Vrijwillige chauffeurs 
gezocht voor onze groeps-
begeleiding

Ben jij een liefhebber van autorijden? Ben 
je op zoek naar betekenisvol vrijwilligers-
werk? En woon je in de buurt en ken je de 
stad? Dan zoeken wij jou!

Voor onze groepsbegeleiding zijn we op 
zoek naar vrijwillige chauffeurs. 
Je zorgt dat onze deelnemers op tijd bij 
de groepsbegeleiding gebracht en weer 
gehaald worden. Een gezellige rit voor 
zowel chauffeur als deelnemer! Je rijdt met 
eigen auto en krijgt hiervoor een kilometer-
vergoeding.

Uiteraard gaat alles in overleg. Jij bepaalt 
hoe vaak en op welke dag(en) je wilt rijden. 
Interesse of meer informatie? 

Neem contact op met Silvio de Brito Caio 
via 06 - 117 81 070 of vrijwilliger@swoa.nl.

Toon je kunsten – op 
de talentendag van Sint 
Marten, Sonsbeek en 
Klarendal

Kom jij uit de wijk en heb jij talent in 
koken, tuinieren, circus, muziek, tekenen 
of andere kunstvorm? Of ben je een unieke 
ondernemer?

Na twee lange coronajaren is het de hoog-
ste tijd voor een wijkevenement. Daarom 
organiseren wijkbewoners samen met het 
Inloophuis St. Marten, Vitale Verbindingen 
en buurthuis De Nieuwe Hommel de 
Talentendag Toon je kunsten voor Sint 
Marten, Sonsbeekkwartier en Klarendal. 

Zet zaterdag 23 april 14.00 en 19.00 alvast 
in je agenda! 

In Sint Marten, Sonsbeekkwartier en 
Klarendal wonen getalenteerde taartenbak-
kers, koks, plantjeskwekers, muzikanten, 
allerhande creatievelingen en unieke 
ondernemers. Op de Talentendag laten de 
bewoners van de wijk aan elkaar hun kun-
sten zien, proeven en horen. En we willen 
jou van harte uitnodigen om mee te doen!  

Tussen De Nieuwe Hommel, De 
Wiltstraat en het Inloophuis, de Van 
Slichtenhorststraat is een Talentenmarkt. 
Op het middenstuk van de Nijhoffstraat 
staan kraampjes waar je jouw talenten kan 
laten zien en/of jouw zelfgemaakte produc-
ten kan verkopen. Bij De Nieuwe Hommel 
en bij het Inloophuis kun je op een podium 
optreden met je orkest, circusact, dans-
groep, toneelclub en meer. Het toneel staat 
voor jong tot oud klaar! 

We zijn drukdoende om kramen, podia en 
alles wat nodig is voor dit feest te organi-
seren. Ook realiseren we ons dat het kort 
dag is en dat corona (of slecht weer) nog 
steeds roet in het eten kan gooien. Daarom 
hebben we een uitwijkmogelijkheid naar 
Burendag op 24 september. Maar natuurlijk 
willen we het liefst jullie allemaal zo snel 
mogelijk zien en spreken en daarom zetten 
we alles op alles om 23 april te halen. 

Wil je meedoen? 
Of wil je ons helpen met organiseren, 
opbouwen, flyers bezorgen, of wat dan 
ook? Stuur een mailtje naar: 
toonjekunsten@gmail.com

Georganiseerd door wijkbewoners
i..s.m. Buurthuis De Nieuwe Hommel 
- Inloophuis St. Marten - Vitale 
Verbindingen - Rozet in de wijk

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
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Over de toestand in de wereldOver de toestand in de wereld
We kunnen er niet onderuit: de oorlog in 
de Oekraïne heeft invloed op ons. 

Eerder werden ook al hogere energie-
rekeningen aangekondigd vanwege de 
stijging van de energie. Dit had te maken 
met het feit dat er meer vraag dan aan-
bod was, toen de wereldwijde economie 
in de zomer van 2021 sneller herstelde 
van de coronapandemie dan verwacht. 
Ondertussen doet die oorlog daar nog 
een schepje bovenop. Naar verwachting 
kan de inflatie dit jaar oplopen tot 5,2% 
en de koopkracht dalen tot 2,7%.
 
De overheid probeert ook nu iets te 
betekenen in deze crisissituatie. Een huis-
houden met een gemiddeld energiever-
bruik, krijgt in 2022 ruim € 400 (inclusief 
btw) korting op de energiebelasting. Het 
kabinet haalt ook 150 miljoen euro dat 
bestemd was voor 2026 naar voren, om 
huishoudens met een laag inkomen te 
helpen bij het nemen van energiebespa-
rende maatregelen. Maar het zijn verzach-
tende maatregelen, ‘Ze dempen de pijn’, 
aldus kamerlid Gert-Jan Segers: iedereen 
zal de hogere energierekeningen voelen. 

Er is begin maart ook nog eens besloten 
het richtbedrag voor de eenmalige ener-
gietoeslag te verhogen van € 200 naar  
€ 800. Huishoudens met een bijstands-
uitkering en een IOAW- of IOAZ-uitkering 
krijgen de toeslag automatisch. 

Andere groepen, zoals werkenden en zelf-
standigen met een minimuminkomen en 
AOW’ers zonder aanvullend pensioen, 
moeten deze zelf aanvragen bij de 
gemeente. 

Bij het ter perse gaan van deze wijkkrant, 
heeft de gemeente echter deze rege-
ling nog niet kunnen uitwerken. Zoek op 
ARNHEM.NL naar ‘extra energietoeslag’ 
om daar van op de hoogte te komen. 
Ondertussen wordt daar geadviseerd naar 
ARNHEM.NL/GELDZORGEN te gaan om 
te voorkomen in de geld pro-blemen te 
komen en beroep te doen op een ener-
giecoach via arnhemaan.nl om minder 
energie te verbruiken. Zie daarvoor ook 
het artikel hieronder.

De redactie hoopt dat iedereen de eindjes 
aan elkaar weet te knopen. 

Klarendalse energiecoach helpt minima kosten te besparen
Door Hilde Wijnen 

De energieprijzen rijzen de pan uit. Zo'n 
tienduizend Arnhemse huishoudens 
hebben moeite met het betalen van de 
energierekening. Om mensen te helpen 
met besparen heeft de gemeente een 
coachingstraject in het leven geroepen. 
Gelrepasgebruikers en minima kunnen 
gratis een energiecoach aanvragen die 
samen met hen kijkt op welke manier er 
energiekosten bespaard kunnen worden. 
De Klarendalse LISA VAN DER POL is zo'n 
energiecoach.

