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Aan de bewoners(s) van dit adres

Het Web - Sinterklaas actie Het Web - Sinterklaas actie 
HIJ KOMT! HIJ KOMT! 
DIE LIEVE, GOEDE SINT. 

We proberen voor de kinderen en hun 
ouders, die het financieel moeilijk heb-
ben, een fijne pakjesavond te regelen. 
Ieder jaar organiseren wij daarom vanuit 
Het Web een Sinterklaas actie. Dit jaar 
zijn wij daarnaast ook pakjeshuis voor 
Sintvoorieder1 regio Arnhem!

Voor meer informatie over de stichting 
Sintvoorieder1, kan je de website bezoe-
ken. WWW.SINTVOORIEDER1.NL 

Hoe we dit mogelijk maken? Door gulle 
handen en grote harten van donateurs en 
fijne vrijwilligers, waar we in 2021 heel 
veel kinderen blij hebben kunnen maken. 
Ook dit jaar kunnen wij jouw hulp gebrui-
ken. Wil jij jezelf of een ander opgeven? 
Op onze website staat een aanmeldformu-
lier en verdere informatie. 

Op www.het-web.nl/sinterklaasactie kun-
nen zowel donateurs als aanmelders alles 
vinden. 

De kinderen kunnen ook een verlang-
lijstje maken, knutselen of tekenen. Deze 
kan naar ons gemaild worden of afge-
geven worden bij Klarendalseweg 366. 
Belangrijk! Graag wel de vermelding van 
naam en achternaam, adres en leeftijd op 
het verlanglijstje. 

Wil jij dit jaar met ons samenwerken? 
Heb je vragen of wil je doneren?
Neem contact met ons op! Wandel bin-
nen op ons kantoor of kijk bij onze con-
tactgegevens op de website. Houd onze 
facebookpagina in de gaten voor de laat-
ste updates. 
www.facebook.com/hetwebklarendal

Wij hebben zin om weer aan de slag te 
gaan samen met alle hulpsinten en pieten!

Ambassadeur Vrienden voor de wijkkrant Ambassadeur Vrienden voor de wijkkrant 
Rick: ‘Niet iedereen heeft een 
laptop of kan daar mee omgaan. 
Dan mist deze groep te veel 
informatie. Met de wijkkrant 
bereik je de hele wijk’

Tekst Karin Veldkamp – Foto Bas Bugter 

Wijkbewoners vinden het belangrijk dat 
de wijkkrant in zijn huidige vorm blijft 
bestaan. Ze hebben een actie opge-
zet voor extra inkomsten. Deze keer in 
gesprek met RICK JANSEN, die graag 
ambassadeur wil zijn voor de wijkkrant.

Rick Jansen is al zeven jaar betrokken bij 
de Landenkookgroep van Klarendal. Ooit 
opgericht door stichting Rijnstad, maar 
Rick nam het stokje over. Elke twee weken 
wordt er gekookt volgens een recept uit 
een ander land. Dat varieert van Syrisch, 
tot Afrikaanse en Belgisch. Het is altijd 
volle bak tijdens het eten. ‘Daarnaast heb-
ben we de catering op donderdag’, ver-
telt Rick. ‘Mensen met een smalle beurs 
kunnen een maaltijd bestellen voor twee 
euro. Dat wordt thuis bezorgd en het is 
altijd vers klaargemaakt, met bijvoorbeeld 
voldoende groenten.’ Ook andere mensen 
kunnen een maaltijd bestellen, maar dan 
zijn de kosten vier euro. 

Naast de Landenkookgroep is Rick ook 
actief bij Villa Klarendal, waar buurtbewo-
ners elke zondag terecht kunnen voor een 
lunch en viering. Dan moet de wijkkrant 
toch wel een speciaal plekje hebben in 
zijn hart, en dat klopt: ‘Met een artikel in 

de wijkkrant bereik je de hele wijk en dat 
lukt niet met digitale media. Niet iedereen 
heeft een laptop of kan daar mee omgaan. 
Dan mist deze groep te veel informatie’, 
vind Rick. ‘En de wijkkrant is gevarieerd in 
elkaar gezet; de rubriek Wie Ben Jij Nou, 
activiteiten en ook ander nieuws en men-
sen aan het woord. Je leert je eigen wijk 
beter kennen en je verbindt mensen met 
elkaar. De wijkkrant is de enige plek voor je 
alle informatie krijgt over Klarendal.’

