Aan de bewoners(s) van dit adres

Wijkkrant

K larendal

Wijkkrant voor groot Klarendal Jaargang 50, 2022 nr. 4 Oplage 4300 www.klarendal.nl

IN DEZE ZOMEREDITIE:

Ester
Siegers
pag. 3

_
_
_
_
_

Warboel
pag. 4

KlareTaal
pag. 5
Edy van
Midde
pag. 7
Speeldorp
2022
pag. 8
EN NOG VEEL MEER...

Rondkijken in de wijk
Maandag 4 juli was er een wijkschouw
tussen de Klarendalseweg en de
Roosendaalsestraat.
Een aantal wijkbewoners en beroepskrachten liep door dit deel van de wijk.
Naar voren kwam onder andere dat
de Klarendalseweg een racebaan is
en ze constateerden dat er overal te
veel (zwerf) fietsen staan. Ook werd
er gekeken naar plekken waar overlast
is. Onderweg spraken ze met verschillende bewoners die aan het wandelen
waren of op de stoep zaten, dus kregen
de deelnemers genoeg te horen. Team
Leefomgeving (wijkmanagers gemeente
Arnhem, red.) gaat alles in kaart brengen en kijken waar verbetering mogelijk
is.

Ambassadeur voor Vrienden van de wijkkrant
Door Karin Veldkamp
Heidi: ‘De wijkkrant is toegankelijk omdat
ie bij iedereen op de mat valt’
Het Bewonersoverleg vindt het belangrijk
dat de wijkkrant in zijn huidige vorm blijft
bestaan en heeft een actie opgezet voor
extra inkomsten. Deze keer in gesprek
met HEIDI JANSEN, die graag ambassadeur wil zijn voor de wijkkrant.
Ze is geen geboren en getogen
Klarendalse…..maar wie kent haar niet.
Ze heeft het Jeugdcentrum Vogelwijk
nieuw leven ingeblazen, is lid van het
Bewonersoverleg en vaak te vinden bij de
Leuke Linde als vrijwilligster. En dat naast
baan en gezin. Hoe ze dat allemaal doet?
“Gewoon, door hard te werken!”
Op de vraag wat de wijkkrant voor haar
betekent, steekt Heidi van wal. “De
papieren versie van de wijkkrant is voor
iedereen toegankelijk omdat die lekker op
je deurmat valt. En dat is gelijk de meerwaarde van een papieren krant. Zelf lees
ik hem graag, want je wordt op de hoogte
gehouden van het wijknieuws en dat is
vooral fijn voor de wat oudere mensen
die meestal geen social media hebben. En
dat die goed wordt gelezen blijkt ook wel
uit vragen die vorig jaar gesteld werden
om een groene wijkagenda op te stellen,

Heidi vindt dat er zeven wijkkranten per jaar gemaakt moeten worden

of de vraag om een idee aan te dragen
voor het Piramidegeld (red: een bedrag van
10.000 euro dat in Klarendal besteed kon
worden). Daar kwamen veel reacties op. En
het is gewoon een mooie krant; kleurrijk,
makkelijk leesbaar en allerlei mensen worden aan het woord gelaten. Heel afwisselend dus. Ik ga voor het behoud van zeven
wijkkranten per jaar”, zegt ze tevreden.
Bij het ter perse gaan van deze wijkkrant,
hebben al 77 mensen grotere en kleinere

De Wasplaats organiseert: fotowedstrijd
“STRAATBEELD VAN KLARENDAL”
Iedereen kan meedoen!
gewoon met je telefoon,
je digitale camera, of je analoge oldtimer
JURY
Bestaat uit 4 professionele fotografen:
• Peter van Hal
• David Jagersma
• Bram van Oosten
• Zefanja Hoogers
PRIJZEN
• authentieke collodiumfoto van jezelf of
een ander
• op mini fotocursus in de wijk samen
met een professionele fotograaf
• uitgelicht stukje met foto en interview

in de wijkkrant
• analoge camera met filmrolletje incl. ontwikkelen
• bekendmaking winnaars en prijsuitreiking: 1 oktober
VOORWAARDEN
• Je foto moet recent gemaakt zijn in de
wijk Klarendal
• Je foto mag gepubliceerd en geëxposeerd worden
Vóór 11 september insturen naar:
wassen@dewasplaats.nl
De winnende foto’s afgedrukt op groot
formaat reizen vanaf 1 oktober mee in een
expositie en zullen verkrijgbaar zijn als
ansichtkaartensetje

Rommelmarkt in de wijk
Na jaren mocht het weer: een rommelmarkt organiseren. Drie bewoners gingen
samen met de bewonersondersteuner
van Rijnstad en mede-organisatie vanuit
De Wasplaats, aan de slag.

Het was prachtig weer en vóór de officiële
openingstijd was het al druk met snuffelaars en kopers. Zo gaat dat op een rommelmarkt, mensen komen altijd net even
eerder.

De locatie voor 2 juli stond snel vast:
De Leuke Linde, centraal gelegen tussen Klarendal en Sint Marten. Eenmaal
begonnen met werven, reageerden veel
mensen enthousiast en dat bleek uit de
aanmeldingen. Ruim veertig wijkbewoners uit Klarendal en Sint Marten wilden
een kraam. Omdat we er maar 35 hadden,
moesten anderen met een kleedje komen
en daar kwamen er spontaan ter plekke
nog veel bij.

Zo’n driehonderd wijkbewoners kwamen
langs en lieten de portemonnee niet thuis.
Bijna alle kraamhouders verkochten goed.
En natuurlijk speelde de gezelligheid ook
een belangrijke rol op zo’n dag; mensen komen elkaar tegen en nemen de tijd
voor een praatje.
Volgend jaar wordt het zeker herhaald…
Sterker nog, dan gaan we twee rommelmarkten organiseren!

bedragen gedoneerd en staat de teller
net over de 2300 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.
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~ Redactioneel ~
De zomervakantie staat voor de deur.
Velen willen dan allemaal nog even
hun boodschap kwijt in de Klarendalse
krant, nu het nog kan. Want we gaan
er nu een paar maanden tussenuit en
de volgende wijkkrant verschijnt pas
in oktober. Dan zijn we drie maanden
verder en hebben we geen idee hoe de
wereld er tegen die tijd voor staat. Is de
oorlog voorbij in Oekraïne? Zitten we in
een lockdown? Is zelfs het na-zomeren
dan al voorbij? Of alles behalve dat,
blijven we er vakanties op los boeken
omdat alles mogelijk is en zitten we
buiten op straat in een hittegolf? Alles
is mogelijk.
Voor nu hebben we weer ons uiterste
best gedaan om jullie te laten zien wat
er in dagelijkse levens van bewoners
speelt, hoe we stil staan bij 50 jaar wijkkrant, wat de politiek voor ons in petto
heeft, hoe kinderen hun basisschool tijd
afronden en wat er voor de kleintjes
tijdens de zomer allemaal te doen is.
Fijne zomer (vakantie)!

Inleveren van kopy
We planden zes wijkkranten voor 2022.
De deadline voor de vijfde editie valt op
woensdag 28 september, verschijning
uiterlijk 13 oktober.
Kopij ontvangen we graag per e-mail
op wijkkrant@klarendal.nl: platte teksten in een Word document en beelden
in een zo hoog mogelijke resolutie.