"Het is heftig nu, vooral gas is verschrik-
kelijk duur. Voor sommige huishoudens 
zijn de kosten verdubbeld of zelfs meer 
dan dat. Dat is natuurlijk heel pijnlijk." 
Sinds december werkt Lisa van der 
Pol als vrijwillig energiecoach voor de 
Energiebank. Hoe gaat dat in zijn werk? 
"Mensen melden zich aan via de Energie-
bank of Arnhem Aan," vertelt Lisa. "Dan 
maak ik een afspraak met ze en hebben 
we een oriënterend gesprek. Ik neem een 
kijkje in huis - wat staat er aan apparaten, 

zijn ze oud, staat de verwarming in elke 
kamer heel hoog of staan de deuren overal 
open - en neem de energierekening onder 
de loep. Een traject bestaat uit twee tot 
vijf bezoekjes. Er zit nogal wat uitzoekwerk 
aan vast. Soms kan het even duren voor 
je weet waar het energielek zit. Bovendien 
zijn de verschillen tussen energieleveran-
ciers groot." 

Een energiecoach geeft niet alleen tips en 
adviezen, maar beschikt ook over een heel 
arsenaal aan energiebesparende spullen 
om aan huishoudens uit te delen. Led-
lampen, radiatorfolie en tochtstrips bijvoor-
beeld. Ook kunnen mensen via de Arnhem 
Aan-bon van de gemeente Arnhem bespa-
rende producten kopen. "Hoewel het wel 
helpt, ga ik mensen niet vertellen dat ze kor-
ter of minder moeten douchen," zegt Lisa. 
"Douchen kan juist zo'n verademing zijn! 
Maar een waterbesparende douchekop raad 
ik ze dan wel aan. Dat scheelt ook enorm."

Zelf heeft Lisa zonnepanelen op het dak 
van haar huis en een warmtepomp in de 
tuin. Een fikse investering, maar eentje 

waar ze erg blij mee is. Toch valt er altijd 
meer te besparen, leert ze door haar werk 
als energiecoach. "Waar ik het meest van 
schrok is hoeveel energie mijn wasmachine 
en -droger gebruiken. En ook hoe groot 
de verschillen in verbruik tussen het ene 
en het andere wasprogramma zijn. Ik ben 
kritischer geworden. Ook op mijn pubers. 
Kleren na een keer dragen in de wasmand 
gooien, nee dat doen we niet meer." 
Gebruik maken van een energiecoach is 
gratis. 
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden 
via info@energiebankregioarnhem.nl. Nieuw 
is dat ook groepen zich kunnen opgeven 
voor een traject. 

Verder nog tips? "Ja hoor, genoeg! Oude 
apparaten slurpen energie, daar valt winst 
te behalen. En op gas al helemaal! Doe de 
deuren dicht, zodat de warmte binnen blijft. 
Koop van de Arnhem Aan-bon een elek-
trisch dekentje, zodat je je slaapkamer niet 
meer hoeft te verwarmen. O, en zet je cv-
ketel op 60 graden, dat is ook een belang-
rijke besparing. Vaak is het een kwestie van 
een denkomslag maken. Ramen bijvoor-

beeld. In Nederland zijn die groot, zodat 
er licht en warmte in huis kan komen. 
Als je geen inkijk wil, moet je dus andere 
oplossingen bedenken dan gordijnen. 
Plakplastic bijvoorbeeld. Dat kan ook best 
mooi zijn en dan kan de zon nog steeds 
naar binnen."

WWW.ENERGIEBANKREGIOARNHEM.NL
WWW.ARNHEMAAN.NL

Coronacrisis, oorlog nog geen 2000 kilo-
meters verderop, en storm. Er waren er 
drie en ze hadden alle drie een naam en 
vlogen over Klarendal vlak voordat de 
oorlog uitbrak. 

Vooral Eunice, vernoemd naar één van  
de eerste klimaatwetenschappers,  
leverde stormschade op en onder aan de

Agnietenstraat is de wijk een aantal 
bomen armer. Het waren 'zilverlindes' 
en ze worden pas voor de winter van 
2022/2023 vervangen. 

De stormen blijken echter niets met kli-
maatverandering te maken, volgens het 
KNMI. Ze waren uitzonderlijk, maar niet 
uniek. Er zijn geen slachtoffers gevallen.

De toestand in Klarendal

Bewoner van Klarendal Lisa, adviseert 
mensen hoe ze energie kunnen besparen

PlantjesmarktPlantjesmarkt
Klarendal heeft al jaren een traditie in 
een plantjesdag op de zaterdag voor 
Moederdag, de dag bij uitstek om leuke 
buitenplanten te kopen, moeders te ple-
zieren of om zo vlak na de IJsheiligen de 
vroege zomer in te luiden. 

_❀❁❃❉✻✼✽✾_❀❁_❀❁❃❉✻✼✽✾_❀❁

Vanwege corona heeft ook deze traditie 
even stil gelegen, maar het kan weer! Dus 
kom ook langs voor een plantje en een 
kop koffie.

_❀❁❃❉✻✼✽✾_❀❁_❀❁❃❉✻✼✽✾_❀❁

Op zaterdag 7 mei van 10.00 tot 13.00 uur 
bij de Klarendalse Molen. Afrekenen kan 
alleen met contant geld! 

Heb je kruiden- en groenteplantjes die je 
graag wil verkopen? Meld je dan voor 1 
mei aan via wassen@dewasplaats.nl of 
bij de Wasplaats.
_❀❁❃❉✻✼✽✾_❀❁_❀❁❃❉✻✼✽✾_❀❁

Vorig jaar deed Arnhem mee aan het NK 
tegelwippen. Doel: tegels vervangen voor 
groen om zo wateroverlast te voorko-
men, koelte te bieden in tijden van hitte, 
water vast te houden bij droogte en de 
leefruimte voor planten en dieren te ver-
groten. Maar ook een beetje om het kam-
pioenschap te winnen. 

Het voorjaar komt er weer aan, maar voor 
we de bloemetjes weer buiten gaan zetten 
is het goed om te kijken of jouw gevel-

tuin er nog goed uitziet en de rand er om 
heen nog stevig is.

