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Ambassadeur voor Vrienden van de wijkkrant
Priya Wannet: ‘Online werkt
betrokkenheid toch minder goed’
Door Karin Veldkamp
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. PRIYA WANNET, kind aan
huis bij Sugar Hill, is een van hen.
Ze woonde er jaren en is nu nog
regelmatig te vinden in de wijk. Priya
Wannet runde tweeënhalf jaar de
recordshop ‘Arnhemse Meisjes’ op de
Sonsbeeksingel en was van daaruit
betrokken bij de organisatie van evenementen van de Ondernemingsvereniging
DOCKS. “Ik heb toen samen met een
groepje creatieve makers de openingsact
van de Nacht van de Mode 2019 georganiseerd”, vertelt ze met enige trots. “En ook
in die tijd deed ik met ARTEZ een project
in verband met 75 jaar vrijheid, waarbij
studenten in gesprek gingen met wijkbewoners over de vraag hoe we omgaan
met vrijheid”.
Priya komt eigenlijk uit een andere
hoek. Ze volgde de docentenopleiding
Nederlands maar staat niet voor de klas.
“Ik gebruik mijn studie op een andere
manier. Ik ben literatuurrecensent en
eindredacteur van een cultuurblad”. Naast
schrijven en de recordshop werkte ze ook

in de jeugdhulpverlening: “De slaap- en
weekenddiensten kon ik combineren met
het schrijven”. Door het project 75 jaar
vrijheid werd haar duidelijk dat er bij
Klarendallers veel behoefte is aan activiteiten in de wijk en dat het contact met
wijkbewoners waardevol en leuk is. “Die
ervaring motiveert mij om en mede daardoor ben ik de wijkkrant steeds belangrijker
gaan vinden omdat die mensen verbindt.
Tijdens het bevrijdingsproject merkte dat er
behoefte is aan saamhorigheid en ook dat
mensen best graag betrokken willen zijn.
Online werkt dat toch minder goed. Een
krantje ligt op tafel, blader je makkelijk
even door en dat kan je ook makkelijker
laten zien aan anderen. En door mensen in
de wijkkrant hun verhaal te laten vertellen
worden ze gezien. Dat is belangrijk. Ik vind
het een laagdrempelige en tastbare vorm
van informatie die belangrijk is voor onze
wijk."
Bij het ter perse gaan van deze wijkkrant,
hebben al 64 mensen grotere en kleinere
bedragen gedoneerd en staat de teller bijna
op de 1800 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 werkgroep zoekt ondertussen naar een duurzame oplossing.

Nieuwe ronde tegelwippen!
Geveltuintjes aanleggen om de wijk te
vergroenen en wateroverlast tegen te
gaan: vorig jaar droeg ook Klarendal bij
aan het NK TEGELWIPPEN. Arnhem werd
er in 2021 met meer dan 40.000 gewipte
tegels de NUMMER 1 van Gelderland mee
en ook dit jaar strijdt de stad om een
mooie plaats. Klarendal draagt uiteraard
weer bij aan de wedstrijd!
Na de herstelronde op 5 en 6 mei van
eerder gemaakte geveltuintjes, hopen we
dat erop VRIJDAG 27 MEI weer een boel
nieuwe geveltuintjes aangelegd zullen
worden. De Klarendalse organisatie zorgt
voor de plantjes, de grond, advies en
waar nodig een helpende hand. Ook

“Door mensen in de wijkkrant
hun verhaal te laten vertellen
worden ze gezien. Dat is belangrijk”

als je een betegelde voortuin hebt kun je
meedoen door een paar of meer tegels te
wippen.
Opgeven liefst ruim voor 27 mei, kan door
je te melden bij:
De Wasplaats Klarendalseweg 439
wassen@dewasplaats.nl
Of bij: NET-A-STYLING Klarendalseweg
440 info@net-a.nl
De geveltuintjes actie als onderdeel van
het NK Tegelwippen, is een samenwerking van: De Wasplaats, ondernemersvereniging DOCKS, Buurtconciërges,
Greenteam, Schoon Klarendal en Arnhem
Klimaatbestendig

Foto © Sylvan Zuijderduin

Koningsdag
Vrijmarkten op Koningsdag: gelukkig
kon het ook weer! De Leoninusstraat in
Sint Marten organiseert er een, al jaren.
Bewoners hebben daar voorrang op een
plekje voor hun deur, maar iedereen is
er welkom om zijn opgeruimde zolder
op een kleedje uit te spreiden of andere
malle dingen te verkopen. Dat heeft tot
gevolg dat het vrijmarktje lekker groot
begint te worden en al uitloopt naar de
Hommelseweg.

En nog veel meer....

Krantenpapier
Om te bezuinigen, wordt de Klarendalse
krant al enkele jaren op tabloid formaat
gedrukt. Maar ondertussen is de papierindustrie door de toestand in de wereld
nogal ontwricht en sluiten drukkerijen in
het land één voor één hun deuren.
Eerder al ging de kostprijs van de
wijkkrant omhoog, en nu wordt het
70 grams Houtvrij Offset papier wat
we gewend zijn, niet meer gemaakt.
Daarom verschijnt deze krant op 60
grams verbeterd Newspress papier – en
we hebben bij het ter perse gaan van
deze krant géén idee hoe dat er uit ziet!

Vorig jaar kwam ook wethouder Cathelijne Bouwkamp een
paar tegels wippen aan de Klarendalseweg © Zefanja Hoogers

Jorien verkocht er o.a. selfies met gekke
brillen. Heerlijk.

Wijkkrant Klarendal - mei 2022

Van de redactie & Nieuws & Mededelingen

Pagina 2

Zomerse rommel/kleedjesmarkt

Villa Klarendal blijft
doorgaan op zondag!

Paastasactie: een Goede
Vrijdag voor wijkbewoners

Op Koningsdag mochten we er na twee
jaar stilte eindelijk weer eens lekker uit.
De Nacht van de Mode vindt na óók
twee jaar stilte op de tweede zaterdag
van juni weer plaats. Het lijkt voorbij,
de coronatijd… We mogen weer samen
komen en ondanks oorlog om de hoek
en prijsstijgingen van van alles, zijn
mensen aanmerkelijk blijer. Misschien
worden de korte lontjes nu ook weer
wat langer. Ergens lazen we een voorspelling dat in september 2022 er weer
een nare periode aan zou komen: we
hopen dat deze voorspeller ongelijk
heeft. Want dan worden die lontjes
ongetwijfeld ook weer korter.

Wil je graag de zolder eens goed opruimen,
maar vindt je het zonde om alles weg te
gooien? Verkoop het dan op zaterdag 2 juli!

Bestaat Villa Klarendal nog? Een logische
vraag, nadat de coronamaatregelen zijn
opgeheven. Wij kunnen je gerust stellen.
Villa Klarendal is alweer een paar maanden bezig met regelmatig op zondag een
brunch en viering te houden. Dat doen we
alleen niet meer wekelijks, maar tweewekelijks: op de eerste en derde zondag van
de maand, van 11:15-13:15 uur.

Vlak voor Pasen stromen mensen binnen
bij het inloophuis met een uitnodiging in
een envelop om in het kader van de paastasactie een cadeaubon van Albert Heijn op
te halen.