~ Colofon ~

Van de redactie & Nieuws & Mededelingen
Inloopavond toeslagenaffaire
Ervaringen delen, of vragen stellen, als
gedupeerde van de toeslagenaffaire? Kom
dan naar de Inloopavond in Rozet aan de
Kortestraat 16: elke tweede woensdag van
de maand tussen 19.30 en 21.30 uur.
Vraag vóór 1 september 2022 je huur- of
zorgtoeslag over 2021 aan
Ongeveer 1 op de 10 huishoudens die recht
hebben op huur- of zorgtoeslag, heeft zijn
toeslag uit 2021 nog niet aangevraagd.
Daarmee laten zij geld liggen. Vaak komt
dat omdat er iets veranderde in hun situatie. Ze zijn in 2021 bijvoorbeeld minder
gaan werken, gescheiden of met pensioen
gegaan. Veranderde jouw inkomen vorig
jaar? Ben je uit huis gegaan of 18 geworden? Check of je recht hebt op toeslagen.
Je hebt tot en met 1 september 2022 om
jouw huur- of zorgtoeslag over 2021 aan te
vragen.
Huur- en zorgtoeslag zijn een bijdrage van
de overheid in de huur- en zorgkosten. Er
kunnen veel redenen zijn waarom je over
2021 recht hebt op toeslagen, terwijl je dat
niet verwacht. Bijvoorbeeld:
• Omdat je 18 bent geworden en niet weet
dat je zorgtoeslag kan aanvragen.
• Omdat je op jezelf bent gaan wonen.
• Omdat je bent gescheiden of uit elkaar
ging en nu in een huurhuis woont.
• Omdat je voor het eerst AOW ontving en
je inkomen hierdoor veranderde.
• Omdat je partner overleed.
Wil je weten of je recht hebt op huur- en
zorgtoeslag over vorig jaar?
Je kan het zelf nagaan op TOESLAGEN.NL/
AANVRAAG2021 of vraag je toeslag over
2021 direct aan op ‘Mijn toeslagen’.



Zwaan-kleef-aan!
Houd je van wandelen in gezelschap? Sluit
je dan aan bij een groep die elke donderdag een wandeling maakt.
Startpunt is het Inloophuis aan de Van
Slichtenhorststraat in Sint Marten, starttijd
is kwart over twaalf. Loek Busscher is het
aanspreekpunt van de groep. De wandeling
gaat naar Sonsbeekpark of richting park
Klarenbeek. Het tempo is zo aangepast dat
iedereen met plezier mee kan lopen.

is een uitgave
van het Bewonersoverleg

redactie-

Zefanja Hoogers, Shay Karniel,

leden

Bas Bugter, Hilde Wijnen, Gert Jan
Schouten

bezorgers

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

e-mail

wijkkrant@klarendal.nl

internet

www.klarendal.nl

Ook gold een versoepeling van het urencriterium. Daardoor heb je nog eerder recht
op huur- of zorgtoeslag. Kijk op toeslagen.
nl/aanvraag2021 voor meer informatie.
Twijfel je of je in 2021 recht had op toeslagen? Of kom je er niet helemaal uit? Wij
begrijpen dat je soms hulp kunt gebruiken.
Kijk op toeslagen.nl/hulp.

Nieuwe gezichten in
Jongerencentrum De Mix
‘Hallo, mijn naam is Samantha Rodriguez
Pineda, nieuwe Jeugdwerker 12+ bij JC
de Mix. In mijn vrije tijd ben ik graag
bezig mijn familie en vrienden en geniet
van koken en lekker eten. Mijn doel is om
samen met mijn collega Rikkert De Mix
een bruisend en levendig jongerencentrum
voor de wijk te maken; een jongerencentrum waar iedereen zich welkom, vrij en
veilig voelt. Ik ga graag deze nieuwe uitdaging aan en hoop er een spetterende tijd
van te maken.’

De wandeling eindigt altijd met een kopje
koffie of thee in het Inloophuis of De
Wasplaats aan de Klarendalseweg.

Toeslagen voor zelfstandigen
Had je als zelfstandig ondernemer in 2021
minder inkomen, bijvoorbeeld door corona? Dan heb je mogelijk ook recht op huurof zorgtoeslag, terwijl je dat misschien niet
verwacht. Want de overheid gaat bij recht
op toeslagen uit van je toetsingsinkomen,
dit is het inkomen na aftrek van ondernemersaftrekposten, zoals de zelfstandigenaftrek. Daardoor is je inkomen voor de berekening van huur- en zorgtoeslag lager dan
veel zelfstandigen denken.

‘Hoi, ik ben Rikkert Peters, ook nieuwe
Jeugdwerker 12+ bij de Mix aan het
Kazerneplein. Ook ik besteed mijn vrije tijd
graag met familie en vrienden. Daarnaast
besteed ik met plezier tijd aan mijn fantastische gezin. Ik sport graag en ben veel in de
tuin te vinden. Samantha en ik willen graag
van Je Mix een Jongerencentrum maken
waar jongeren zich welkom en thuis voelen
en waar wij ze kunnen ondersteunen in
hun ontwikkeling. Ik heb er veel zin in.’

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 pagina 4.
VEEL PLEZIER!

wijkkrant klarendal
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Rikkert en Samantha zijn beiden super
enthousiast aan het werk gegaan in het
jongerencentrum
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Mist Klarendal een buurthuis?
Door Hilde Wijnen
Begin juni kreeg ieder Klarendals huishouden een brief van de Gemeente
Arnhem in de bus. Ontmoeten is gewoon
doen! stond erop. Namens MIRJAM
DULK van TEAM LEEFOMGEVING werd
gevraagd om een enquête in te vullen
over de wensen en behoeften omtrent
ontmoetingsplekken en activiteiten in
Klarendal. Waar komt die vraag eigenlijk
vandaan? De wijkkrant is benieuwd! Even
bijpraten dus met de wijkmanager.
"Nou, de reden voor die enquête is van
tweeërlei aard," antwoordt Mirjam Dulk
desgevraagd. "Ten eerste krijgen wij van
Team Leefomgeving vaak te horen dat
er een ontmoetingsplek in de wijk mist.
Er is een groepje mensen dat blijft verlangen naar het huiskamergevoel van
het buurthuis, waar activiteiten worden
georganiseerd en een vaste beheerder
op zit. Daar waren er vroeger meerdere
van in Klarendal. De komst van het MFC
heeft dat veranderd. Ik verklap geen groot
geheim als ik zeg dat dat niet heel gelukkig heeft uitgepakt. De juiste uitstraling,
aankleding en sfeer, het MFC heeft het
gewoon niet. Mensen gaan er bij wijze
van spreken geen kaartje leggen. Dat
komt natuurlijk ook omdat het gebouw
wordt gebruikt voor allerlei andere zaken.
Er zit een school in, een BSO en een consultatiebureau: dat geeft een ander gevoel.

Er zijn natuurlijk wel andere plekken in
de wijk. De Wasplaats, Jeugdcentrum
Vogelwijk en, niet te vergeten, de Leuke
Linde. Wat verder weg heb je ook nog De
Nieuwe Hommel en Het Inloophuis. Met de
enquête willen we erachter komen of mensen echt een fysieke plek missen of dat het
alleen gaat om de activiteiten."
Duidelijk. En de tweede reden?
"Dat heeft te maken met de Ibn-I Sina,
de islamitische school. Die gaat namelijk
verhuizen naar Presikhaaf. Het kan zijn dat
het gebouw nog gebruikt wordt als school,
tijdelijk, maar uiteindelijk komt het vrij. De
vraag is wat ermee gaat gebeuren. Het is
een prachtig pand en de gemeente is de
eigenaar. Misschien komen er seniorenwoningen in - dat is een idee - zodat ouderen
in de wijk kunnen blijven wonen. Zou het
dan niet mooi zijn als op de benedenverdieping een ontmoetingsplek wordt gerealiseerd?"
Het klinkt alsof de Gemeente Arnhem zelf
ook graag wil dat er een nieuwe ontmoetingsplek komt.
"De enquête was bedoeld als open vraag
aan de bewoners. Daar laten we ons ook
door leiden. Een buurthuis is leuk, maar
het vergt wel wat van de buurt. En zo'n
gebouw als dat van het Ibn-I Sina is groot,
dus daar moet nog van alles mee gebeuren. Dat kost geld. Daar moet subsidie bij.
Niet dat dat erg is natuurlijk. Als er écht