Wanneer de rand van jouw geveltuin 
helemaal voorjaarsklaar is, kun je op 
vertoon van een foto van jouw piekfijne 
geveltuintje 2 gratis plantjes krijgen bij 
onze kraam op de plantjesmarkt 7 mei bij 
de Klarendalse molen. 

Wasplaats, WoonomgevingsPloeg (WOP), 
Greenteam, Docks, Buurtconciërges en Arnhem 
Klimaatbestendig

Klarendalse geveltuintjes vragen onze aandacht

� �

Op bouwspeelplaats De Leuke Linde is daags na de storm 
veel plezier beleefd op een ongevallen boom © Bas Bugter
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Afgelopen december werd er het 
‘WIJKPROGRAMMA’ van 2022 door de 
gemeente gepresenteerd, waarin TEAM 
LEEFOMGEVING vier thema’s aankon-
digde om dit jaar mee aan de gang te wil-
len gaan in Klarendal. Dat zijn MEEDOEN, 
KANSENGELIJKHEID, GEZONDHEID, 
VEILIGHEID/LEEFBAARHEID en FYSIEKE 
LEEFOMGEVING. 

Betreffende dat laatste thema gaat de 
gemeente op diverse plekken aan de slag 
om zogenaamde hitteplekken - met veel 
tegels of asfalt en weinig groen - groener, 
en daarmee koeler, te maken. Als eerste 
prioriteit hebben ze de speelplek op het 
'Peterplein' (Landbouwstraat) aange-
wezen. Samen met bewoners en kinde-
ren wordt dit plein groener en mooier 
gemaakt.

Zaterdag 12 en 19 maart was het druk 
op het plein bij de Peterstraatjes. Team 
Leefomgeving en Rijnstad stonden op het 
plein om ideeën op te halen voor de her-
inrichting van het plein. Het plein is best 

groot maar er staat slechts een speeltoe-
stel. Omwonenden en een paar kinderen 
kwamen langs met leuke ideeën; zithoek-
jes, plantenbakken en kinderen wilden 
graag een hele lange glijbaan. De energie-
coach was aanwezig en deelde tassen uit 
met radiatorfolie en energiezuinige lam-
pen. Ook de wijkagent was er bij. Er werd

werd dus heel wat uitgewisseld. Heb je 
ook nog een mooi idee? 
Mail dan met bewonersondersteuner 
Karin Veldkamp k.veldkamp@rijnstad.nl 

Kijk op WWW.KLARENDAL.NL/
WIJKPROGRAMMA-2022 als je meer over 
de thema’s wilt weten. 

Als onderdeel van wijkprogramma: Peterplein
KLARENDALSE TAFERELEN

Door Gert Jan Schouten 

DE GERUSTSTELLENDE VANZELF-
SPREKENDHEID VAN DE ALLE-
DAAGSE DINGEN

De geruststellende vanzelfsprekend-
heid van alledaagse doodgewone 
dingen verteert men doorgaans onop-
gemerkt. Ze zijn er gewoon en worden 
verondersteld voor altijd te blijven. 
Als dan die vanzelfsprekendheid met 
de Noorderzon vertrekt, fluistert het 
gemoed dat alles anders is geworden.

We kwamen vrijwel op hetzelfde 
moment ons straatje bevolken, twee 
stuiterballen met een impulsieve drive 
die we van elkaar begrepen. Al vrij snel 
was daar het vanzelfsprekende welkom 
over en weer. Na de eerste ontmoeting 
kenden we elkaar al heel lang alsof er 
geen begin heeft hoeven zijn, een thuis-
gevoel op mijn plekje in mijn straatje 
en mijn stadje.

‘Hey struikrover, hoestie nou?’ klonk 
het ontelbare malen vanuit een auto-
raampje, van op de fiets met hulpmotor 
of gewoon vanaf de andere kant van 
de straat. Die struikrover dat was ik, ik 
voelde me wel thuis in die benaming. 
Omgekeerd galmde er net zo vaak 
‘Hey Gozert! Hoestie!’ door de straat. 
Het waren blijken van ongemakkelijke 
liefde die niet om antwoorden vroegen. 
Jongens sluiten nou eenmaal geen 
vriendschappen, die is er gewoon op 
het moment dat je struikrover bent of 
gozert.

We deelden de doodgewone dingen 
van alle dag die geruststellende van-
zelfsprekendheid hebben. We leenden 
geen spullen maar deelden ze, en hui-
zen en poezen en hielden van het leven 
in de straat. We deelden dezelfde inge-
slikte helm als buik en het verlangen 
daarvan af te komen. We gingen naar 
damestennis, zijn woorden, en behiel-
den de appgroep met dezelfde naam. 
We begroeven een markante bewoner 
die er ook altijd was en hoorde te zijn, 
met en zonder klanten, voor een beetje 
geluk in poedervorm. We vierden de 
koningin en later ook de koning met 
geschroeid vlees, schraal bier en een 
vleugje overlast. We onthaalden corona 
met een heuse anderhalve meter straat-
bingo maar zagen ook dat de cohesie in 
ons straatje begon weg te lekken.

En toen kwam de liefde en ging het 
snel. De vanzelfsprekendheid nam het 
hazenpad en zelfs de bejaarde poes 
moest mee. Steeds meer begonnen 
de kleine beetjes verloedering hem te 
ergeren, de ‘eigen auto eerst’ houding 
van een enkeling en de aanblik van een 
dichtgetimmerd raam als entree van de 
straat, gaf hem zijn definitieve gelijk.

Ik ga hem missen. De geruststellende 
vanzelfsprekendheid van de alledaagse 
dingen is niet meer. Juist nu het zo 
hard nodig is en er een oorlog aan de 
poort rammelt.

MOLEN DE KROON draait weer op volle 
toeren! Wij zijn blij te kunnen melden 
dat we weer open zijn voor rondlei-
dingen én verhuur. Zoek je een leuke 
locatie voor een feestje, workshop, ver-
gadering of iets anders? Mail dan naar 
verhuur@molendekroon.nl 

Iedere 3e zaterdag van de maand ver-
kopen we pannenkoeken en ook deze 
mogen weer gezellig binnen genuttigd 
worden. Wij blijven op zoek naar gezel-
lige vrijwilligers die ons team komen 
versterken. 