Ondertussen is er van alles des voorjaars te doen. Plantjes markten de dag
voor Moederdag door de hele stad, óók
in Klarendal, en later in mei worden
er weer geveltuintjes aangelegd. Qua
weer mogen we ook niet klagen en zo
krijgen we des te meer zin in een fleurige, groene en gezonde zomer, met
lange lontjes.

De rommel/kleedjesmarkt is op zaterdag 2
juli 2022 van 13.00 – 17.00 uur.

~ Redactioneel ~

Bouwspeelplaats de Leuke Linde wordt
dan omgetoverd tot een gezellige rommel/
kleedjesmarkt, waar iedereen tweedehands
spullen te koop kan aanbieden. Kramen zijn
gratis, te reserveren via:
wassen@dewasplaats.nl of aanmelden bij
de Wasplaats, Klarendalseweg 439.
Voor de kinderen is er een kleedjesmarkt:
een leuke gelegenheid om voor de zomervakantie een zakcentje te verdienen.
Aanmelden is voor hen niet nodig!

We beginnen om 11:15 uur met een brunch
waar iedereen welkom is. Lekker eten en
gezellig met elkaar kletsen met medewijkgenoten.
Nadat alles is afgeruimd en afgewassen, beginnen we rond 12:15 uur met het
tweede deel, de viering. Daarin bidden we
samen en luisteren we naar woorden vanuit de bijbel. Ook hieraan mag je gewoon
meedoen. Maar het is niet verplicht: je mag
ook na de brunch weer weggaan.
Dus: 15 mei, 5 juni en 19 juni ben je van
harte welkom op de brunch en viering van
Villa Klarendal! We zien naar je uit!

verslag
2020
Inleveren van kopy
We planden zes wijkkranten voor 2022.
De deadline voor de vierde editie valt
op woensdag 6 juli, verschijning uiterlijk 21 juli. .
Kopij ontvangen we graag per e-mail
op wijkkrant@klarendal.nl: platte teksten in een Word document en beelden
in een zo hoog mogelijke resolutie.

Villa Klarendal is een christelijke wijkgemeenschap, die vanuit de eigen identiteit
bijdraagt aan de leefbaarheid van de wijk.
Daarom zijn we een van de organisatoren
van de Paastasactie en helpen we mee met
de wekelijkse broodbank.

telijke Wijkgemeenschap Villa Klarendal

ichting Villa
Klarendal
Rebas
~ Colofon ~

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!

satie

endal bestaat uit:
telijke Wijkgemeenschap Villa Klarendal
ting Villa Klarendal.
is een uitgave
van het Bewonersoverleg

wijkkrant klarendal
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Zefanja Hoogers, Shay Karniel,
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Bas Bugter, Hilde Wijnen, Gert Jan

Schouten
agelijkse leiding
KRANT NIET ONTVANGEN?
jkse leiding van
ligt bij het visiesteam, dat in 2018 is gevormd. Het
Bel 06 -Villa
146 89 701Klarendal
en hij wordt zo
snel mogelijk bezorgd.
bestond in 2020
uit Else Gootjes, Rick Jansen, Kees Kerssies, Marc Klapwijk, Martha
Toch écht geen wijkkrant? Mail ons
het adres en we slaan het over tijdens
Sandra Ondaan
en Marieke Renes. Verantwoordelijkheden van het leidinggevend team
de bezorging.

Een kleine rij wacht voor de tafel om de
bon in ontvangst te nemen en krijgt er nog
een extra zakje paaseieren bij. Verrassing
en dankbaarheid alom. Zeker als ze dan
ook nog rustig koffie en thee met een lekkere paastaart krijgen voorgeschoteld en
een lekkere soep van koks Helena en Salih.
Een feest om mee te maken. Zeker voor al
deze mensen die door het jaar heen al zo
weinig te makken hebben. Dan kunnen ze
met de pasen voor hun gezin toch nog een
mooi Paasontbijt voorzetten. Met geld van
donateurs uit de wijk, kerken en andere
mensen konden we 100 extra cadeaubonnen bestellen.
Met de 175 van vorig jaar hadden we
genoeg om mensen op de lijst van zo’n
mooie bon te voorzien. Uiteindelijk zijn
op die manier ongeveer 165 mensen blij
gemaakt met 200 bonnen. Het goede hart
heeft gesproken. Niet alleen met kerst, niet
alleen voor mensen uit Oekraïne, maar ook
voor de buren in de eigen wijk.
Iedereen bedankt voor die een bijdrage
heeft geleverd. Hoe we het volgend jaar
doen, of we weer opnieuw cadeaubonnen
gaan bestellen of terug gaan naar het inleveren en uitgeven van houdbaar voedsel
voor een Paastas weten we nu nog niet.
Daar horen jullie begin volgend jaar meer
over!
De organisatoren van de Paastasactie: Ellie
Smeekens (inloophuis Sint Marten), Rick
Jansen (Villa Klarendal), Gerrit Dassen,
Gosia Makula, John Holtackers, Ismé
Camron
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meeste in goed overleg met het visieteam uitgevoerd.
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s en jaarverslag 2020 zijn vastgesteld door het bestuur en het visieteam van Villa

formupgrade.nl
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Onder de Linden 21a
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Buurtconciërges Eric en Perry: “We zijn de ogen en oren van de buurt”
Door Elsebeth Hoeven
Sinds een jaar zijn in Klarendal en Sint
Marten buurtconciërges actief. Dat
zijn ABBI, ERIC VAN ROEST en PERRY
WINKEL. De conciërges hebben in het
afgelopen jaar de buurt goed leren kennen en zijn inmiddels op verschillende
plekken in de wijk actief.
Naar een idee van burgemeester
Marcouch vormen de buurtconciërges een
brug tussen gemeente en bewoners. Dat
is nodig want niet iedereen vindt de (digitale) loketten bij de gemeente even goed.
Eric, Perry en Abbi helpen de wijkbewoners van Klarendal en Sint Marten daarbij.
Enthousiast vertellen Eric en Perry over
hun werk.
“WE ZIJN ER VOOR DE BEWONERS”
De buurtconciërges zijn vaak op straat te
vinden en knopen veel praatjes aan, ze
zijn de ogen en oren van de buurt. “We
hebben het afgelopen jaar veel mensen
leren kennen”, vertelt Eric. “Contact met
de bewoners is het allerbelangrijkste,
zo weten we wat er speelt en kunnen
we de juiste oplossing bieden.” De conciërges staan tussen de gemeente en
de wijk maar zijn er voor de bewoners.
“We kijken door de bril van de bewoners.
Waar lopen de mensen in de wijk tegenaan? Als de gemeente iets voor de wijk
wil, kijken we of en hoe dat ook voor de
bewoners goed is.” Abbi spreekt Arabisch
en kan daarom de nieuwe wijkbewoners
goed helpen die de Nederlandse taal niet
goed spreken. Voor die groep is het extra
moeilijk de weg binnen de gemeente te
vinden.