Vrijwilliger geportretteerd
Door Karin Veldkamp
In Klarendal doen heel veel bewoners
vrijwilligerswerk. Zonder vrijwilligers zijn
veel activiteiten niet mogelijk. Wat doen
ze allemaal? Wat motiveert ze? Waar doen
ze vrijwilligerswerk? De wijkkrant zoekt
ze op.
Ze woont inmiddels al twintig jaar in
Klarendal en is voor velen een bekend
gezicht, ESTER SIEGERS. “Ik heb er
bewust voor gekozen om in Klarendal
te wonen, omdat de wijk leeft, iedereen
groet je, het is eigenlijk net een klein
dorp”, vertelt ze. Sinds drie jaar is Ester
(weer) vrijwilligster bij de basisschool
Kunstrijk. Weer… Want voordat haar
derde kind werd geboren was ze ook
actief op school. “Ik kwam toen twee ochtenden met mijn vader samen. Hij speelde
gitaar en dan zongen we liedjes met de
kinderen. Dat deden we ook met Kerst en
Sinterklaas”. Dat Ester van kinderen houdt,
blijkt wel als we de school binnenlopen,
ze straalt. En dat de liefde van twee kanten komt blijkt uit de enthousiaste begroetingen van de kinderen.

Ester runt de laatste drie jaar de bibliotheek die op de tweede etage in de hal
een prominent plekje heeft. “Ik ben hier
twee ochtenden per week voor de uitleen
van boeken. Rozet heeft hier drie boekenkasten neergezet met achthonderd boeken, waarvan er driehonderd twee keer
per jaar wisselen. Kinderen uit deze wijk
gaan niet zo makkelijk naar de stadsbibliotheek, daarom is dit fijn. De kinderen
komen in groepjes langs. Meestal kiezen
ze voor bekende boeken als ‘Dagboek van
een muts’, zo kunnen ze plezier ervaren
in lezen. Ik probeer ze te motiveren om
verder te lezen door te vragen welke verhalen ze graag willen lezen. Ik vind het
heel leuk om te doen, mede omdat ik veel
kinderen uit groep 8 ken van de tijd dat ik
op de peuterspeelzaal werkte. Ze kennen
mij ook nog en dan vragen ze aan mij of
ze stout waren als peuter”, lacht ze.
Ester is ook betrokken bij de ouderraad en
medezeggenschapsraad. “Voor dat laatste
vergaderen we een aantal keren per jaar
met een paar leerkrachten erbij. De ouderraad is vooral gericht op praktische dingen zoals cadeautjes inpakken met Sint of
boodschappen doen voor een activiteit.
We hebben per activiteit een werkgroep
en vandaar verdelen we de taken”.

De Ibn-I Sina school aan de Agnietenstraat, ooit de Kambergschool uit 1902 waar vele Klarendalse kindjes basisonderwijs genoten, groeit qua leerlingen uit zijn voegen en verhuist schooljaar 2023/2024 naar
nieuwbouw in Presikhaaf; er wordt al langer naar herbestemming van het schoolgebouw gekeken.

animo voor is, dan willen we ons daar met
alle liefde voor inzetten! Het andere spoor
is dat we inventariseren wat er allemaal al
is, dat bij elkaar brengen en dan kijken of
dat voldoende is."
De sluitingsdatum van de enquête was 20
juni. De uitslag is nog niet bekend. "Zodra
die binnen is, gaan Team Leefomgeving en
Bewonersoverleg Klarendal om de tafel
zitten om te kijken wat de enquête heeft
opgeleverd qua respons en inhoud," aldus
Mirjam.
De enquête kan niet meer ingevuld worden. Voor vragen, ideeën of opmerkingen:
noord-west@leefomgeving.nl

“De enquête was bedoeld als open
vraag aan de bewoners. Daar
laten we ons ook door leiden”
In de volgende wijkkrant meer over het
gesprek tussen TLO en het bewonersoverleg en de eventuele plannen!
Noot van de redactie: een geluid uit de
wijk naar aanleiding van de enquête, is
dat het voor velen met een specifieke QR
code om hem in te vullen, niet laagdrempelig genoeg was om er mee aan de slag
te gaan. Op de (ontmoetings) plekken
waar je de geprinte versie kon inleveren,
bleef het dan ook rustig.

Van verstening naar vergroening
Vorig jaar hebben heel veel Klarendallers meegedacht over het groen in de wijk: waar
wordt het zomers heel warm, waar liggen er (te) veel tegels, et cetera. De acties die
hieruit zijn voortgekomen zijn terecht gekomen in de ‘Wijkgroenagenda’. Een van de
acties in het actieplan is het vergroenen van de Tedingstraat. Bewoners in het bovenste
deel van de Tedingstaat hebben samen een ontwerp gemaakt voor een fijnere, kleurrijkere straat. Na de zomervakantie wordt dit ontwerp ook echt werkelijkheid. De gemeente legt de plantvakken aan, maar de bewoners gaan zelf de plantjes inplanten en het
onderhoud doen. Als het even kan maken we daar direct een mooi buurtfeestje van!

Een andere actie is het vergroenen van het autovrije deel van de Sumatrastraat en de
omgeving daarvan. Zo’n vijftien bewoners dachten op 4 juli tijdens een bewonersavond
mee over de aanpak voor meer groen en minder verharding. Dit levert een bijdrage aan
een klimaatbestendige openbare ruimte omdat het koeler wordt in deze straten. Ook de
wateroverlast vermindert door de aanleg van verschillende soorten planten en dat trekt
ook vogels, vlinders en andere dieren aan.

Dat Kunstrijk al een lange tijd als een
soort rode draad door haar leven loopt
blijkt ook wel uit de tijd dat het MFC
in aanbouw was. “Mevrouw de Bruin,
toenmalig directrice, vroeg me vaak mee
naar de gemeente in verband met de
nieuwbouw. En de naam van de school
komt van mij”, vertelt ze met enige trots.
“Er was een soort prijsvraag en ik had
anoniem meegedaan. Ik had twee ideeën
aangedragen: Kleurrijk en Kunstrijk en dat
laatste is het dus geworden”.

Ester motiveert kinderen verder te
lezen bij de Rozet boekenkasten

Heb je ook belangstelling om vrijwilligerswerk te doen bij Kunstrijk mail dan naar
Info@basisschool-kunstrijk.nl. De school
zoekt nog een vrijwillige conciërge op de
Oekraïne school in Arnhem zuid

Wil jij ook een groenere straat? Bewonersondersteuner KARIN VELDKAMP kan je helpen in contact te komen met de juiste mensen en middelen: k.veldkamp@rijnstad.nl
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Warboel

Klarendalse BOP
Aan de rand van Klarendal ontmoet
Klarendalse BOP MAURITS met twee
lieve honden. Vreselijk nieuws, zijn
eigen hond Radar is recentelijk op 12
jarige leeftijd overleden. De bekende
Klarendalse herdershond heeft een mooi
leven gehad. Veel sterkte met dit verlies
Maurits!