Bij het ter perse gaan van deze vijfde editie 
en dus na vier ambassadeurs, hebben al 81 
mensen grotere en kleinere bedragen 

gedoneerd en staat de teller net over de 
2800 euro. Veel dank! Doe je mee? De 
crowdfunding actie staat op gofundme.com 
en kan gezocht kan worden via de zoek-
functie met 'Help de Klarendalse wijk-
krant' 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 oplos-
sing. 
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WijkkrantWijkkrantKKlarendallarendal

“Je leert je eigen wijk beter kennen 
en je verbindt mensen met elkaar” 

Diverse bouwmarkten hebben voor 15 
oktober aangegeven korting te geven op 
energiebesparende producten. 

Kijk op www.arnhemaan.nl/aandeslag 
voor meer! 

Energie besparen

BURENDAG werd in Klarendal op diver-
se plekken gevierd. 

In het kader van het project ‘Van Steen 
naar Stokroos’ zijn op de Hommelseweg 
cortenstalen plantenbakken (weervast 
staal) en klimbegeleiding geplaatst. 

Op Burendag zijn de klimplanten in de 
grond gepoot, zodat het er allemaal een 
stuk groener en vrolijker uitziet. Het
project is mede gefinancierd vanuit het 
wijkbudget van Klarendal.

Van Steen 
naar Stokroos

Rick helpt mee voor de Landenkookgroep maaltijd



 Zefanja Hoogers, Shay Karniel, 

Bas Bugter, Hilde Wijnen, Gert Jan 

Schouten, Gabor Deli

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

wijkkrant@klarendal.nl

www.klarendal.nl

redactie-

leden

bezorgers

e-mail

internet

wijkkrant klarendal is een uitgave 
van het Bewonersoverleg

~ Colofon ~

De Klarendalse wijkkrant is een beetje 
ontregeld. We schreven er al genoeg 
over; we maken er maar zes, in plaats 
van zeven zoals we de afgelopen jaren 
deden. En dat komt doordat het wijk-
budget van Klarendal stevig is gekort. 
Normaal keken we dan vlak na de 
zomervakantie altijd nog terug op bij-
voorbeeld het Speeldorp wat nog vers 
in het geheugen lag. Of kondigden 
we het herfstevenement aan van de 
Modekwartier ondernemers. Maar dit 
jaar loopt het anders: het Speeldorp is 
al weer héél lang geleden als deze krant 
van de drukker komt en zelfs het herfst-
evenement is aan het begin van deze 
maand al gepasseerd. Anders allemaal 
dus!

Maar we hebben ondertussen ook 
grotere zorgen. Deze pagina zal vol 
staan met tips en trics die er zijn om 
als huishouden te kunnen bezuinigen. 
De wereld staat op zijn kop en er komt 
financieel waarschijnlijk een pittige 
winter aan. We wensen iedereen veel 
succes!

~ Redactioneel ~

We planden zes wijkkranten voor 2022. 
De deadline voor de laatste editie valt 
op woensdag 30 november, verschij-
ning uiterlijk 15 december. 
Kopij ontvangen we graag per e-mail 
op wijkkrant@klarendal.nl: platte tek-
sten in een Word document en beelden 
in een zo hoog mogelijke resolutie. 

Inleveren van kopy 
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 Rebas
Op deze pagina plaatst de wijkkrant een rebus. Buurtbewoner, redacteur én  
kunstenaar BAS BUGTER krijgt er steeds meer zin in. 
REBAS, leuk voor jong én oud! De oplossing vind je op pagina 4. 
VEEL PLEZIER! 

Moeilijk rond komen door 
de stijgende prijzen? Zoek 
ondersteuning:

De prijzen voor energie, gas en elektrici-
teit, stijgen. Daardoor zijn gewone bood-
schappen ook duurder geworden. Kunt u 
moeilijk rondkomen? Heeft u geldzorgen? 
Voorkom dat u geldproblemen krijgt en 
zoek op tijd hulp. In Arnhem staan de 
gemeente en organisaties in onze stad 
voor u klaar om u te helpen. Hulp vragen is 
de eerste stap om een oplossing te zoeken. 
U bent welkom:

• Bij een van de wijkteams. U kunt bij een 
van de wijkteams terecht bij geldproble-
men en als u geldzorgen heeft. Maar ook 
voor vragen over bijvoorbeeld opvoe-
ding en gezondheid, U kunt bellen voor 
het maken van een afspraak via telefoon-
nummer 088-226 00 00. 