NETWERK
Inmiddels hebben de conciërges een groot
netwerk opgebouwd in de buurt. Ze hebben korte lijntjes met instanties, coöperaties en huiseigenaren. Daardoor kunnen
ze snel mensen helpen. Er komt van alles
op hun pad. Als er een dakpan van het dak
dreigt te vallen of een tegel loszit, vinden
ze in een mum van tijd de juiste persoon
om het probleem op te lossen. “Je kunt
dan echt een verschil maken”, vertellen ze
opgetogen. Tijdens hun rondes zien de
conciërges waar tegels loszitten en waar
containers te vol zijn. “Ook zien we waar
regelmatig overlast is. Dat melden we dan
weer bij de wijkagent zodat hij er actie op
kan ondernemen.”
GROTE BETROKKENHEID
Eric en Perry ervaren dat de betrokkenheid
van de bewoners bij de buurt groot is. En
nu ze een jaar in de wijk actief zijn, merken
ze dat er vertrouwen groeit. ”Wijkbewoners
weten ons steeds beter weten te vinden.”

en verloor door de coronacrisis zijn werk.
Ook Perry kookte voorheen voor grote
groepen.
Ze zijn nu actief bij de Landenkookgroep
van het Inloophuis en MFC-Klarendal. De
ene keer als koks, de andere keer als koerier van de maaltijden. Ook helpen ze bij
de Voedselbank door pakketten rond te
brengen naar mensen die zelf niet in staat
zijn om te komen. Ze hebben het afgelopen
jaar veel vrijwilligers in de wijk leren kennen. Die zetten ze in bij de Buurtservice.
Bij de Buurtservice kunnen mensen terecht
die hulp nodig hebben bij een klein klusje.
Denk bijvoorbeeld aan het snoeien van
de heg of het ophangen van een lamp.
“Klusjes die een vrijwilliger voor ze kan
doen”, licht Eric toe.

Stichting Sankofa zet zich in om nieuwe verbindingen te leggen binnen de
Arnhemse gemeenschap met roots
in Afrika en is al enkele jaren actief.
Afgelopen april openden zes verbinders
en tevens Afro-Arnhemmers een kleine
huiskamer aan de Sonsbeeksingel als
fysieke ontmoetingsplek. Terwijl de eerste
exposant zich bij Sankofa meldt, vertellen woordvoerders CLARENCE en JERRY
meer over de visie, missie en dromen van
Sankofa- Arnhem.
SANKOFA
Clarence Schipper, geboren en getogen in
Klarendal, is in zijn dagelijks leven social
worker voor jeugd en jongvolwassenen.
Jerry Millerson is weerbaarheidstrainer.
Ze beschrijven hoe ze herinneringen hebben aan een hechte Surinaamse gemeenschap met veel culturele bijeenkomsten
en hoe die op is gegaan in het snelle
Nederlandse leven, waar dertig jaar geleden ook drugsproblematiek en woningbeleid een rol in speelden. ‘Maar’ benadrukt
Jerry, ‘we willen niet naar de buitenwereld wijzen: om de wereld beter te maken
moeten we de krachtbronnen in onszelf
vinden. We weten nu hoe het komt dat die
gemeenschappen uit elkaar zijn gerukt.

INLOOPHUIS EN BUURTSERVICE
Ook zijn ze regelmatig in het Inloophuis te
vinden. Eric werkte voorheen in de catering

INLOOPUREN
ma-di-wo van 12.00 tot 13.00 bij de
Molen, Klarendalseweg 82
ma van 13.00 tot 14.00 bij de Wasplaats,
Klarendalseweg 439
wo van 13.00 tot 14.00 bij de Nieuwe
Hommel De Wiltstraat 6

Perry en Eric zijn 3 momenten in de week te vinden bij de Klarendalse molen

wat het vertrekpunt is om het heden beter
te begrijpen; achterom kijkend reflecteren,
in plaats van verzuren’ licht Jerry toe.
DE HUISKAMER
De stichting houdt zijn eigen broek op,
zoekt nog naar manieren om de huiskamer
aan de Sonsbeeksingel te bemensen en
om nog meer financieel gezond te worden. Naast ontmoeting, zijn er veel ideeën
en plannen om de ruimte ook verder te
benutten. Die variëren van exposities en
het beschikbaar stellen van de vitrine
tegen een bijdrage, filmavonden, men- en
womentalk avonden om gedachten uit te
wisselen en de banden te versterken, een
kunstklas voor kinderen met een aansluitende expositie, startpunt van een wandelgroepjes voor vrouwen, maar ook een
afhaalpunt voor lekkere gerechten van. ‘We
trekken initiatieven naar ons toe en stimuleren graag de sociale en circulaire economie: een goeie kok kan misschien geen

winkelruimte huren, maar wel gebruik
maken van Sankofa.’ Met alle activiteiten
is het telkens de bedoeling om zowel programma’s op maat te creëren, als wel de
gemeenschap sterker in de maatschappij
te zetten. Het vertrekpunt is dan de Afro
gemeenschap, maar er zijn lijntjes met
alle gemeenschappen in de maatschappij.
Jerry vertelt: ‘Zwart omhelst elke kleur: we
maken onszelf sterk om te verbinden met
anderen, met welke afkomst dan ook.’
DROOM
Het winkelpand aan Sonsbeeksingel 110
stond al enkele jaren leeg en is eigendom van de Islamitische Unie Ayasofya.
De moskee heeft zo goed als groen licht
gekregen om een nieuwe moskee te bouwen aan de Westervoortsedijk. ‘Dan gaan
we zoeken naar middelen uit de gemeenschap om dit hele pand over te nemen;
misschien kunnen we die droom waarmaken’ aldus Clarence.

Nu is het tijd om kennis uit onze eigen
culturen op te halen, ons sterker te maken
en bij te dragen aan de maatschappij.’
Clarence: ‘De Afro gemeenschap heeft
veel kapitaal in huis.’
Sankofa is een uitdrukking uit het
Ghanees en betekent ‘Ga terug en haal
op’: heden, verleden en toekomst zijn
onlosmakelijk aan elkaar verbonden. ‘Om
goed te navigeren, moet je eerst weten

HEB JE EEN VRAAG OF WIL JE DE
BUURTCONCIËRGE INSCHAKELEN?
Ze zijn te bereiken via:
bcklarendal@gmail.com
Tel/WhatsApp 06 3111 4949 (Algemeen)
Tel 0620-973979 (Perry)
Tel 0650-826295 (Eric)

HEEL, VEILIG EN SCHOON
Hun doel is om de leefbaarheid van de wijk
te verbeteren. En daarbij is het belangrijk
dat het heel, veilig en schoon is op straat.
“De uitstraling van de buurt bepaalt mede
hoe veilig en prettig je er voelt.” Als het
schoon is, willen meer mensen hun best
daarvoor blijven doen. Zo organiseren ze
‘knijpermiddagen’ waar ze met bewoners
vuil rapen; helpen ze bij het opleuken van
Lianderkastjes door kunstenaars; en stimuleren ze bewoners de gevels te vergroenen.