EEN VOORSTELLING OVER VERHALEN
UIT DE WIJK NU ER STEEDS MEER MENSEN BEGELEID WONEN
‘Samenleven is niet altijd makkelijk. We
worden lang niet allemaal blij of boos van
dezelfde dingen. Moet je nagaan hoe dat
gaat als het een warboel is in je hoofd.
Dat het je niet lukt om een goede buur te
kunnen zijn. Of wat als je naast iemand
woont die daardoor voor overlast zorgt.
Dan moet je op z’n minst iemand om je
heen hebben die ervoor zorgt dat je er
niet alleen voor staat met je zorgen en
frustraties - van wijkagent tot hulpverlener.’ Zo sprak Mark Lauriks, kersverse
wethouder Bestaanszekerheid en Leefbare
Wijken, voor de eerste voorstellig van De
Schatgravers – afgelopen juni in Huis van
Puck.
Het is Klarendal niet ontgaan: 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.
De Schatgravers (acteurs Wim Hilgeman
en Stefan Papp) halen verhalen op in
Arnhemse wijken. Van de ervaringen van
wijkbewoners maken zij voorstellingen.

KLARENDALSE BOP ONTMOET..

Theatermakers Stefan Papp en Wim Hilgeman verbeelden een Warboel situatie uit de wijk © Zefanja Hoogers

Zo houden zij de wijk een spiegel voor; het
publiek kijkt immers naar eigen verhalen.
De theatervoorstelling Warboel greep het
publiek op meerdere fronten aan en werd
twee maal voor een volle zaal opgevoerd,
mét nagesprek en discussie over dit actuele onderwerp; wat gaat er goed, kan het
ook anders? Zowel beroepskrachten in het
publiek als bewoners, kwamen daarmee op
een aantal punten dichter bij elkaar, zonder
dat er directe oplossingen kwamen voor
probleemsituaties die in de praktijk voor

kunnen komen.
De opdrachtgevers van deze actuele voorstelling (Team Leefomgeving, Rozet in de
Wijk en Rijnstad) zijn óók nog even bezig
de indrukken van voorstelling en publiek
te verwerken, haalden een paar speerpunten uit de gesprekken (meer aandacht
voor omwonenden, een sluitend traject
voor de cliënten, betere samenwerking
zorgorganisaties onderling) en kijken na
de zomervakantie naar hoe deze vorm
kunnen krijgen.

Aan de hondenriemen van Bella (L) en
Faith (R) prijken duidelijk de rode hondenpoepzakjes die gratis beschikbaar
zijn voor bewoners. Maurits geeft aan
het opruimen van hondenpoep belangrijk te vinden, hij is er zelf ook wel eens
ingestapt. Daarbij weet hij te vertellen
dat opruimen verplicht is en je ermee
een hoge boete voorkomt.

Dag basisschool!
De laatste weken van het schooljaar zijn
altijd extra bijzonder voor groep 8; op de
drempel naar een nieuwe fase, nu nog
even samen in hun vertrouwde omgeving. De basisscholen met leerlingen uit
de wijk vertellen over deze laatste periode.
ALTIJD NAAR AMELAND
De kinderen van groep 8 van basisschool KUNSTRIJK zijn van 20 t/m 22 juni
op schoolkamp geweest op het mooie
Waddeneiland Ameland. Deze school gaat
al sinds de jaren tachtig (vorige eeuw)
met grote regelmaat naar Ameland op
schoolkamp. Met de bus vanuit Arnhem
naar Holwerd, met z’n allen bepakt en
bezakt de boot op, een overtocht van zo’n
50 minuten naar Ameland, de gehuurde
fietsen stonden al op de kinderen te
wachten, een fietstochtje van 3 kilometer
naar de kampeerboerderij. Daar werd uitgepakt en kregen de kinderen instructies
(wat mag wel en wat mag niet, het corveerooster enz.) en een lekkere lunch.
Er is veel gefietst; naar het mooie natuurgebied het Oerd, naar Nes met onder
andere zijn mooie aquaria en uitzichttoren
en naar de andere kant van het eiland
naar het dorpje Hollum waar de vuurtoren
staat. De kinderen hebben na een mooie
strandwandeling in het bos leuke bosspe-

WWW.FACEBOOK.COM/KLARENDALSEBOP

Bedankt voor het opruimen!

Clubs ook zomervakantie

Groep 8 van Kunstrijk heeft ook veel tijd op het strand van
Ameland doorgebracht. Hebben ze de schat gevonden?

len gedaan. De laatste dag hebben ze met
zijn allen corvee gedaan en zijn nog weer
naar het strand gegaan. Daar lag een schat
op een geheime plaats, waar ze door middel van een rode draad spel en opdrachten
die twee dagen duurde, achter de vindplaats moesten komen.
Wat een fijne groep waren jullie groep 8.,
bedankt. Het was een mooi kamp. Tot de
volgende keer, Ameland!

OVER DE KOP!
Op de JAN LIGTHARTSCHOOL zijn de
kinderen van groep 8 vol aan de slag met
de repetities voor de musical, zoals op de
meeste basisscholen. Maar er is meer: ze
hebben een braderie voor school, ouders
en buurtbewoners georganiseerd om
geld te verdienen waar het eindfeest van
wordt betaald. Een goede motivatie om
de handen uit de mouwen te steken!
Abel, Arianne, Raaf en Ziba vertellen
wat een werk dat geweest is. Er was een
stroomstoring, het suikerspin-apparaat
had kuren en iedereen wilde een tosti
ham-kaas toen de ham al op was! En toch
leek niemand hier iets van te merken:
er waren leuke spelletjes te doen, het
weer werkte goed mee en Arianne zong
een liedje dat klonk alsof het op de radio
was volgens Abel. De opbrengst van zo’n
duizend euro maakte ook dat alle stress
daarna gauw weer vergeten was!

Op de achterpagina van deze wijkkrant
vind je het gehele programma.
In de eerste 4 weken van de zomervakantie zijn er wel een aantal leuke activiteiten op De Leuke Linde: Iedere woensdag WORKSHOP & SPORT-SPEL 13.30
- 15.30 uur, iedere donderdag SPELUITLEEN 13.30 – 15.30 uur en EXTRA
woensdag 27 juli VERHALENVANGERS
ON TOUR 14.00 - 16.00 uur
Vanaf woensdag 28 september start de
KIDSCLUB weer op de woensdagen.
Daarna zullen langzaamaan ook de
andere clubs weer van start gaan. Let
vooral op de flyers en posters voor de
data en tijden.
Namens alle begeleiders: een fijne
zomervakantie gewenst en we zien jullie graag bij de vakantie-activiteiten en
Speeldorp!!!

De oplossing van
Bas’ rebus: rebas
Pierenbadjes

Raaf, Ziba en Arianne uit groep 8 van de Jan Ligthartschool gaan alvast Over de kop!

Met deze top-opbrengst wordt een spetterend eindfeest georganiseerd. Ze gaan
ook nog naar de Efteling als verrassingsuitje, samen met groep 7. Dat sluit
dan waarschijnlijk weer mooi aan bij het
thema van de musical, want die heet Over
de kop! Maar of dat echt zo is, blijft nog
even een verrassing tot de allerlaatste
schoolweek.

Alle kinder-activiteiten
zijn inmiddels afgelopen,
ook voor de clubs in het
MFC is het even zomervakantie. We maken
alles weer op orde voor
het nieuwe seizoen en
maken ons natuurlijk
van 22 augustus t/m 2
september klaar voor
SPEELDORP KLARENDAL!
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DOOR ZEFANJA HOOGERS

De Klarendalse wijkkrant jubileert in 2022 met haar 50 jarig bestaan. Met een aantal
mensen die vroeger voor, met en in de wijk werkten, die tussen 2007 en 2011 al eens in
de krant stonden én die we nog konden traceren, kijken we terug naar hun tijd en wat
de wijkkrant voor hun werk betekende.