Heb jij een paar uurtjes over? 
Meld je dan aan bij: 
vrijwilligers@molendekroon.nl 

Molen de Kroon 
ONTMOETINGEN OM ELKAARS INITIA-
TIEVEN TE VERSTERKEN

In het wijkprogramma wat eind 2021 is 
gepresenteerd door Team Leefomgeving 
(wijkmanagers van de gemeente Arnhem 
als aanjagers, verbinders, sparringpart-
ners, adviseurs en opdrachtgevers), 
is één van de thema’s waar het team 
aandacht aan besteedt ‘Meedoen’: 
‘Ontmoetingsplekken zijn belangrijk voor 
de sociale contacten in de wijk’ waardoor 
initiatieven ondersteund en samenwer-
kingen gestimuleerd worden. 

Zo zijn er al in het vorige jaar bijeen-
komsten georganiseerd door het team in 
samenwerking met De Wasplaats, Rijnstad 
en Jeugdcentrum Vogelwijk, om buurtini-
tiatieven met elkaar kennis te laten maken 
en eventueel elkaar te versterken. Daar 
waren door speeddates ook al een paar 
samenwerkingen uit voort gekomen.

Ondertussen hebben die ontmoetingen 
met nóg meer buurtinitiatieven en orga-
nisaties een vorm gekregen in een toer 
door de wijk, onder de naam ‘Kijkje in 
elkaars keuken’. Halverwege de maand 
maart ging een clubje bestaande uit zowel 
bewoners als beroepskrachten, op pad 
door Klarendal. Halverwege april zullen 
er wijkinitiatieven in Sint Marten bezocht 
worden met weer een andere groepssa-
menstelling.

Molenaar Douglas vertelde over zowel de 
geschiedenis als de sociale functie van de 
Klarendalse molen, Rik vertelde over De 
Wasplaats en het concept waarmee het 
initiatief zowel een ontmoetingsplek wil 
zijn als wel inkomsten moet genereren 

om de huur te betalen, Studio3 legde 
uit hoe hun Driestroom atelier bemenst 
wordt via wijkcoaches, in de sporthal 
aan de Neerlandstuinstraat ontvingen 
Common Ground en Sportbedrijf Arnhem 
het clubje (zie ook pagina 1), in het MFC 
werd verteld over Kansrijk Opgroeien en 
naschoolse educatieve activiteiten die 
er worden uitgezet en in Jeugdcentrum 
Vogelwijk aan de Agnietenstraat vertelde 
Heidi over alle leeftijdsgroepen die in het 
centrum van activiteiten gebruik maken. 

Er is informatie en inspiratie uitgewis-
seld tussen al deze initiatieven en krach-
ten. Nicole Voosterman, projectleider 
Ontmoeten van de gemeente Arnhem 
(met gele jas op de foto), inventariseerde 
als deelnemer van de toer al deze initia-
tieven en kondigde aan dat er binnenkort 
een enquête uitgezet gaat worden om 
behoeftes te peilen in de wijk. De aan-
leiding is de toekomstige sluiting van de 
Ibn I Sina school waarover de wens is 
uitgesproken om daar een ontmoetings-
plek van te maken. Maar wat gebeurt er 
als bestaande ontmoetingsplekken elkaar 
versterken? 

In het begin van maart is er óók nog eens 
een convenant ondertekend tussen de 
gemeente en een 23 tal buurthuizen in 
de stad, tevens om de netwerken in de 
wijk te versterken: in buurthuizen kunnen 
mensen elkaar ontmoeten en elkaar leren 
kennen en waarderen. De intentie is om 
de rollen en de posities van buurthuizen 
te verbeteren. 

In onze buurt waren Inloophuis Sint 
Marten, De Nieuwe Hommel en De Was-
plaats ondertekenaars van het convenant. 

Kijkje in elkaars keuken

De toer startte bij molen de Kroon en deelnemers waren zowel beroepskrachten als bewoners

© Titia Wiggers
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TANTE ROOS

Onder de Klarendalse molen, wilde Tante 
Roos na een stevige verbouwing van zeven 
maanden, de deuren groots openen tijdens 
de Nacht van de Mode van 2020. Ooit eige-
naren van Surinaams Javaans afhaalcen-
trum Warung Subur aan de Hommelstraat 
en getogen in Klarendal, vertelt spreekbuis 
JOHN (‘Wij zijn twee handen op één buik’): 
‘Die opening komt dan maar verlaat. We 
hadden een voordeel, namelijk “profijt” 
bij het feit dat restaurants dicht waren: we 
konden maaltijden bezorgen en laten afha-
len en hebben geroeid met de riemen die 
we hebben. Nee, we hebben geen corona 
subsidies aangevraagd; dat is water naar de 
zee dragen. Al het werk is kostendekkend 
gebleven.’ In het familiebedrijf draait ook de 
schoonmoeder van tante Roos in de keuken 
mee. ‘Zij zegt altijd dat wie mooi wil zijn, 
pijn moet lijden. Offeren dus, maar we zijn 
er nog!’ 

BEER

Op de hoek van de Hommelseweg en Onder de Linden, opende afgelopen september 
Beer: een winkel met veel lokale cadeautjes én koffie met gebak van Paul Koekie (Johan-
nastraat) en tosti’s met brood van Tom van Otterloo. BEREND en THULAÏ vertellen: ‘Af-
gelopen zomer leek het er op dat met versoepelingen alles weer mocht.’ Dus vol goede 
moed en in de hoop dat het klaar was met corona, draaiden zij hun eerste maanden. 
Tot er in december tóch weer een lockdown werd afgekondigd. ‘Vijf weken hebben we 
met een stalletje buiten en koffie ToGo toch nog wat inkomsten kunnen genereren, maar 
het is wel in de cijfers gevoeld. Fantastisch dat we weer helemaal open zijn nu. Geluk-
kig is de vaste klantenkring die we op hadden gebouwd terug gekomen.’ Berend vertelt 
over de duurzame producten die ze verkopen en de terrasvergunning die in aanvraag is: 
‘Graag fleuren we de wijk er mee op.’ Beer gaat om 8 uur ’s ochtends open. 

“Fantastisch dat we weer helemaal open zijn nu”“Fantastisch dat we weer helemaal open zijn nu”

SAILOR

ELJA VAN DEN BERG beantwoordt onze vraag helder: ‘Slecht!’ Café Sailor had een 
verwoestende brand gehad en is in 2019 elf maanden dicht geweest. Toen ze weer open 
konden, startten de corona lockdowns. ‘Omdat we geen cijfers hadden van 2019, hebben 
we geen stuiver van de overheid gekregen. Al die mooie woorden van de regering… 
Familie heeft gelukkig geholpen om de tijd door te komen. 