Afro gemeenschap opende een huiskamer in de wijk
Door Zefanja Hoogers

“We kijken door de bril van de
bewoners”

Isabelle Ofurè Brouwer zoekt als half Nigeriaanse haar identiteit met het maken van op
Afrikaanse kunst geïnspireerde schilderijen; zij toont werk aan Clarence (links) en Jerry
en haar (verkoop) expositie vindt op 25 en 26 juni plaats in de huiskamer van Sankofa

Kledingpunt – kleding
voor een habbekrats
In het Inloophuis St. Marten is op
dinsdag- en donderdagochtend het
Kledingpunt open. Jannie en Metty
helpen je tussen tien en twaalf uur aan
tweedehands kleding. Voor een prikkie
kun je in dit ‘winkeltje’ kleding en linnengoed kopen.
Het aanbod is groot. Van ondergoed tot
winterjas: alles is hier te vinden. Naast
tweedehands kleding voor alle leeftijden
en maten, zijn hier ook handdoeken,
beddengoed en gordijnen te koop. Alle
spullen zijn gewassen en goed gecontroleerd. Het is mogelijk de kleding te
passen.
Het Kledingpunt is nadrukkelijk bedoeld
voor mensen met een kleine portemonnee.
WANNEER dinsdag tussen 10 - 12 uur
donderdag tussen 10 - 12 uur
WAAR Inloophuis St. Marten
Van Slichtenhorststraat 34
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Nacht van de Mode – Ik maak wij
Na twee jaar afwezigheid door corona
komt de NACHT VAN DE MODE in haar
volle glorie op zaterdag 11 JUNI terug!
In samenwerking met de buurtbewoners,
ondernemers en de horeca, kunnen we
weer een spannende en verrassende editie verwachten.

iedereen in zijn eigen bubbel, tegelijkertijd
wordt meer en meer duidelijk dat we elkaar
allemaal nodig hebben. De samenleving
dat ben jij, dat zijn wij. Breek uit je bubbel,
heb aandacht voor elkaar en connect.

KLARENDALSE TAFERELEN

De Nacht van de Mode start om 19.00
uur met een officiële opening op de hoek
Klarendalseweg / Herenstraat en duurt
tot 00.00 uur. Voor meer info kijk op
WWW.MODEKWARTIER.NL

In aanloop naar de zomer pakken de
ondernemers van het Modekwartier uit
en organiseren een event waar alles op
gebied van mode, design en kunst bij
elkaar komt in de straten van Klarendal.
Kom kennismaken met de enorme veelheid aan unieke en ambachtelijk gemaakte producten van de ontwerpers en ga in
gesprek met hen over hun ambacht en
passie. Zowel in de winkels als op straat
valt er veel te ontdekken. Ook de horeca
in Klarendal doet uitbundig mee aan dit
event en bij diverse terrassen vind je live
muziek.
Het thema voor Nacht van de Mode 2022
is “IK MAAK WIJ”. Meer dan ooit leeft

Voor elkaar in Arnhem
Heb je behoefte aan een helpende hand,
praktische ondersteuning of een luisterend oor? Iemand die een boodschap
voor je kan doen, de hond kan uitlaten
of tijd heeft voor een praatje? Als het
niet lukt om dit zelf of met hulp uit je
omgeving te doen, zijn er mensen die je
graag daarbij helpen! Je kunt met deze
vragen terecht bij VOOR ELKAAR IN
ARNHEM (VEIA).

In Arnhem zijn veel organisaties die met
vrijwilligers werken. VEIA zorgt dat jouw
vraag komt bij de organisatie die jou kan
helpen.
Elke donderdag is MARIJN PIKAAR in
het Inloophuis St. Marten als aanspreekpunt van VEIA aanwezig. Hij zoekt voor
jouw vraag de beste plek. Zo krijg je zo
snel mogelijk de hulp die je nodig hebt.
Loop gerust tussen 10.00 en 12.00 even
binnen. Hij is op de donderdagmorgen
ook telefonisch te bereiken op nummer
op 026 - 312 77 02. Dagelijks wordt om
12 uur de voicemail gecontroleerd.

Door Gert Jan Schouten

GELUIDEN BOVEN DE KRUINEN
VAN DE KLARENDALSE JUNGLE
Na twee jaar stilte, kunnen we weer een verrassende editie verwachten!

Uitslag enquête parkeren in Klarendal
Eind februari is door de gemeente een
enquête verstuurd naar bewoners aan
de zuidkant van Klarendal. In de enquête
werden een zestal vragen gesteld over
het parkeren en problemen die daarmee
worden ervaren. De enquête is ingevuld
door 264 van de in totaal 1150 aangeschreven adressen. Een reactiepercentage
van 22,9 procent.

Op de vraag wat de belangrijkste bezwaren zijn tegen het invoeren van betaald
parkeren gaf 67% aan: ‘de prijs van de
parkeervergunning’. 54% van de respondenten vind dat hij of zij het recht heeft
op een gratis plek voor de auto. Een
ander belangrijk bezwaar is het niet willen betalen voor het laten parkeren van
bezoek (36%).

Ruime meerderheid respondenten is
voorstander van betaald parkeren
Allereerst is gevraagd naar de ervaren
parkeerproblemen. 78% van de respondenten geeft aan ‘vaak’ of ‘regelmatig’
parkeerproblemen te ervaren. Ruim driekwart (76%) geeft aan dat ‘een aantal straten verder moeten parkeren’ het grootste
parkeerprobleem is.

Bewoners van Klarendal-zuid is voorgelegd wat men vindt van het Nijmeegse
model (parkeervergunning voor 20 euro
per jaar).

Op de vraag ‘welke oplossingen er volgens u mogelijk zijn om uw parkeerprobleem te verminderen’ gaf tweederde
(66%) aan dat de invoering van parkeerregulering als oplossing te zien. 35% gaf
aan dat de parkeercapaciteit in de wijk
moet worden uitgebreid.
Op de stelling ‘parkeerregulering (betaald
parkeren + vergunning) helpt het parkeerprobleem in mijn wijk te verminderen’
gaf in totaal 64% aan het (helemaal) mee
eens te zijn. 11% twijfelt, en in totaal is
22% het oneens met de stelling.
Prijs parkeervergunning belangrijk
bezwaar betaald parkeren
De bewoners zijn ook twee vragen over
het tarief voor de parkeervergunning
voorgelegd. Allereerst de vraag of men
bereid is €141,- (huidige prijs) te betalen
voor een parkeervergunning. 48% gaf aan
hiertoe bereid te zijn. 41% gaf aan van
niet, en 11% weet niet/geen mening.

Op de stelling ‘Wanneer een parkeervergunning in Arnhem €20,- zou kosten zou
ik wel een parkeervergunning kopen’ gaf
in totaal 75% aan het (helemaal) eens te
zijn. 9% gaf aan het er mee oneens of
helemaal mee oneens te zijn. Het verlagen van het tarief voor een parkeervergunning van €141,- naar €20,- laat het
draagvlak voor betaald parkeren stijgen
van 66% naar 75%.
Op de stelling of men eerder bereid is
te betalen voor een parkeervergunning
indien een deel van de opbrengsten
wordt geïnvesteerd in de wijk, gaf de helft
(50%) aan dat te willen. 20% gaf aan dat
misschien te willen en 24% gaf aan dat
niet te willen.
Vervolg
De uitkomsten van de enquête worden verwerkt en bijgevoegd in de
Discussienota Parkeren. De Discussienota
Parkeren vormt vervolgens het begin van
de nieuwe parkeervisie. Het is nog niet
concreet wanneer wordt gestart met de
parkeervisie. Dit is afhankelijk hoeveel
haast het nieuwe college heeft met de
nieuwe parkeervisie.