CHRIS ZEEVENHOOVEN
WAS WIJKMANAGER TUSSEN 2001 EN 2008

“Met de wijkkrant werden alle mensen
meegenomen in dat veranderingsproces”

BERRY KESSELS WAS MANAGER WONEN VAN VOLKSHUISVESTING TUSSEN 2007 EN 2020
Naast dat Berry verantwoordelijk was
voor de afdeling Wonen (verzorgde alle
contacten met huurders) had hij de unieke
positie als wijkontwikkelaar voor het
Modekwartier. Berry: ‘Laat ik allereerst als
voormalig journalist zeggen: ik hou van de
gedrukte krant, die je vast kunt pakken. Ik
geloof daar in en las de Klarendalse wijkkrant altijd van A tot Z. Naast de contacten
en gesprekken die ik voerde, was de krant
een manier om op de hoogte te blijven.
Het was in mijn tijd ook één van de podia
van Volkshuisvesting om te laten zien waar
we mee bezig waren. Niet het enige, maar
wel een belangrijke.’ Berry zou niet kunnen
wát de wijkkrant precies voor
“Ik las de Klarendalse wijk- achterhalen
zijn werk heeft betekend. ‘Niet alles is in
krant altijd van A tot Z”
cijfers te gieten. De wijkontwikkeling sloeg
aan. Kwam dat door nieuwe bestrating,
door een nieuw gezondheidscentrum,
door de wijkkrant? Dat is nooit precies te
zeggen, dat merk je misschien pas als iets niet meer bestaat. Een wijkkrant is onderdeel
van cultuur en saamhorigheid en nog steeds een belangrijk medium. Het nieuwe college
heeft in het coalitieakkoord staan dat het de burgers wil betrekken. Dan is een wijkkrant
nodig.’
Berry is ondertussen zelfstandig ondernemer als wijkontwikkelaar en moderator.

HENK WESTERHOF & RENÉ HULS
WAREN WIJKAGENTEN IN KLARENDAL VAN 2003 T/M 2013
In de jaren dat Chris als ambtenaar wijkmanager was, stond er veel te gebeuren in
Klarendal. ‘Toen werd het project Klarendal Kom Op! gelanceerd en met de wijkkrant
werden alle mensen meegenomen in dat veranderingsproces.’ Er moest destijds iets
gebeuren om de wijk leefbaarder te maken. ‘Er werden blokgesprekken georganiseerd
en werkgroepen in het leven geroepen. De wijkkrant was daarbij van cruciaal belang.
Op het stadhuis werd me gevraagd of die wijkkrant wel bekend genoeg was. Daarom is
er via een enquête onderzoek gedaan waaruit bleek dat 90% van de bewoners de krant
kende en daar weer 80% de wijkkrant ook las en iets kon vertellen over wat er gaande
was.’ Over bezuinigingen op het wijkbudget waardoor de toekomst van de wijkkrant op
de tocht staat, zegt Chris: ‘Als je de mensen nu niet meeneemt in de Arnhem Oost aanpak met het medium wijkkrant, is het gedoemd te mislukken. Via een wijkkrant, die thuis
op tafel ligt, beklijft het nieuws beter op buurtniveau.’
Chris is ondertussen met pensioen.

“Wij waren benaderbaar”

OLGA LOZEMAN WOONDE IN DE WIJK VAN 1995 TOT 2018

Voor een praatje met de Klarendalse krant,
maken Henk en René graag even tijd: ‘We
hebben bijzonder goede herinneringen
aan bewoners en samenwerkingen. We
worden nog altijd enthousiast begroet en
soms zoeken bewoners ons ook hier op
de wijkpost op, of vragen ons wanneer
we terug komen.’ Ze herinneren zich dat
destijds de wijkkrant altijd met de wijkauto
werd gebracht door Toon Lubbers (legendarische vrijwillig buurtmeester – 19462012, red.) en dat zij aan talloze politieke
figuren die de Politiehuiskamer bezochten,
met de wijkkrant ook ergens naar konden
verwijzen: ‘Die Politiehuiskamer en wij,
waren laagdrempelig en benaderbaar. Met
de wijkkrant konden we ook laten zien hoe
het contact met bewoners was. Maar ook
items over drugsoverlast hebben dingen
in gang gezet en zo kregen belangen van
Klarendal een podium.’ Voor de Rijnrepoorter leveren ze iedere wijkkrant een
stukje over hun werk aan.

Henk en René zijn ondertussen weer samen de wijkagenten van het Arnhemse Broek.

ROB KLINGEN
WAS OPBOUWWERKER TUSSEN 1998 EN 2019

Als bewoner van de wijk, zette Olga al in 2002 kunst als middel in om bewoners met
elkaar in contact te brengen. In 2008 werd zij ook één van de eerste (toen nog) cultuurscouts (nu cultuurmakelaars) van Klarendal, Sint Marten en Spoorhoek. ‘Ik merkte dan
de wijkkrant enorm goed werd gelezen. Als er iets in werd gepubliceerd wat werk gerelateerd was, kreeg ik daar op straat direct reacties op; met een flyer zou ik daar niet gekomen zijn. Later werkte ik ook in andere Arnhemse wijken waar niet eens een buurtblad
wás. Dan moest ik leuren om aandacht te krijgen en wist ik soms niet waar ik het moest
zoeken. Dat kost dan zoveel meer tijd, energie én geld.’ Ook als bewoner van Klarendal
waardeerde ze de wijkkrant. ‘Ik maakte natuurlijk de hele ontwikkeling van volkswijk
naar modewijk mee. Als ik dan een interview las met een nieuwe ondernemer die zijn
best deed, zorgde dat voor meer inzicht en begrip, ook voor al die subculturen die de
wijk rijk is. Dat prikkelde om mee te doen. In de krant lees je ook hoe energiek Klarendal
is: goud, zoiets in de wijk.’

‘Toen het Modekwartier, toen met projectnaam 100% MODE, werd gelanceerd, was
daar veel kritiek op. De wijkkrant heeft met
veel uitleg en interviews daar wel richting
aan gegeven waardoor er beter draagvlak
voor is gekomen. In de tijd dat Klarendal
een Vogelaarwijk was (2007/2012, red.)
werd in de wijkkrant uitgelegd hoe alle
gelden werden besteed.’ Ook Rob vertelt dus dat de wijkkrant een belangrijk
communicatiemiddel is. ‘In mijn tijd is
er samen met toen het wijkplatform, ook
gestreden voor een kwaliteitsslag. Bewo“Ook de gewone mensen
ners krijgen belangrijke post in de bus,
hebben een verhaal”
niet zomaar een blaadje. Dat zegt ook iets
over hoe je de bewoners ziet. Internetcommunicatie is ook goed, maar erg vluchtig
en zeker in een wijk als Klarendal heb je
rekening te houden met de oudere
bewoners.’ Los van al hetgeen wat beroepskrachten met bewoners willen communiceren, vindt Rob de rubrieken Klare Taal en Wie Ben Jij Nou ook heel belangrijk: ‘Niet
alleen de hotemetoten in de krant: ook de gewone mensen hebben een verhaal. De wijkkrant geeft een stem aan ook de gewone Klarendaller. Ik waardeer die rubrieken erg en
gelukkig bestaan ze nog steeds!’

Olga bestiert ondertussen een camping in Winssen.

Rob is ondertussen met pensioen.

“Ik maakte natuurlijk de hele ontwikkeling
van volkswijk naar modewijk mee”
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Bewonersoverleg

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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Nuttige nummers in de wijk

Het Bewonersoverleg van 30 mei stond in het teken
van ontmoeten en visie. De BO hebben gekeken met
elkaar waar de aandacht van het Bewonersoverleg de
komende paar jaar naar uit gaat.