Ik heb ook gesolliciteerd, zelfs bij de kantine van het politiebureau. Maar als 63 jarige 
kom je niet meer zo snel aan de bak. Gelukkig hebben we een goede huurbaas die mee 
hielp, want eigenlijk was het niet vol te houden. We zijn de tijd wel gezond doorgekomen 
en nu hebben net een goeie carnaval gehad: als alle schuldeisers geduld hebben, komt 
alles goed.’ 

LOCA 

ROB SCHOEMAKER had op de hoek van de Rosendaalsestraat en de Hoflaan vanaf 
september 2019 een fantastisch eerste halfjaar gedraaid, toen zijn deuren dicht moesten. 
Met een kleine kaart, lokale leveranciers en de (waarschijnlijk) allergrootste wijnkaart 
van Gelderland, heeft hij de toen opgebouwde buffer ondertussen opgemaakt om zijn 
personeel door te betalen. ‘Ik ben jong, én nuchter: oudere ondernemers hebben hun 
opgebouwde pensioen er tegenaan moeten gooien om de zaakjes overeind te houden. 
Ik vind dat ik het niet slecht heb, het is maar geld hè…’ 

Rob heeft én een bezorgservice gehad, een wijnwinkel ingericht, baantjes in een cafeta-
ria én de bouw gehad om iedereen aan boord te kunnen houden. ‘Het terugbetalen gaat 
nu beginnen. Het is misschien makkelijk om een mening te hebben, maar voor iedereen 
was het vervelend: we doen dit omdat we het leuk vinden, niet om rijk te worden.’

“Ik vind dat ik het niet slecht heb, het is maar geld hè…”“Ik vind dat ik het niet slecht heb, het is maar geld hè…”

“Al die mooie woorden van de regering”“Al die mooie woorden van de regering”

Normaal gesproken brengt de wijkkrant niet zomaar ondernemers in beeld. Hoe graag 
we dat ook zouden willen, we moeten helaas onderscheid maken tussen commerciële 
teksten en al het andere. Maar ja: de coronacrisis lijkt ten einde te lopen, alle deuren zijn 
weer open, Nederland, Arnhem en Klarendal sluiten een ingewikkelde periode af en dús 
streken we onze hand over het hart en bezochten een paar horeca ondernemers om ze 
te vragen hoe ze de afgelopen twee coronajaren door kwamen.

“Die opening komt “Die opening komt 
dan maar verlaat”dan maar verlaat”

ATLANTA

Eigenaren GUURT en HELENA draaien gelukkig weer ouderwets hun kroeg. Guurt: 
‘Het was een saaie tijd met lastige informatieverstrekking van de overheid. En dan de 
uitzichtloosheid waar je in verzeild raakt: we hebben overleefd met veel inkakken…’ 
Helena: ‘Emotioneel vond ik de coronacrisis zwaarder dan financieel. En dan de hand-
having tussentijds: het was zó niet horeca eigen! Als het zich overnieuw zou voordoen 
dat je met anderhalve meter in de kroeg moet zitten, dan ga ik niet open. Vreselijk. Ik had 
bovendien nog nooit zo lang niet gewerkt. Dus ik heb nu opstartverschijnselen: na twee 
jaar is het moeilijk om het vuur terug te vinden.’ 

“Emotioneel vond ik de coronacrisis zwaarder dan financieel”“Emotioneel vond ik de coronacrisis zwaarder dan financieel”
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Bewonersoverleg 

Hans Haarler van de gemeente Arnhem en wijkagent 
Richard Buyl waren onze gasten in het kader van het 
onderwerp veiligheid (een van de speerpunten voor 
2022!), gekoppeld aan drugsoverlast of mensen die 
op een andere manier overlast veroorzaken op straat. 
Het kan niet vaak genoeg gezegd worden (aldus de 
wijkagent) maar melden blijft belangrijk. Dat kan via 
de politie of handhaving, te vinden in de Wijkwijzer 
achter in deze krant. 
De wijkagent vertelt dat er een panden ontruimd zijn. 
Helaas zijn dit altijd tijdelijke oplossingen. Gelukkig 
is het daardoor wel een tijdje rustiger geweest. Grote 
onderzoeken zijn echter niet haalbaar qua menskracht 
en het probleem verplaatst zich steeds. Er worden 
vaker bedelaars (bij het winkelcentrum) gezien. Zie je 
een vreemd type, bel dan gerust de politie. 

Wat betreft de buurtbus heeft het BO besloten om 
daar verder geen actie op te ondernemen omdat het 
een flinke organisatie is en het op vrijwilligers moet 
draaien. Vooral dat laatste is een probleem.

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

Door Hilde Wijnen 

Het kan niemand zijn ontgaan, De 
Klarendalseweg heeft twee nieuwe 
aanwinsten in één. In het pand van 
de Wereldkeuken zijn in het najaar 
ARNHEMS BOEKENCAFÉ LIBERTAS 
én plantaardig afhaalrestaurant 
KONIJNENVOER EXPRESS neergestreken. 

Twee bedrijven met een eigen smoel-
werk, die een vernieuwende manier van 
ondernemen bezigen, namelijk samen-
werking. "Samenwerken met mensen 
die dezelfde overtuigingen hebben is de 
enige manier om groot en sterk te blijven 
na de klappen die we hebben gehad door 
corona, denken wij," aldus CARMEN VAN 
DEUREN, eigenaar van het boekencafé. 
"En alleen had Libertas dit pand trouwens 
ook nooit kunnen huren."  

Behalve dat het eten uit de keuken van 
Konijnenvoer genuttigd mag worden 
tussen de boeken, beheren de twee 
ondernemingen ook samen de buurttuin 
achter het pand. "In de tuin komt alles bij 
elkaar. Daar wordt onze samenwerking 
het meest zichtbaar en gaan we straks de 
groenten verbouwen die in de keuken van 
Konijnenvoer verwerkt worden en work-
shops geven aan kinderen om te laten 
zien hoe eten groeit." 