Parkeren in de wijk blijft een probleem

De lente is weer onder ons of hebben
wij slechts de lente in ons bol. We zijn
de beroerdste niet en bewegen als
wijkkrant gewoon mee met de seizoenen. Je zou haast vergeten dat ze nog
bestaan maar toch het is lente. Ramen
en deuren staan weer wat vaker open,
vogels penetreren prettig onze privé
vertrekken. Ze vertellen de boodschap
van nieuw leven, terugkerende nestdrang, nieuw elan en kwetteren tot vervelens toe dat er weer geneukt moet
worden. De lucht staat bol van de pollen, we niezen ons een ongeluk, voort
met die planten en vermenigvuldig uw
humeur.
De toon is gezet, het is weer lente hoor,
en met het gekwetter komen onherroepelijk de brommertjes, de boomboxen
en de burenruzies. Geen dubbelglas dat
nog bescherming biedt, geen lockdown
als je hem zou wensen, geen vorst om
het geluid te filteren uit de lucht, maar
onvervalste lente. Op gebiedende wijs
wordt vrolijkheid bevolen. Daar zou
Marcel van Roosmalen het eens over
moeten hebben!
De bomen laten als vanouds verlekkerd
hun plakkerig plantaardige kwakjes
neerdalen op het onschuldige blik van
onze auto's. Te lui om even een tissue
te pakken. Vogels zoeken maar al te
graag een lekker plekje tussen de groene blaadjes om hun cloaca's te legen
op datzelfde blik. De lente is nou niet
bepaald het seizoen van de auto.
Over auto’s gesproken: de resultaten
van de parkeerenquête zijn bekend.
De opkomst was ruim 20% waarvan
ik er een was. Iedere andere enquête/
referendum zou ongeldig verklaard
worden. In dit geval worden de uitkomsten verwerkt en, ja en bijgevoegd
in de Discussienota Parkeren. Deze
Discussienota vormt vervolgens het
begin van de nieuwe parkeervisie. Het
is nog niet concreet wanneer wordt
gestart met de parkeervisie en dan
hebben we gelijk de belangrijkste
uitkomst te pakken. Er gaat helemaal
niets gebeuren. De lente bleek met zorg
te zijn gekozen om verwachtingen de
grond in te boren.
Maar toch ben ik blij met de lente. Het
nieuwe loof aan de bomen geeft me
het gevoel te wonen in de boomkronen
van de Klarendalse jungle. Ik woon
midden tussen de kruinen. En als dan
de schemering de kleur uit de lucht
haalt, de boomtoppen het geluid dempen en er in de verte een scootertje
klinkt als een kwetterende vogel, dan
waan ik me gelukkig op 4 hoog aan de
bosrand in hartje Klarendal.
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TEKST ZEFANJA HOOGERS - FOTO’S BAS BUGTER

Uit de kranten: ‘De inflatie van maart is de hoogste na april 1976’, of zelfs ‘De inflatie
was sinds 1945 nog nooit zo hoog, en vooral de lagere inkomens worden erdoor geraakt’. Dat er minder te besteden is dan dat er binnen komt, had zijn intrede vorig jaar
al gedaan. Dat kwam doordat de economie vorige zomer tijdens de coronacrisis sneller
herstelde dan verwacht.

CLAUDIA WAS AL DUURZAAM

Ondertussen is er oorlog in de Oekraïne, waardoor de energieprijzen de spuigaten uit
lopen en wat zijn invloed heeft op alle lagen van de economie: onze koopkracht is aanmerkelijk lager geworden. Wat merken we daar van in Klarendal?

IGOR IS TE GAST IN KLARENDAL

“Ik wil eigenlijk niet uitgeven aan die grote ketens”

Eigenlijk wil Mila naar binnen, omdat ze het koud heeft. Maar mamma Claudia belooft
haar een ijsje uit de boodschappenmand, waardoor zij ons in de Agnietenstraat te woord
kan staan. ‘Ja, wij houden aan het einde van de maand iets minder over; ik merk het in
de boodschappen en let op de aanbiedingen. Maar we leefden eerder ook al zuinig en
duurzaam, bijvoorbeeld door geen vlees te eten.’

“Dan is een Snickers kopen al moeilijk!”

Aan de Klarendalseweg treffen we Igor. Hij zou ons heel veel willen vertellen, maar we
beperken hem tot een antwoord op de vraag: ‘Wat merk jij van de inflatie?’ Igor vertelt
dat hij wel van spenderen houdt. ‘Het is fijn om een relatie met geld te hebben, maar
ook weer niet. Ik heb onlangs zomaar 2.800 euro uitgegeven, maar dat datgene voorheen 10x minder kostte, is absurd.’

Ze vertelt verder dat ze bijvoorbeeld minder gaat uiteten. ‘En daar waren we al aan
gewend door de coronatijd.’ Mila (en broertje/zusje) krijgt alleen cadeautjes uit de
kringloopwinkel. ‘Ik wil eigenlijk niet uitgeven aan die grote ketens. De kinderen hebben genoeg en er ís ook genoeg in de wereld.’ Claudia en haar twee kinderen dragen
voornamelijk tweedehands kleding; de duurzame manier van leven komt eigenlijk heel
goed uit in deze tijd.

AYTEKIN LEEST ZIJN THEORIE EXAMEN

Er was onlangs veel met Igor gebeurd; hij was van telefoon en bankpas bestolen. ‘Dan
is een Snickers kopen al moeilijk!’ Ook vertelt hij dat hij graag daklozen helpt en hun
mooie verhalen aanhoort. ‘Maar die ene euro die ik hen gaf, daar kunnen ze nu ook heel
weinig mee.’ Hoe ziet zijn einde van de maand eruit? ‘Dat ligt er aan of ik er voor kies om
te werken.’

FREDERIQUE BEZORGDE TOT NU DE POST

“Mijn boodschappenkarretje is leger voor het zelfde geld”

Aan de picknicktafel tegenover het winkelcentrum, zit Aytekin te lezen. Zeker merkt hij
de koopkrachtdaling; hij is eigenaar van ‘House of Barbers’ in het winkelcentrum en is
vanwege alle hogere kosten genoodzaakt geweest om een knipbeurt te verhogen met
3 euro. ‘Jongens (klanten, red.) komen nu eens in de 10 dagen terwijl ze eerder eens
per week kwamen. Tja, en ouders met 3 kinderen, dat is dan 9 euro, komen ook minder
frequent. Sunde, maar ze komen wél!’
Uiteraard merkt hij het als consument ook. ‘Mijn boodschappenkarretje is leger voor het
zelfde geld. Ik let meer op wat ik er in leg. En dan de kinderen (12 en 6 jaar), die hebben
ook boeken, fietsje, ditje en datje nodig en het wordt er niet goedkoper op. Ik ben wel
bang om onder het minimum te komen terwijl ik modaal wil leven. Dus ik zal extra koppen moeten knippen!’