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

Er waren drie thema’s die veelvuldig werden aangedragen, namelijk kansengelijkheid/jongeren, schone/
veilige wijk en ouderen. Het zijn veelgehoorde thema’s.
Na de zomervakantie bespreken we de drie thema’s
en leggen we vast waar we over drie jaar willen staan.
Het blijft natuurlijk niet bij praten, er komen ook werkgroepjes, waar we ook andere Klarendallers bij gaan
betrekken. Hoe meer mensen zich inzetten, hoe beter.
Nicole Voestermans was een van onze gasten. Ze is
vanuit de gemeente projectleider van het onderzoek;
ontmoeten in de wijk. Daar kwam ze een en ander over
uitleggen. Zie daarvoor ook pagina [..] waar wijkmanager Mirjam Dulk toelicht wat hier de aanleidingen voor
zijn.

De Grote Puzzel van Samen

ZZ

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: inzamelwijzer.prezero.nl
0800 3 666 999
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.

Boodschappenhuisje

De Wasplaats

Initiatief van de Wasplaats,
Klarendalseweg 439

Donderdagmiddag activiteiten bij de
Wasplaats! Klarendalseweg 439

…waar je wat in zet als je het over hebt
of waaruit je meeneemt wat je goed kunt
gebruiken

Doe je ook mee?

Te vinden voor de deur van De Wasplaats
tijdens openingstijden

Tussen 8 en 28 augustus zijn we gesloten!
21 juli 12.30u. Ontmoetingslunch
28 juli 14.00u. Tekenen
4 aug. 13.00u. Koffie en spelletjes
ZOMERVAKANTIE

Door Elsebeth Hoeven
Op maandagochtend 13 juni is in het
Inloophuis Sint Marten de Grote Puzzel
van Samen gepresenteerd. Met dit project
wil het WIJKATELIER senioren uit de wijken Sint Marten en Klarendal in het zonnetje zetten. Na een bezoek aan de ouderen zijn hun bijzondere levensverhalen
verwerkt in beelden en teksten. Hiervan is
een puzzel gemaakt.
Tien senioren uit de wijk deden met het
project mee. Bij de presentatie legden ze
samen met de begeleidende vrijwilligers
de puzzelstukken. Bij het leggen van de
puzzel bleken de verschillende verhalen
van de deelnemers overeenkomsten te

hebben en een goede aanleiding om verder met elkaar in gesprek te gaan.
BEER LIEDMEIER van het Wijkatelier initieerde het project. De Grote Puzzel van
Samen biedt de kans om met ouderen in
de wijk in gesprek te komen en mensen
met elkaar te verbinden. Maar dat niet
alleen, ook zijn de bijzondere levens van
de deelnemende senioren uit de wijk
in kaart gebracht en is hun geschiedenis voor de wijk ontsloten. Vanuit het
Wijkatelier heeft PETRA BOUWENS als
uitvoerend kunstenaar de verhalen in
tekeningen verbeeld.
Het project is mogelijk gemaakt dankzij
subsidie van de gemeente en met medewerking van de SWOA.

Mooie ogen
Aan de Willemstraat kruising
Rappardstraat kijken via een bordje
mooie ogen ons toe…
Hele mooie ogen; het is wachten op een
knipoog. Maar die hele mooi ogen kijken
misschien ook wel naar de afvalcontainers die er onder staan; deze plek is een
zogenaamde hotspot. Er wordt vaak afval
naast de containers gedumpt. De tekst er
onder vertelt ons dan ook iets anders, dat
in plaats van een knipoog, we een camera

kunnen verwachten. De afdeling afval/
openbare ruimte van de gemeente bekijkt
of dit effect heeft op het gedrag van wijkbewoners en andere Arnhemmers.

1 sept. 13.00u. Koffie en spelletjes
8 sept. 13.30u. Handwerken
15 sept. 12.30u. Ontmoetingslunch
29 sept. 14.00u. Tekenen
6 okt. 13.00u. Koffie en spelletjes

HEY

Je
ziet ze
groeien.

NDE
WORDT EEN GEZO
LEEFSTIJL JOUW
RONA?
ANTWOORD OP CO

START

NU MET

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

Dagopvang (0-4 jaar)
Peuterwerk (2-4 jaar)
Bso (4-13 jaar)
Nieuwsgierig?
Leer ons kennen via www.skar.nl
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Wie ben jij nou? Wie ben jij nou? Wie ben jij nou? Edy van Midde
Door Bas Bugter
Klarendal kent veel kleurrijke creatievelingen. Eén van hen is EDY VAN MIDDE. In
zijn appartement aan de Rappardstraat,
dat dienst doet als woning en atelier, vertelt hij geestdriftig honderduit terwijl hij
talloze tekeningen en fotoboeken toont.
De fotoboeken getuigen van zijn veelzijdigheid. Behalve schilderijen, tekeningen
en beeldhouwwerken maakte hij ook veel
affiches. "Eerst nog met ouderwets knipen plakwerk. Later ook met Photoshop".
De muren van zijn appartement hangen
vol met tekeningen, veelal portretten. Op
een schildersezel staan de ingelijste beeltenissen van zijn ouders. "Mijn moeder
tekende ik vlak voor zij stierf. Heel bijzonder was dat: ik noteerde haar met het
potlood en nam zo eigenlijk tegelijkertijd
afscheid van haar."

Uitvindingen
Hij werkte 35 jaar lang als arbeidstherapeut bij de Pompestichting, in Nijmegen.
"Voordat ik daar terecht kwam dacht ik dat
het een bejaardentehuis was. Maar het is
dus een Tbs-kliniek. Je ontmoet er hele
interessante mensen".
Hij deed er allerlei uitvindingen die vervolgens door de tbs-ers werden uitgevoerd.
"Zo heb ik hier nog 30 vogelhuisjes staan
die tegelijk ook een urn en een insektenhotel zijn. Je kunt ze op 5 verschillende
manieren in elkaar zetten." Enthousiast
toont hij het eikenhouten kastje waarvan
de onderdelen als een soort drie dimensionale puzzel in elkaar passen. "De enige urn
waarbij je ook aan nieuw leven denkt!"
Arnhem leuker dan Nijmegen
Hij trouwde in 1980, kreeg 2 zonen, maar
scheidde in 2000. Daarna had hij opnieuw

“Je ontmoet er hele interessante
mensen”
een relatie met wie hij een tijdje samenwoonde, maar inmiddels woont hij
weer alleen. "Vier jaar woon ik hier nu.
Arnhem vind ik veel leuker dan Nijmegen:
Nijmegen is een gezellige studentenstad met veel kroegen maar in Arnhem
gebeurt veel meer op kunstgebied, heb ik
de indruk".
Hoewel hij inmiddels al geruime tijd
gepensioneerd is werkt hij momenteel
nog steeds bij Atelier23, een werkplaats
waar mensen met een beperking zich kunnen ontwikkelen door middel van kunst.
"Blijf leuke dingen doen, zolang je er
lol in hebt", geeft hij bij het afscheid als
devies mee.

EIGENHEID
Op TV heb ik een serie gevolgd over de
impact van de enorme verandering voor
de vele dorpen en bewoners door de
afsluiting van de Zuiderzee (1927-1933).
De toepasselijke titel was “Eens ging
de zee hier tekeer”. De titel is uiteraard
ontleend aan een van de mooiste smartlappen ooit!
Acteur Huub Stapel als verteller ging in
op de geschiedenis en praatte met de
nazaten, waarvan de grootouders het
hadden meegemaakt. Het waren allemaal vissersdorpen, met alles wat daar
bij hoort. In de serie werd de geschiedenis vanaf 1927 verteld, vanaf dat het
definitieve besluit genomen werd tot
afsluiting van de Zuiderzee met de daarbij komende inpoldering.
De visserij verdween voor het grootste
deel en dat had uiteraard een enorme
impact op het sociale leven van de
bewoners van de dorpen direct gelegen aan de toenmalige Zuiderzee. Wat
mij aan het eind van de serie een goed
gevoel gaf, was dat de huidige bewoners vonden dat door de vele veranderingen de 'eigenheid' niet was aangetast. En de vaste overtuiging dat die ook
altijd weer zal komen boven drijven.