De tuin in kwestie is een openbare tuin. 
Op 24 juni 2015 opende Volkshuisvesting 
het verborgen buurtparadijs met de 
bedoeling dat buurtbewoners er van het 
zonnetje zouden kunnen genieten, loom 
luieren in de schaduw van de twee grote 
platanen of moestuinieren. Zoals Willem, 
die vanuit zijn huis uitkijkt op de tuin. Hij 
steekt al sinds 2016 regelmatig zijn groe-
ne vingers uit de mouwen. Ook nu er een 
frisse wind door de tuin waait, staat hij 
paraat. "Als ze me nodig hebben, kunnen 
ze me altijd roepen," vertelt hij enthousi-
ast. "Het is leuk om samen te werken en 
ideeën uit te wisselen. Hoe meer zielen, 
hoe meer vreugde!"

De buurttuin is groot genoeg voor een 
moestuin én een terras. In navolging van

De Wereldkeuken maakt Libertas daarvoor 
gebruik van een klein deel van de gemeen-
schappelijke grond. "Dat is fijn, maar we 
willen graag dat de tuin ook beschikbaar 
blijft voor de wijk. Het is uniek om zo'n groot 
stuk groen midden in de stad te hebben. 

Het verbouwen van biologisch en 
lokaal voedsel is een mooie combi met 
Konijnenvoer en het past heel goed bij 
waar Libertas voor staat," legt Carmen uit. 
"Ik bedoel, het café moet natuurlijk vol-
doende opleveren om van te kunnen leven, 
maar alleen bezig zijn met geld verdienen 
en winst maken, dat is niet de bedoeling. 
Daarom mogen mensen bij ons ook hun 
eigen eten meenemen en zijn de boeken 
en meubels allemaal tweedehands. En de 
tuin? Die is niet van mij, maar van ons alle-
maal. Een tuin kun je altijd weer opnieuw 
gebruiken en het levert ook nog eens iets 
op. Niet heel veel misschien, maar precies 
genoeg."

De gemeenschappelijke tuin is opnieuw 
ingericht naar een ontwerp van NATHALIE 
MOENS en herbergt een theetuin, een pluk-

tuin, een moestuin en een pumpkin patch. 
Een pumpkin wat? "Een pumpkin patch. 
Zie je die bakken daar?" wijst Nathalie. 
"Daar groeiden afgelopen jaar een hele 
berg pompoenen, heel wild en bossig." 
Nathalie volgt de principes van de per-
macultuur, waarbij goed zorgen voor de 
aarde, de mensen en eerlijk delen voorop 
staan. "Ik heb een cursus permacultuur 
gedaan en had ook een tijd een eigen 
volkstuin, maar een erg ervaren tuinier 
vind ik mezelf niet. Toen Carmen me 
vroeg om te helpen met de tuin, zijn we 
eerst samen gaan kijken en uiteindelijk 
gewoon aan het project begonnen. Het is 
zo'n mooie plek! En zoals Pippi Langkous 
al zei: Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik 
denk dat ik het wel kan."

De buurttuin aan de Klarendalseweg 
heeft nog plek voor nieuwe vrijwilligers. 
Aanmelden kan via info@abc-libertas.nl 
of 06 - 243 77 966. 

Frisse voorjaarswind waait door buurttuin aan Klarendalseweg

Het is nog wat vroeg in het voorjaar, maar de buurttuin 
belooft weer een prachtig seizoen in te gaan © Bas Bugter 

De Wasplaats
ACTIVITEITEN KALENDER

31 mrt  13.30u.  tekenen €2,50
7 april  13.30u.  spelletjes gratis
14 april  13.30u.  handwerken gratis
21 april  12.30u.  ontmoetingslunch gratis
28 april  13.30u.  tekenen €2,50
5 mei  13.30u.  spelletjes gratis
12 mei  13.30u.  handwerken gratis
19 mei  12.30u.  ontmoetingslunch gratis

Iedere donderdagmiddag activiteiten bij 
de Wasplaats!
Doe je ook mee?

“Die is niet van mij, maar van 
ons allemaal” 



Wijkkrant Klarendal - april 2022 Pagina 7

Door Hilde Wijnen

In de zon op het stoepje voor het huis 
van JANE DEKKERS is het goed toeven. 
De slagersdochter uit Druten kwam in de 
lente van 1999 naar Klarendal en voelde 
zich meteen helemaal thuis. En dat is niet 
veranderd. Inmiddels woont zij, samen 
met pup Djenta en kater Pop, al dertien 
jaar in de Pastoor Bosstraat.

Hoe is het om de dochter van een slager 
te zijn? 
"Tja, het is een aparte wereld. Een fami-
lieding wel. Mijn opa was ook slager. En 
mijn broer. Hij is de jongste keurslager 
van Nederland. Daar ben ik wel trots op, 
want hij begon op de lomschool. Maar 
verder klinkt het vooral wel goed: slagers-
dochter. Zelf ben ik naar de kunstacade-
mie gegaan." 

In Arnhem?
"Nee, in Kampen. Autonoom schilderen 
en de lerarenopleiding. Ik heb er zeven 
jaar over gedaan. Dat kon toen nog. Ik 
wilde overal van proeven. Etsen, perfor-
mance, installaties, dansen, kostuums 
maken, ik maakte heel veel uitstapjes. Je 
bent maar een keer student tenslotte. In 
1998 studeerde ik af. Via een Arnhemse 
vriendin kreeg ik een etage aan de 
Klarendalseweg." 

En hoe was dat?
"In het begin kwamen de opdrachten aan-
waaien. Ik had toen ook al een hondje en 
ik praat makkelijk, dus het ging vanzelf. Ik 
maakte veel muurschilderingen voor cafés 
en restaurants. Op die manier bereikte ik 
een groot publiek en niet alleen de elite 
met de portemonnee. Dat vond ik wel 
mooi. Maar uiteindelijk was het niks voor 
mij om ondernemer te zijn. Daarna ging ik 
schilderles geven en in de kinderopvang 
werken. Ook deed ik nog modevakschool 
en verkocht ik samen met mijn ex een 
tijdje vintage kleding en meubels."

Ben je helemaal gestopt met kunst maken?  
"Nee hoor. Ik heb net mijn huis omgegooid

Mijn atelier is nu aan de voorkant waar 
eerst mijn woonkamer was. Zo heb ik meer 
ruimte om te werken en mijn woonkamer 
is opeens veel knusser. Dat ik daar niet eer-
der op ben gekomen!" 