“Ik kan zuinig leven en krijg nu bovendien een betere baan”

VERZACHTENDE MAATREGELEN
Waar je vorig jaar april 100 euro betaalde voor een mandje boodschappen, ben je voor
exact hetzelfde mandje in april dit jaar 111,20 euro kwijt (bron: RTL Nieuws); de inflatie
van april stond op 11,2 procent tegenover 1,7 procent van een jaar geleden. Het gas is
zes keer duurder geworden en dat heeft invloed op alles.

‘Van koninklijke post naar koninklijk paleis!’ Frederique liep de afgelopen jaren de post
aan de Klarendalseweg. We treffen haar in de Kapelstraat op haar laatste werkdag voordat ze haar werk als museumdocent in Paleis ’t Loo begint.
‘Ik woon in een woongroep waar de panden slecht geïsoleerd zijn. De huur is inclusief
de energie, en die is met 100 euro omhoog gegaan. Maar ik kan zuinig leven en krijg nu
bovendien een betere baan.’ Vooralsnog merkt Frederique er dus nog niet veel van, vertelt ze. ‘Maar misschien zie ik het nog niet goed hè…’ Veel succes met je nieuwe werk!

De overheid probeert ook nu iets te betekenen in deze crisissituatie met een energietoeslag. Werkenden en zelfstandigen met een minimuminkomen en AOW’ers zonder
aanvullend pensioen, moeten deze zelf aanvragen bij de gemeente. Zoek op arnhem.nl
naar ‘extra energietoeslag’ om daar van op de hoogte te komen.
Ga verder ook naar ARNHEM.NL/GELDZORGEN om geholpen te worden als je er niet
uit komt.
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MFC Klarendal

Multi Functioneel Centrum Klarendal, Kazerneplein 2
Telefoon 026 – 377 20 50. Alle informatie treft u op:
www.klarendal.nl/mfc.
Het bewonersoverleg vindt er 7x per jaar plaats
www.klarendal.nl/bewonersoverleg.
Vakkrachten van Rijnstad werken in het MFC
Kinderwerk én bewonersondersteuning Lydia
Korporaal l.corporaal@rijnstad.nl tel. 06-31952997
Ambulant jongerenwerker: Sofyan El Malki
s.elmalki@rijnstad.nl
Bewonersondersteuner Karin Veldkamp
k.Veldkamp@rijnstad.nl telefoonnummer 06 468 014 59
Kinderwerk Klarendal Joyce Verhoef
j.verhoef@rijnstad.nl tel. 026 - 377 20 63
Sociaal Raadman: Mark van Kooten
m.vkooten@rijnstad.nl
Basisschool Kunstrijk 026 443 14 38
Sociale wijkteams www.wijkteamsarnhem.nl
088 - 226 00 00
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Bestuivende soorten zoals bijen en vlinders hebben niet genoeg te eten. Deze
bestuivende insecten zijn cruciaal voor
gezonde ecosystemen. Daarom willen
we zo veel mogelijk mensen betrekken
bij het beschermen van deze kleine maar
belangrijke wezens. In Klarendal worden
gelukkig al veel tegels gewipt, bomen
geplant en zaadjes gestrooid. Maar er zijn
nog allerlei andere initiatieven waar u
wellicht nog niet eens van op de hoogte
bent.
KOMBISOL
Sinds november heeft KombiSOL
namelijk de deuren geopend op de
Klarendalseweg 71. Wij zijn een social
impact organisatie die een inclusieve verduurzamingstransitie willen faciliteren. We
helpen onze klanten (zoals o.a. gemeente
Arnhem) om hun duurzaamheidsboodschap beter te vertellen en mensen met
een afstand tot de verduurzamingstransitie handvatten te geven om mee te doen!
We helpen ook partners om hun boodschap beter naar buiten te brengen. Eén
van die partners is onze Amsterdamse
bijenvriend The Pollinators.
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Bewonersoverleg

Nuttige nummers in de wijk

In het BO van april stonden financiële aanvragen
van bewoners centraal. Twee daarvan zijn gekoppeld aan het Gouden Piramide geld, een bedrag dat
Volkshuisvesting jaren geleden schonk aan de wijk.
Een aanvraag betreft het plaatsen van een hekwerk op
een deel van de Lijsterstraat, dat grenst aan een talud
en gevaarlijk kan zijn voor kinderen. BO leden stonden positief tegenover een toelichting op een andere
aanvraag voor kerstversiering, maar er zijn wat vragen
over de aanschaf van materialen. Bewoners van de
Hommelseweg, ter hoogte van de Leuke Linde, krijgen
een bijdrage om hun stukje straat te vergroenen.
Vivienne van Sante, van de gemeente, legde uit dat er
op plekken waar bomen omgezaagd zijn, voor het eind
van het jaar bomen voor terug komen. Verder zijn er
gesprekken gevoerd met Nicole Voestermans, projectleider van een onderzoek naar de behoefte aan ontmoeting. Centrale vragen daarbij zijn: is er behoefte
aan een (nieuwe) ontmoetingspek of willen bewoners
bestaande plekken aanpassen? Hierover wordt een
enquête uitgezet in de wijk.

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

Samen voor biodiversiteit! Voer de bij bij
Ingezonden door Annick Mooij
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THE POLLINATORS
Dit jaar deelden wij, net als de jaren daarvoor, gratis bloemzaad uit in Arnhem.
Die kregen wij van The Pollinators, die als
missie hebben de bestuivende insecten te
redden en daarmee onze biodiversiteit in
stand te houden. Bij het KombiSOL kantoor of bij onze oranje oude Volkswagen
bus kon u zaadjes ophalen om in uw tuin
of de openbare ruimte te strooien en volgend jaar doen we dat weer!

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.

De Rozet Bibliobus in Klarendal
Elke week – met uitzondering van de
schoolvakanties – rijdt de Rozet bibliobus
naar verschillende wijken in Arnhem,
zodat jij dicht bij huis boeken kunt lenen
en terugbrengen.
Op vrijdagmiddag tussen 14.45 en 16.30
uur, staat de bibliobus onder aan Onder
de Linden.

De Rozet bibliobus is er voor alle
Arnhemmers die een bibliotheek pas hebben (gratis voor de jeugd t/m 17 jaar!),
dus niet alleen voor kinderen!
Bovendien kun je boeken lenen en/of
terugbrengen op alle Rozet vestigingen
incluis de bibliobus.

Als u zaadjes heeft opgehaald, willen wij
u bedanken voor het bijdragen aan het
redden van onze kleine bijenvrienden!
Als u wilt bijdragen aan de biodiversiteit
in Arnhem kan u meer tips vinden op de
website van de voer de bij bij campagne
via www.voerdebijbij.nl, of ga op eigen
houtje zaaien. Iedere bloem helpt!
Wil je meer weten over wat onze duurzame Klarendalse start-up KombiSOL doet?
Of heb jij een duurzaamheidsinitiatief dat
je aan de man wilt brengen?
Ga dan naar KOMBISOL.COM of
loop vooral even naar binnen op de
Klarendalseweg 71.
SUCCES MET ZAAIEN!

Je
ziet ze
groeien.