Van zee naar flowerpower
De nu 74 jarige Edy werd geboren in
Indonesië, was tot zijn 12e woonachtig
in Udenhout en verhuisde daarna naar
Tilburg. Hij deed een opleiding aan de
zeevaartschool in Breda en voer 3 jaar
lang op de koopvaardij. "Want kunstenaar
was volgens mijn vader geen vak: daar
kon je de kost niet mee verdienen."
In de jaren '70 volgde hij avondopleidingen, eerst aan de Academie voor
Industriële Vormgeving te Eindhoven
en de St. Joost te Breda maar hij koos
uiteindelijk voor de lerarenopleiding,
Docent Beeldende Kunst en Vormgeving
te Tilburg. "Dat was in de flowerpowertijd.
We organiseerde toen veel Amerikaanse
feesten, die vaak een thema hadden. In de
herfst hadden we dan bijvoorbeeld een
zaal gedecoreerd door een visnet aan het
plafond te hangen gevuld met allemaal
dorre bladeren".

Door Nico van Putten

Edy laat één van zijn uitvindingen zien die hij uit liet voeren door tbs-ers

Dat deed mij meteen denken aan de
'eigenheid' van Klarendal. Ook hier
hebben er sinds het ontstaan van onze
wijk door de tijd heen zoveel veranderingen plaats gevonden. Altijd gepaard
gaande met veel onrust, tegenstand en
strijd en jarenlang gemor. Maar wat er
ook gebeurde, altijd kwam die 'eigenheid' weer terug. Het stelt me gerust,
dat welke veranderingen er ook ooit
nog zullen komen, de 'eigenheid' van
Klarendal altijd overeind zal blijven.

Door Nico van Putten

Klarendal in Arnhem-Oost aanpak
ALLE ARNHEMMERS GELIJKE KANSEN
Van de redactie
We horen er al een tijdje over, de Arnhem
Oost aanpak. Al in 2020 viel de term
voor het eerst, een jaar geleden schreef
de wijkkrant er informerend over om
Klarendal te laten weten wat er óók voor
onze wijk bedacht wordt - zonder concrete plannen te kunnen delen - en ook
nu weer komen er in de media rondom
onze deadline berichten voorbij, die de
redactie graag naar de Klarendalse krant
doorsluist.
IN DE MEDIA
“Goed nieuws voor Arnhem-Oost! In
de Geitenkamp, Het Broek, Klarendal,
Presikhaaf en Malburgen gaan we de
komende 15 jaar achterstanden inhalen
op het gebied van onderwijs, wonen,
armoede, gezondheid, werk en veiligheid. Dit doen we met een investering
die we krijgen van 5 ministeries”, aldus
de gemeente op sociale media aan het
begin van deze maand. “Voor heel veel
Arnhemmers kunnen we met dit geld aan
de slag tegen jeugdcriminaliteit, armoede
en schulden en voor betere woningen,
beter onderwijs en bovenal: gelijke kansen.”
Burgemeester Ahmed Marcouch had vlak
daarvoor aan het online medium Arnhem
Direct verteld: “Het gaat over verbeteren
van de leefbaarheid, vergroenen van de
buurt, maar ook over gedrag, toezicht en
verbeteren van de veiligheid in de wijken.

De Arnhem-Oost aanpak gaat voor mij
over de ‘pedagogische wijken’, ik herhaal
het tot ergernis van sommigen, dat we het
opvoedkundig klimaat in die wijken moeten
versterken. Dat moet de kern van de aanpak zijn.”
ARNHEM ALS VOORLOPER
De Arnhem-Oost aanpak was eerder al
met andere geldstromen in gang gezet en
kan nu met nieuwe geldstromen voortgezet worden vanwege de lancering van
het Nationaal Programma Leefbaarheid
en Veiligheid. De ministeries investeren in
betere volkshuisvesting (€ 600 miljoen),
voorkomen van jeugdcriminaliteit (€ 82
miljoen) en in de aanpak van armoede en
schulden (€ 20 miljoen).
De begroting van de gemeente Arnhem
heeft in verhouding soortgelijke bedragen
opzij gelegd voor Arnhem-Oost als het nationale programma. “In Arnhem-Oost staat
het water bij onze bewoners tot aan de lippen, onze mensen hier leven zo veel armer,
zieker en korter dan in vrijwel alle andere
buurten in ons land. Terwijl wij gezinnen
kunnen optillen met gerenoveerde woningen, goed onderwijs, actieve sportclubs,
oplettende zorg en beschermende veiligheidsdienaren: van overleven naar léven”,
schreef Marcouch vorig jaar in zijn pleidooi
voor investeren in Arnhem-Oost, waar
41.000 mensen wonen in verpauperde en
verwaarloosde wijken; dertig procent van
de kinderen woont hier in huishoudens met
lage inkomens en één op de negen volwassenen heeft als laaggeletterde moeite met
kinderen voorlezen.

“We gaan de komende 15 jaar achterstanden inhalen op het gebied
van onderwijs, wonen, armoede,
gezondheid, werk en veiligheid”
NOODZAAK LANGDURIG PROGRAMMA
Problemen op het gebied van onderwijs,
armoede, gezondheid, werk, wonen en
veiligheid stapelen zich op, stelt het kabinet, en dat noodzaakt tot een langdurig
integraal programma.
Vorig jaar was nog niet duidelijk hoe
groot de Arnhem-Oost aanpak kon worden. “Pas het nieuwe kabinet van ná de
Tweede Kamerverkiezingen van dit jaar
zal besluiten hoeveel geld er beschikbaar
komt”, schreven we. Nu ziet dat er duidelijker uit.
Na de lancering van het programma,
schrijft burgemeester Marcouch op zijn
social media: “We hoeven niet meer te
shoppen voor onze verpauperde wijken
langs de potten van vijf ministeries, elk
met hun eigen eisen, procedures en doorlooptijden. Nu de Rijksoverheid de krachten bundelt en ons duidelijkheid biedt,
onze gemeenteraad ons steunt en de
financiën zekerheid geven voor de lange
termijn, kunnen wij er een flinke stap bij
zetten in verwaarloosde wijken waar de
ene tegenvaller tot de andere leidt en alle
problemen als een berg op elkaar gestapeld liggen.”
Over concrete Arnhem-Oost plannen voor
Klarendal, hopen we zo snel mogelijk
meer te kunnen vertellen.

Verbinding van generaties
In JEUGDCENTRUM VOGELWIJK aan
Agnietenstraat 88b, hebben onlangs tieners gekookt voor een andere generatie.
Samen hebben ze een super gezellige
avond beleefd.
Het ontmoetingscentrum heeft dan wel
van oudsher de naam ‘jeugdcentrum’,
maar alle leeftijden komen er. Zo is
er naast regelmatig een kinderdisco,
woensdag ook een koffieochtend en
staan er meer ontmoetingsactiviteiten in
de planning.
De kookactiviteit is mogelijk gemaakt
door de Arnhemse Uitdaging en het
Delafonds. Aan het einde van deze
maand juli staat er een tweede kook
activiteit in de planning. Voor meer
informatie, bel Heidi 06 11195664 of kijk
op www.facebook.com/jeugd.vogelwijk
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In de laatste 2 weken van de zomervakantie is het weer tijd voor Speeldorp
Klarendal!
Het 49ste jaar alweer! Vooralsnog gaan wij er van uit dat we weer een ‘gewoon’
Speeldorp mogen organiseren. Maar we hebben geen glazen bol, dus we kunnen
niet voorspellen hoe de omstandigheden eind augustus zijn. Houd dus vooral ook
de site en Facebook van De Leuke Linde en het Jeugdwerk in de gaten voor het
laatste nieuws!
Let op: Voor een aantal activiteiten/ dagen moet je je inschrijven. Inschrijfbriefjes
zijn de gehele vakantie te krijgen op de speeltuin. Inleveren kan pas tijdens
Speeldorp!!!