• Bij GoedGeregeldArnhem. 
GoedGeregeldArnhem helpt u bij al uw 
vragen over geld maar ook als u hulp 
nodig hebt om zaken te regelen. U kunt 
naar een van de open spreekuren komen 
of bel voor een afspraak met:

 026-312 79 99. Kijk voor meer informatie 
op www.ggarnhem.nl. 

• Bij Oprecht. Oprecht is er speciaal voor 
jongeren tussen de 18 en 27 jaar die 
geldproblemen hebben. Meer weten? 
Kijk op www.wijzijnoprecht.nl of app 
met 06-49 14 02 83.

• Bij Loket Geldzaken en Ondernemers. Dit 
loket is er speciaal voor ondernemers, 
is gratis en biedt hulp op maat. Meer 
informatie vindt u op www.arnhem.nl/
geldzakenondernemers.nl. U kunt con-
tact opnemen via, 026-377 49 00 of mail 
ondernemen@arnhem.nl. 

• Bij Werk en Inkomen van de gemeente. 
U kunt hier terecht als u niet genoeg 
inkomen heeft, meer wil weten over het 
vinden van werk of het aanvragen van 
een uitkering. Meer informatie vindt u op 
www.arnhem.nl/werkeninkomen. Bellen 
kan via telefoonnummer 0800-1809.

Een uitgebreider overzicht, waar ook rege-
lingen te vinden zijn, vindt u op:
WWW.ARNHEM.NL/GELDZORGEN.

WERKEN AAN NIEUWE REGELINGEN 
VOOR LAGE INKOMENS
We maken ons grote zorgen om inwoners 
die door de stijgende prijzen maandelijks 
minder geld overhouden en moeite heb-
ben om alles te betalen. Daarom werken 
we aan nieuwe regelingen of worden 
bestaande regelingen mogelijk uitgebreid 
om inwoners te helpen. Voorstellen aan de 
gemeenteraad zijn onder meer:
• een extra energietoeslag voor inwoners 

met een laag inkomen;
• meer Arnhemmers met een laag inko-

men helpen met energie besparen met 
behulp van energiecoaches;

• energiezuinige wasmachine en koelkast 
voor inwoners met een laag inkomen via 
de bijzondere bijstand.

Zodra hier meer over bekend is, laten we 
dat weten. Houd in ieder geval onze web-
site WWW.ARNHEM.NL in de gaten.

ARNHEM AAN DE SLAG

Voor energiebesparende tips, kijk op:
WWW.ARNHEMAAN.NL/AANDESLAG

Wekelijks Rechtswinkel 
in De Wasplaats
Stichting Rechtswinkel Arnhem voorziet 
u kosteloos en vrijblijvend van juridisch 
advies! 

Ons team bestaande uit enthousiaste en 
gedreven rechtenstudenten staat voor u 
klaar voor alle juridische vragen. Wij hou-
den elke woensdag spreekuur van 19.00 tot 
20.00 uur in de Wasplaats. U kunt dan bin-
nenlopen voor juridisch advies. U kunt op 
deze locatie beneden aan de tafel wachten 
en wij zullen u ophalen als u aan de beurt 
bent.

Voor meer informatie over Stichting 
Rechtswinkel Arnhem verwijzen wij naar 
onze website www.rechtswinkelarnhem.nl 
Ook kunt u een kijkje nemen op onze 
Facebook, Instagram of LinkedIn. 
Via info@rechtswinkelarnhem.nl kunt con-
tact met ons opnemen.

Buurtconciërges 
Klarendal Sint Marten
Inloopuren Buurtconciërges Klarendal Sint 
Marten

Heb je vragen, ideeën of een klacht over 
iets in de wijk; we denken graag met je 
mee en zoeken samen met je naar een 
oplossing! 

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, DeWiltstraat 6
bcklarendal@gmail.com Tel 06-20973979 
(Perry) of 06-50826295 (Eric)

WORDT EEN GEZONDE

LEEFSTIJL JOUW ANTWOORD

OP OVERGEWICHT?