Dagopvang (0-4 jaar)
Peuterwerk (2-4 jaar)
Bso (4-13 jaar)
Met het herkenbare Volkswagenbusje delen dames bloemenzaden uit

Nieuwsgierig?
Leer ons kennen via www.skar.nl
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Huis van Puck
PUCKS OPEN PODIUM
Nu alle coronaregels alweer een tijdje
van tafel zijn, kan Pucks Open Podium
weer draaien als vanouds! Wat houdt
dat in? Kom voor 20:00 uur naar Pucks
Café, neem een drankje, kies een stoel
en geniet 2,5 uur lang van diverse liveacts. Reserveren is niet meer nodig.
Iedere 3e vrijdag van de maand komen
muzikanten, theatermakers, dansers,
dichters, schrijvers, cabaretiers en
andere podiumkunstenaars bijeen in
Huis van Puck voor een reeks ongedwongen optredens. Je vindt er zowel
de singer-songwriter die voor de allereerste keer zijn allereerste liedje aan
een publiek laat horen, als de cabaretier
die al tientallen jaren ervaring heeft en
haar nieuwste materiaal komt uittesten.
Kortom: een superdiverse avond vol
(klein)kunst en cultuur!
PUCKS OPEN PODIUM
Iedere 3e vrijdag van de maand
Eerstvolgende editie: vrijdag 20 mei
20:00 uur - 22:30 uur GRATIS!
WWW.HUISVANPUCK.NL
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Door Nico van Putten

'WIE HET KLEINE NIET
EERT, ............'
Ik zie de bewoners die enkele stenen
en tegels 'gewipt' hebben weer druk
bezig met het opnieuw bijwerken van
hun klein stukje groen en bloei voor hun
huis of winkel. Ik geniet daarvan als ik
door onze wijk loop en mij altijd doet
denken aan een volkse wijsheid uit mijn
jeugd; 'Wie het kleine niet eert, is het
grote niet weerd'!
Toch kwam er even een 'smetje' op mijn
dromerig beleven, toen ik vorige week
zaterdagmorgen terug kwam lopen van
boodschappen doen. Ik zag de uitbaatster van een winkel bezig met het poten
van twee mooie en al bloeiende planten
op haar kleine stukje. Ik heb met haar
wel vaker een praatje. Ik zei meteen,
“Goh wat mooi!”.Toen vertelde ze dat ze
er net weer twee nieuwe ingezet had,
omdat de twee vorigen eruit gehaald en
meegenomen waren door twee dames
op een scooter.

Schatgravers vertolken ervaringen in de wijk
Op 29 juni is er een theatervoorstelling
in het HUIS VAN PUCK. Deze voorstelling
gaat over samenleven tussen de rijke mix
van mensen met verschillende achtergronden in Klarendal en Sint Marten.
Het zal de meeste bewoners niet ontgaan
zijn: de laatste jaren wonen er steeds
meer mensen met psychiatrische begeleiding in de wijk. Dat is een positieve
ontwikkeling en brengt ook nieuwe uitdagingen mee. Want soms is het lastig
om te reageren op ander gedrag dan je
gewend bent. Mensen ervaren ook wel
overlast of voelen zich onveilig. Maar ook:
hoe kan je deze mensen ondersteunen en
welkom heten in de wijk? En wat zeggen
zij er eigenlijk zelf over?
Dat was de aanleiding om een voorstelling te maken over deze thematiek in de wijk. STEFAN PAPP en WIM
HILGEMAN zijn in Arnhem bekend als de

SCHATGRAVERS. Zij gaan in gesprek met
allerlei wijkbewoners over dit onderwerp,
luisteren naar hun ervaringen en zetten
dat om in een muzikale voorstelling. En al
is het een serieus onderwerp; humor en
plezier ontbreken niet!
De voorstelling is te zien op woensdag 29
juni in het Huis van Puck. Gratis kaartjes
kunnen gereserveerd via k.veldkamp@
rijnstad.nl. Daarna is er nog gelegenheid
om informeel na te praten.
SCHATGRAVERS SPIEGELEN
De Schatgravers halen verhalen op in
Arnhemse wijken. Van de ervaringen van
wijkbewoners maken zij voorstellingen. Zo
houden zij de wijk een spiegel voor; men
kijkt immers naar de eigen verhalen. Dat
roept natuurlijk ook wat op; wat gaat er
goed, kan het ook anders? Zo helpen zij
de bewoners en de werkers in de wijk met
elkaar contact te hebben.

Ik was nauwelijks over mijn verbazing
heen, toen ze verder ging met vertellen
dat zij ook een man had betrapt die zijn
hond de behoefte liet doen in een lage
ronde plantenbak, die ook voor haar
winkel stond. Ik wist op dat moment
niets anders te zeggen dan “Ja die mensen heb je ook”.
Het klonk als een ongeïnteresseerde
dooddoener en ik vond dat ik iets meer
zou kunnen zeggen om enige troost te
bieden en ons korte gesprek daarmee
positief af te sluiten.
En na even nadenken wist ik het, “Maar
wel fijn dat dit jaar de 'Nacht van de
Mode' weer doorgaat, toch”?
“Ja, gelukkig wel”!

Door Nico van Putten

De verhalen van de Schatgravers roepen ook wat op © Zefanja Hoogers

Wie ben jij nou? Wie ben jij nou? Wie ben jij nou? Niek van Eeten
Door Hilde Wijnen
Wie afdaalt langs het Noordpad, heeft
grote kans ze tegen te komen: een lange,
roestige Chevrolet of een Opel Kadett
begroeid met mos. De man achter deze
opvallende vehikels is NIEK VAN EETEN.
Hij woont aan de Klarendalseweg met
zijn vriendin Yvette en haar dochter Emily.
Je voertuigen vrolijken het straatbeeld
aardig op.
Ik heb een stuk of twaalf oude auto's,
her en der verspreid door de stad. Die
Chevy, daar vind je geen tweede van. Je
ziet het er niet aan af, maar hij rijdt heel
fijn. De Opel Kadett heb ik in 2004 of 2005
gekocht.

tof. Ik gebruik 'm als pekelautootje. Als ik
ermee rondrijd, dan zie ik overal smiles.
Dat kan ik me voorstellen. Je hebt vast
veel aanspraak.
Klopt. Ook in de buurt. Ik werk in een oldtimergarage en rijd regelmatig door de
straat in een auto van de zaak. Al die ouwe
mannetjes komen dan natuurlijk kijken.
Of het nu van mijn auto's, mijn dreads of
mijn brommers is, ze kennen me wel in
Klarendal.

“Ik heb nooit een gewone auto
gehad, altijd oldtimers”
Brommers?
Daar is het mee begonnen. Toen ik zeventien was, kreeg ik mijn eerste. Een Honda.
You meet the nicest people on Honda,
zeggen ze, en dat is ook echt zo. Ik ben
altijd brommer blijven rijden. Thuis in de
schuur staan al mijn brommerspullen.
Daar doe ik lekker brommertjes sleutelen.

Buddy to Buddy zet zich in voor alle
vluchtelingen die noodgedwongen hun
thuisland moesten ontvluchten, en nu
in Arnhem zijn. Dit doen we door hen te
koppelen aan betrokken Arnhemmers.
Een gastvrij welkom, waardoor nieuwkomers niet in eenzaamheid raken in
dit voor hun vreemde land, maakt een
enorm verschil. Wil jij je wereld open
stellen en van betekenis zijn door jezelf
te zijn?
Nu de dagen weer langer worden, de
temperatuur stijgt en bijna alle maatregelen zijn komen te vervallen valt er
weer van alles te ontdekken en te beleven in Arnhem en om omstreken. Neem
je buddy mee op ontdekkingsreis en
deel samen ervaringen. Zo vergroot je
jouw wereld én die van een ander.