Maandag 22 augustus: OPENINGSDAG
Natuurlijk begint Speeldorp ook dit jaar weer met een geweldig openingsfeest!!
Er zijn er allerlei leuke en spectaculaire spellen en activiteiten, zoals de Spidertoren,
de Bungeetrampoline, springkussens, gave knutselactiviteiten, activiteiten voor de
kleintjes en nog veel meer!! Kortom, een dag die je niet wil missen!

Dinsdag 23 augustus: BOUWDAG

:

We starten met het bouwen in de Bouwhoek! Het thema van dit jaar is nog een verrassing. Daarnaast kun je knutselen, timmeren, lijmen, zagen, kleien, en nog veel meer.
Na deze dag kun je bijna het gehele Speeldorp nog verder bouwen aan jouw eigen
werk in de bouwhoek!
Let op: Trek wel stevige, dichte schoenen aan, als je in de bouwhoek gaat helpen!!

Woensdag 24 augustus: WATERDAG !!!
Geen Speeldorp zonder de bekende Waterdag. Wat moet je doen?
Pak een tas, stop daar je handdoek, je zonnebrandcrème en droge kleding in.
Trek je zwemkleding aan. Neem goede zin mee.
En bestel zoveel mogelijk zonneschijn, want het wordt weer een kletsnatte dag!!!
Zal de brandweer ook nog komen???

Donderdag 25 augustus:
KNIKKER-SPEUR-DAG

:

Speeldorp wordt even Marble-Mania! In de ochtend is er een speurtocht in de wijk.
Wil je meedoen? Zorg dan dat je op tijd aanwezig bent! We moeten namelijk op zoek
naar de GOUDEN KNIKKER!
In de middag is er een super leuke middag met allerlei activiteiten in het teken van
Marble-Mania! Bouw je eigen kinkkerbaan, maak je eigen knikkerpot of knikkerzakje,
knikkerrace….welke knikker komt het verste??
Een super gezellige dag, waar je bij MOET zijn!!

r

Vrijdag 26 augustus:
OP-STAP-DAG EN KLEUTERMIDDAG!
Dit jaar gaan we met 60 Klarendalse kinderen gezellig een dagje op stap in Arnhem….
wie weet waar we uitkomen??? Ben je 7,8,9,10,11 of 12 jaar? Woon je in Klarendal en/
of ben je vaste deelnemer bij de kinderclubs van het MFC? Dan kun je je opgeven voor
dit uitje. Lever het inschrijfbriefje in bij Joyce of Wendy. Wel even je legitimatiebewijs
meenemen!
Voor de kleintjes t/m 6 jaar is er in de middag een speciaal kleuterprogramma op De
Leuke Linde, van 14.00 uur tot 16.00 uur. Met als afsluiter een voorstelling van het duo
PAT&PET in de tent!! Dat wil je niet missen!!!
Alle kinderen die niet mee gaan met het uitje of niet mee kunnen doen met het kleuterprogramma kunnen natuurlijk gewoon lekker spelen in de Speeltuin.
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Maandag 29 augustus: SPORTDAG

Wij beginnen de tweede week van Speeldorp weer met een super sportieve dag!
Er zijn allemaal verschillende sporten op De Leuke Linde waar je kennis mee kunt
maken, zoals: BMX, Schermen, Voetballen, Bootcamp, Stoepranden en Klimmen!
Ben jij sportief en vind je het leuk om nieuwe sporten uit te proberen? Kom dan naar
de sportdag!

Dinsdag 30 augustus: BEROEPENDAG

$

Vandaag draait alles om verschillende beroepen! Maak kennis met allerlei beroepen
die bij ons op bezoek zijn en doe mee met super leuke activiteiten zoals; koken,
knutselen, estafette-parcours, spelletjes en nog veel meer!
Wat wil jij later worden???

Woensdag 31 september: DOEDAG

De naam zegt het al!! Vandaag zijn er mega veel leuke DOE dingen te doen!!!
Workshops zoals dansen, percussie, sieraden maken, kostuums maken….. noem maar
op! In de middag laten we aan elkaar zien en horen wat we allemaal hebben geleerd,
geoefend en gemaakt. DOEN!!!

Donderdag 1 september: TALENTENDAG
In de ochtend gaan we met een groep kinderen van 6 t/m 12 jaar naar het Filmtheater.
Wil je mee? Schrijf je dan in! Lever je inschrijfbriefje in bij Joyce of Wendy. Let op; Er
kunnen maximaal 80 kinderen mee! Vertrek 9.30 uur!
In de middag is het weer tijd voor de grote Speeldorp-Talentenshow!!! Wat is jouw
talent? Zingen, dansen, playbacken, goochelen, rappen of iets anders? Wil je meedoen?? Geef je dan op voor de Talentenshow! En zou de leiding dit jaar ook weer willen
optreden?

Vrijdag 2 september: CIRCUS !!!

d

Dit mag je echt niet missen! Circus Harlekino is er weer bij om deze laatste dag van
Speeldorp Klarendal spectaculair af te sluiten. Kaartjes kosten 1 euro. Het circus is
alleen toegankelijk voor kinderen, VANAF 4 JAAR t/m 12 jaar!!! Ouders wees gerust,
de leiding zal goed op de kinderen passen. (Ouders van kleine kinderen: blijf wel op de
speeltuin, mocht er toch iets aan de hand zijn, dan kan uw kind u terugvinden)
De tickets voor het circus zijn alleen op deze dag te koop op de speeltuin, vanaf 10.00
uur! Let op: we kunnen vragen om je legitimatie te laten zien!

BELANGRIJKE INFO:
Speeldorp Klarendal is voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.
Je kunt het Speeldorp vinden op Bouwspeelplaats De Leuke Linde aan de
Agnietenstraat.
Alle activiteiten (behalve het circus) zijn gratis.
Speeldorp Klarendal is geopend van 10.00 uur - 12.00 uur en van 13.30 uur - 16.00
uur. Van 12.00 uur – 13.30 uur is de speeltuin gesloten voor bezoekers.
Vragen? Bel met tel: 026 – 442 48 11
Of Wendy: 06 – 28955482 (info@deleukelinde.nl)
Of Joyce Verhoef: 06 – 15497339 (j.verhoef@rijnstad.nl)

:

BSO’s: Alleen bso’s/ kinderdagverblijven uit de wijk zijn welkom, en alleen op
bepaalde dagen/ dagdelen én wanneer zij zich vooraf hebben gemeld bij de
coördinatie van Speeldorp en toestemming hebben.

Speeldorp draait bijna geheel op ongeveer 60 vrijwilligers. Zij begeleiden de
activiteiten, werken in de keuken, bouwen de tenten op en bewaken ’s nachts
het terrein van De Leuke Linde. Zonder deze vrijwilligers zou Speeldorp dus nooit
kunnen bestaan.
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Speeldorp Klarendal wordt georganiseerd door Bouwspeelplaats De Leuke Linde en Rijnstad Kinderwerk Klarendal