Schilder je nog steeds?
"Ik vind het belangrijk om milieubewust 
bezig te zijn. Er zijn maar weinig mensen 
die kunst kopen. Voor je het weet heb je als 
kunstenaar tig olieverfschilderijen in je huis 
staan. Dat vind ik niet milieuverantwoord. 
In plaats daarvan haal ik mijn spullen van 
de straat, leer van bankstellen, hout, en 
maak daar iets nieuws van. Vaak kom je 
zulke mooie dingen tegen. Ik kan dat niet 
laten liggen. Het is bijna geen keuze, het is 
een drang." 

Een mooi streven.
"Ik vind sowieso dat niet alles nieuw hoeft 
te zijn. Zo heb ik ook altijd mijn honden 
van anderen gekregen. Ik kan prima tevre-
den zijn met tweedehandsjes, of het nu 
schoenen of honden zijn, haha! Meestal 
wacht ik gewoon tot er iets op mijn pad 
komt. Maar Djenta heb ik zelf gekocht. Zij is

een van de duurste dingen die ik ooit heb 
aangeschaft. Dat mag ik mezelf ook wel 
een keer gunnen."  

Wat is je volgende project?
"Wat me leuk lijkt is een vloerkleed maken 
van die stukken leer die ik heb verzameld. 
Een grof patchwork, zo zie ik dat voor me. 
Een kattentrap van gevonden hout staat 
ook op de planning. Daarnaast schrijf ik 
gedichten en maak ik muziek met anderen." 

Genoeg ideeën.
"Ja, dat houdt gelukkig nooit op. Een 
geheim project heb ik trouwens ook nog. 
Ik plant namelijk overal stokrooszaadjes. 
Die heb ik verzameld om ze samen met 
mijn nichtje in leuke zelfgemaakte zakjes 
te verkopen op Koningsdag, maar door 
corona kwam het er niet van. Dus nu geef 
ik ze weer terug aan de straat. Her en 
der beginnen de plantjes al op te komen. 
Lokaal de wereld een beetje verbeteren. 
Eigenlijk is het heel simpel. Kleurendal 
noem ik het in mijn hoofd. Ik hou van 
kleuren, altijd al gedaan. Van kleur word 
je blij."

Wie ben jij nou? Wie ben jij nou? Wie ben jij nou? Jane Dekkers Jane Dekkers 

Jane is tevreden met tweedehandsjes

Agenda Boekencafé 
ABC Libertas 

april 2022
Alle activiteiten en optredens zijn gratis 
toegankelijk, m.u.v. de Schrijfworkshop 
op 1 april

01-04 Schrijfworkshop – ‘Schrijven als 
 spiegel’
08-04 Libertas LIVE Sessions #6 – ALIDA
15-04 Boekenweek // Schrijversavond
16-04 Café Theater Festival Arnhem
21-04 Spraakwater - Voordachtsavond
22-04 Spelletjesavond – Bring Your  
 Own Boardgame
27-04 Koningsdag!
30-04  Grab 'm by the Poëzie

Voor meer informatie over de activitei-
ten, tijden en artiesten, kijk op 
WWW.ABC-LIBERTAS.NL/EVENT

ABC Libertas Klarendalseweg 477-1

  Door Nico van Putten

Het voorjaar dient zich aan! En na 
twee jaar van alle beperkingen keek ik 
er dit keer reikhalzend naar uit. Maar 
dat wordt voor groot deel weer teniet 
gedaan, omdat een stel Russische idio-
ten het nodig vinden om een oorlog te 
beginnen in Oekraïne. Voor mij legt dat 
weer een schaduw over al mijn positieve 
verwachtingen van dit voorjaar! Want ik 
weet van mezelf dat ik dat niet zomaar 
van me af kan zetten.

Toen ik deze Kolom begon en ik het 
bovenstaande had geschreven, wist ik 
even niet verder te gaan. Dus ik ging 
maar wat doen in de keuken. Daar is 
altijd wel wat te doen. Het was op een 
zonnige zaterdagmiddag en ik had daar-
om de keukendeur naar het achterbalkon 
wijd openstaan. En opeens werd ik aan-
genaam verrast door Turkse bruiloftsmu-
ziek, dat zo te horen een straat verderop 
werd gespeeld! En dat deed me even 
alle sombere gedachten vergeten en wist 
ik ook verder te gaan met deze Kolom. 
Ik begon meteen te schrijven, terwijl de 
muziek wel een half uur door bleef gaan. 
Dit keer trok ik niet mijn schoenen aan 
om er naar toe te lopen, maar meerdere 
keren heb ik dat wel gedaan en weet dat 
er dan ook op straat gedanst wordt in 
een kring rondom het bruidspaar. Op en 
top in de beste kleding en een stralende 
bruid en bruidegom in het middelpunt 
van de kring van familie en vrienden. 
Op zo'n moment geniet ik weer dat ik 
hier woon!

  
Door Nico van Putten

PARKEERTERREIN HUIS VAN PUCK 'S 
AVONDS VOOR AUTO'S AFGESLOTEN

Vanaf deze maand is het parkeerterrein 
direct achter het Huis van Puck tussen 
18.00 uur en 08.00 uur voor auto's niet 
meer vrij toegankelijk. Omwonenden 
van het theater hebben al langer last van 
nachtelijke overlast, die wordt veroor-
zaakt door jongeren met auto's. Door het 
terrein 's nachts af te sluiten wordt deze 
overlast aangepakt.

Deze parkeerplaats is te bereiken vanaf 
de Verlengde Hoflaan, via het parkeer-
terrein naast het Huis van Puck en MFC 
Klarendal. Deze parkeerplekken zijn eigen-
dom van Huis van Puck/ Rijn IJssel. Voor 
de overlast gevende jongeren is deze 
plek aantrekkelijk omdat de plek vanaf de 
openbare weg niet goed zichtbaar is.

WAT IS DAAR AAN DE HAND?
Al langere tijd is er sprake geluidsover-
last, drugs- en drankgebruik, vervuiling 
en vernielingen. Mede hierdoor ontstaan 
gevoelens van onveiligheid bij omwonen-
den maar ook bij personeel en bezoekers 
van het Huis van Puck, Rijn IJssel, Yasalsa 
en jongerencentrum De Mix. Ondanks 
eerdere maatregelen bleef de overlast 
doorgaan. Door de ernst en de duur 
van de overlast is nu besloten door de 
gemeente Arnhem samen met Huis van 

Puck, Rijn IJssel en politie, om het terrein 
af te sluiten.