Twaalf! Hoe is dat zo gekomen?
Ik heb nooit een gewone auto gehad,
altijd oldtimers. Ik koop ze op en als ze
opgeknapt zijn, vind ik ze te leuk en te
mooi om ze weer door te verkopen. Het
vergt wat inspanning om het spul rijdend
te krijgen, maar dan heb je er ook jarenlang plezier van.
Die Opel ziet er anders wel een beetje uit
alsof hij net uit de sloot is gevist.
Ik heb er platen overheen gelast, waardoor er een soort toverbaleffect is ontstaan. Er zit zwarte schoolbordverf van de
Hema op, dat blijkt een goeie voedingsbodem voor al die mossen. Ik vind dat wel

Iets betekenen voor een
vluchteling in je eigen stad?

Wij koppelen je, samen met anderen, op
basis van gelijkwaardigheid en gemeenschappelijke interesses, aan iemand die
gevlucht is. Vier maanden ontmoeten
jullie elkaar eens per week, waarbij wij
zorgen voor diverse groepsactiviteiten
en begeleiding met betrekking tot het
contact. Dat maakt dat je er niet alleen
voor staat.
Niek en zijn Opel in Klarendal © Bas Bugter

Voor meer informatie, kijk op:
BUDDYTOBUDDY.NL/ARNHEM
of mail met arnhem@buddytobuddy.nl
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ZOMER-EVENEMENTEN

Kom je speelgoed of andere spulletjes verkopen!

Vanaf woensdag 11 mei tot en met woensdag 13 juli is de
Kidsclub niet meer in het MFC Klarendal, maar verplaatsen
we naar De Leuke Linde. Let op: de tijden veranderen daardoor!

Op zaterdag 2 juli is er tussen 13.00 en 17.00 uur een rommel- en kleedjesmarkt in de wijk. Jij kan
dan misschien wat extra centjes verdienen om tijdens de zomervakantie wat meer zakgeld te hebben. Dus zoek tussen al je spullen wat je kwijt wilt, pak het in een tas, neem een kleedje mee, kom
naar De Leuke Linde en zoek een plekje om zaken te doen!

Vanaf woensdag 11 mei
Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar
13.30 uur – 15.30 uur

Een gratis kraam voor de rommelmarkt, kunnen volwassenen reserveren via:
wassen@dewasplaats.nl. Voor de kleedjes hoeft dat niet!

Belangrijk om te weten:
❂ Wij zijn verantwoordelijk voor de activiteiten.
❂ Wij zullen er voor zorgen dat de kinderen geen ruzie
maken en fijn kunnen spelen en deelnemen.
❂ U bent zelf verantwoordelijk voor het brengen en ophalen
van uw kind(eren) en het wel of niet alleen achterlaten
van uw kind(eren) op de speeltuin.
❂ Bij slecht weer kan de activiteit helaas niet door gaan.
❂ Hebben wij uw contactgegevens nog niet, geef deze dan even door, zodat we
contact kunnen opnemen mocht er iets aan de hand zijn.
Vragen? Bel of mail met Jeugdwerker Joyce Verhoef: 06 - 154 97 339
of j.verhoef@rijnstad.nl

Snack en doe middag bij de Mix

JONGERENCENTRUM DE MIX
JONGERENCENTRUM DE MIX
Openingstijden vanaf Januari 2022
Dinsdag

In de vakanties gaat de activiteit ook door maar dan heet het Snack en Doe Xl
en verandert het tijdstip.

Een nieuw gezicht!

Menno

Mijn naam is
, sinds begin
maart werk ik als jeugdwerker 12- in
Klarendal. Op dinsdag en donderdag ben
ik aanwezig in het MFC Klarendal en heb ik
de coördinatie bij de Huiswerkclub. Dit doe
ik ter overname van mijn collega Lydia. Zij
is voor een groot deel van haar werkzaamheden als Jeugdwerker van Rijnstad nu in
Presikhaaf actief en dus wat minder aanwezig in Klarendal.

Mocht je persoonlijk kennis willen maken, spreek me dan vooral eens aan in het
MFC. Daarnaast ben ik telefonisch en via de mail te bereiken.
M.lintsen@rijnstad.nl & 06 - 216 30 752

18.00 tot 20.00

Huiswerkbegeleiding groep 8
Mix op Maat (M.O.M.) 12+ Ondersteuning, ontmoeting & ontwikkeling
Voetbal 10-15 jaar
Voetbal 16+ jaar
Mix(t) -Girls 10 – 15 jaar
Mix(t) -Boys 10 – 15 jaar
Chillout (inloop) 12+

Woensdag

12.30 tot 16.30 uur Snack en doemiddag 10-15 jaar
14.30 tot 16.30 uur Mix op Maat (M.O.M.) 12+ Ondersteuning, ontmoeting & ontwikkeling
18.00 tot 20.00 uur Chillout (inloop) 12+

Donderdag

14.30 tot 16.30 uur
14.30 tot 16.30 uur
18.00 tot 20.30 uur
18.00 tot 20.00 uur

Vrijdag

14.00 – 17.00 uur

Huiswerkbegeleiding groep 8
Mix op Maat (M.O.M.) 12+ Ondersteuning, ontmoeting & ontwikkeling
Workshop-avond wisselend
Chillout (inloop) 12+

Inloopmiddag 10+

Centrum voor Jeugd DE MIX, locatie: Kazerneplein 10
Contactpersoon; Ilse Jansen 06 - 118 307 28 of Sofyan El Malki 06 - 111 96 157

De oplossing van
Bas’ rebus: rebas
Festiviteiten

Voor de kinderen van de Huiswerkclub
ben ik geen nieuw gezicht aangezien ik
al sinds september 2021 aanwezig ben
in Klarendal voor Vitesse GOALS. Naast
mijn werkzaamheden voor Rijnstad ben
ik ook nog actief voor Vitesse Betrokken.
Door middel van mijn enthousiasme en
affiniteit met de doelgroep, hoop ik de
jeugd (kinderen & jongeren) in Klarendal
goed te kunnen ondersteunen.

14.30 tot 16.30 uur
14.30 tot 16.30 uur
17.00 tot 18.00 uur
18.00 tot 20.00 uur
18.00 tot 19.30 uur

De oplossing van
Bas’ rebus: rebas

Elke woensdag is er in de Mix een activiteit aansluitend aan school.
Vanaf 12.30 uur is iedereen welkom vanaf 10 jaar om te komen. We starten met
gezamenlijk iets eten en de dag even doornemen en gaan dan actief met elkaar
aan de slag op het ontdekken van talenten. De activiteiten die gedaan worden
zijn heel verschillende en gaan van sport en spel tot houtbewerking tot muziek.
En heel belangrijk je mag ook eigen ideeën inbrengen om te doen. De dag duurt
tot 16.30 uur waar we met elkaar de middag afsluiten. Dus kom gerust een
keer langs om te kijken, proeven en ruiken.