HOE WORDT DE PARKEERPLAATS AFGE-
SLOTEN?
Het parkeerterrein achter het gebouw is 
voortaan in de avond en nacht voor auto's 
afgesloten door middel van een hekwerk 
en slagboom. Het terrein is tijdens die 
uren per auto alleen bereikbaar voor een 
beperkte groep personen (bezoekers en 
personeel Huis van Puck/Yasalsa/De Mix). 
Via een speciale app – toepassing kunnen 
zij de slagboom openen.

Bij het verlaten van het terrein zal de slag-
boom voor elke vertrekkende auto auto-
matisch open gaan. Voor voetgangers, 
(brom-)fietsers en rolstoel gebruikers blijft 
het terrein achter het Huis van Puck nog 
wèl zonder beperkingen vrij toegankelijk.

VRAGEN OF OPMERKINGEN?
Heeft u nog vragen of opmerkingen naar 
aanleiding van deze informatie? 
Neem dan contact op met Team 
Leefomgeving noord west via 
026 - 377 48 41 
of noord-west@leefomgevingarnhem.nl

Nachtelijke overlast aangepakt

Het parkeerterrein achter het oude kazernegebouw trok overlast gevende 
jongeren aan tijdens avonduren en is nu na 18u afgesloten © Richano Willlemsen
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 Boekpresentatie van de VerhalenVertellers Boekpresentatie van de VerhalenVertellers 
Maandag 21 februari was het dan zo ver; de Boek-
presentatie van de VerhalenVertellers.

6 kinderen zijn een aantal weken, samen met hun begelei-
ders, aan de slag gegaan met verschillende verhalen. Ze 
hebben verhalen en gedichten gelezen, verhalen opgehaald 
uit de wijk, kennis gemaakt met de verhalen van mensen die 
zij nog niet kenden en zelf gedichten en verhalen geschreven. 
Alle verhalen van de kinderen zijn gebundeld in een eigen 
boek! En bij de presentatie hiervan was duidelijk te zien hoe 
trots de kinderen, hun ouders én de begeleiding was!!!

Verhalen zijn belangrijk. Door verhalen leren we elkaar kennen 
en krijgen we begrip voor elkaar. Door verhalen kunnen we de 
dialoog aangaan, onze gedachten bepalen en aanscherpen 
en kunnen we communiceren. Om verhalen te kunnen lezen, 
horen en vertellen heb je taal nodig. Taalvaardig word je niet alleen door lezen en 
schrijven, maar ook door creatief bezig zijn, in gesprek gaan met anderen en je 
gedachten leren ontwikkelen en uitspreken. Kortom, door verhalen, van anderen 
en van jezelf.

Speciaal dank aan Frederieke, omdat haar brein nooit stil staat! 

Afsluiting JuniorclubAfsluiting Juniorclub

Voor de Voorjaarsvakantie hebben we onze eerste serie van de Juniorclub afge-
sloten. 12 kinderen uit groep 3 hebben wekelijks deelgenomen aan verschillende 
activiteiten waarbij spelenderwijs werd ingespeeld op het vergroten van de woor-
denschat, de taalvaardigheid en de sociale vaardigheden. Een gezellige en zeer 
creatieve groep! Namens de begeleiding; dank voor het meedoen, lieve kids van 
de Juniorclub!

AfvalestafetteAfvalestafetteAfvalestafette

 

KoppigKoppig  

Je kan nog mee doen!Je kan nog mee doen!

Kinderwerk Kinderwerk

Ruim 300 kinderen van de Jan Ligthartschool trapten op 14 maart de Arnhemse Afvalestafette af. 

Met handschoenen aan en hesjes om, gewapend met prikstok en afvalzak, trokken zij de wijk in op 

zoek naar zwerfafval. Voordat ze op pad gingen werden ze op het schoolplein aangemoedigd door 

hun wijkgenoot (‘toegewijde burgervader én trotse papa’, zoals hij zichzelf die dag beschrijft) Ahmed 

Marcouch. ‘Afval deprimeert ons, waarom zouden wij ons hechten aan een buurt die door iedereen zo 

achteloos besmeurd wordt? Maar hier maken mijn zoontje en zijn schoolgenootjes mij gelukkig, vrolijk 

aan de start om in de vroege ochtend de stoep op en de struiken langs te rapen.’

De Afvalestafette wordt georganiseerd door Natuurcentrum Arnhem en het KinderWijkTeam, in 

samenwerking met de gemeente Arnhem. Ook bedrijven en particulieren worden gestimuleerd om een 

stukje van de stad op te schonen. Ergens is het treurig dat er zo veel afval op straat te vinden is, 

maar het is goed dat het nu is opgehaald.

Woensdag 16 maart hebben 10 kinderen vanuit Rijnstad jeugdwerk goed hun best gedaan om het 

Wijkplein van het MFC en de omgeving afval-vrij te maken. Met de knijpers en vuilniszakken die we van 

het KinderWijkTeam kregen, konden we lekker aan de slag. Deze hele week stond in het teken van het 

schoonhouden van de straat, het opruimen van je afval én het leren waarom dit zo belangrijk is voor 

het milieu en de natuur.
En zoals de kinderen zeggen; ‘Je moet geen plastic op straat gooien, want dan eet een vogel of een 

hond dat op en dan gaattie dood. En dat moet niet. Afval moet in de vuilnisbak! Dat is niet zoveel 

moeite!’

En zo is het! Laten we samen ons best blijven doen om de wijk schoon en netjes te houden!

De Afvalestafette wil jong en oud bewust maken van de gevolgen van zwerfafval. Samen met ruim 

3000 stadsgenoten is die week zwerfafval te lijf gegaan. Hopelijk draagt dit weer bij aan de 

bewustwording en gooit in het vervolg iedereen zijn of haar afval in de prullenbak. Na drie dagen 

stond de tussenstand al op 8 kuub aan opgehaald zwerfafval! Zo houden we de stad en de 

natuur samen schoon!

Jeugdcentrum Jeugdcentrum 
VogelwijkVogelwijk

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

Nieuwsgierig? 
Leer ons kennen via www.skar.nl

Je
ziet ze
groeien.

TienerinloopTienerinloop

Iedere Iedere 
vrijdagavond!vrijdagavond!

WORDT EEN GEZONDE
LEEFSTIJL JOUW
ANTWOORD OP CORONA?

HEY

START
NU MET

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