HEY

START
NU MET

formupgrade.nl
026 37 93 253
Onder de Linden 21A, Arnhem

mailto:wijkkrant%40klarendal.nl?subject=
http://www.klarendal.nl
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Fotowedstrijd: De beste straatbeelden van Klarendal
Voor de zomervakantie werd er vanuit De 
Wasplaats al opgeroepen: doe mee aan 
de fotowedstrijd! Iedereen kon meedoen, 
met smartphone, digitale camera of 
ouderwetse analoge oldtimer. 

De oproep stond op de voorpagina van 
de wijkkrant, online werd er voor opge-
roepen en redacteur Hilde Wijnen schreef 
er in augustus óók nog eens over in de 
Arnhemse Koerier: ‘Het is niet de camera 
die de foto maakt, maar de fotograaf’. 
Deelnemers waren vrij in de keuze van 
hun onderwerp en de jury was blij ver-
rast met de zevenentwintig inzenders die 
totaal meer dan 120 beelden stuurden! 

De elf winnende foto’s zijn afge drukt op 
groot formaat én zijn verkrijg baar als 
ansichtkaartensetje.  Winnaars konden op 
volgorde van eerste, tweede en derde

plaats, kiezen uit de beschikbare prijzen. 
Dat waren een authentieke collodiumfoto 
van zichzelf of een ander, een mini foto-
cursus in de wijk samen met een profes-
sionele fotograaf, een analoge camera met 
filmrolletje inclusief ontwikkelen. 

Iedere winnaar krijgt bij deze ook zijn 
prijs door de foto te publiceren in de 
wijkkrant. Op 1 oktober tijdens het jaar-
lijkse herfstevenement in de wijk, opgezet 
door ondernemers van het Modekwartier 
OKTOBERVEST, werden de winnaars 
bekend gemaakt. 

DE JURY
De juryleden waren tevens de leveranciers 
van de te winnen prijzen. Zo maakt Peter 
van Hal collodiumfoto’s: een fotografisch 
proces dat bijna twee eeuwen geleden uit-
gevonden werd. David Jagersma maakte 

eerder straatbeelden voor het project 
Klarendallers en het boekje ‘Op Klarendal’. 
Bram van Oosten is de eigenaar van ASA, 
een fotowinkel aan de Sonsbeeksingel 
voor wie foto’s wil maken op de ouder-
wetse manier: met fotorolletjes en een 
doka. Zefanja Hoogers fotografeert in de 
Arnhemse wijken én is (eind) redacteur van 
de Klarendalse krant. 

Zij bogen zich over de ingezonden beel-
den. Vaak waren de ingezonden beelden 
leuk als idee, maar ontbrak het aan goede 
uitwerking. Ze beoordeelden op kwaliteit 
van de foto, compositie, het verhaal wat 
er mee verteld werd, of Klarendal er in te 
vinden was en of je kon zien dat inzenders 
er moeite in hadden zitten. Maar soms 
waren beelden prachtige toevalstreffers 
of gewoon mooi genoeg om alleen al een 
ansichtkaart te zijn. 

TE ZIEN

Naast deze vier winnaars, koos de jury 
in totaal elf beelden van ook andere 
inzenders; geen prijs dus, maar zeker 
de moeite waard om óók te laten zien 
als interessant straatbeeld uit de wijk. 

Om de afdrukken van alle gekozen 
beelden te zien, kom in oktober 
en november naar De Wasplaats 
(Klarendalseweg 439) tijdens openings-
tijden. 

Daar zal ook het ansichtkaartensetje 
voor €5,00 te verkrijgen zijn. 

Allen dank voor bijdrages en  
gefeliciteerd! 

EERSTE PRIJS: ERICA DE HAAS – Sonsbeeksingel

De jury selecteerde drie ingezonden foto’s van Erica voor de tentoonstelling en de 
ansichtkaarten. Eén van die drie werd de eerste prijs: het beeld is een mooie toevals-
treffer, of een goed gekozen moment, dat tegelijk veel vertelt over het straatbeeld van 
Klarendal. Let bijvoorbeeld op de stoel naast de afvalcontainer.

Zij koos als prijs zonder twijfel voor de collodiumfoto van Peter van Hal.

TWEEDE PRIJS: ANS JANSEN - garagedeuren

De garagedeuren zijn wellicht wel 70 jaar oud. Maar toch vertelt de foto iets over de 
jeugd, let ook op het bierblikje. De jury vond het grafisch een sterk beeld wat een 
mooi verhaal laat zien. 

Ans Jansen koos voor de analoge camera met fotorolletje van Bram van Oosten.

DERDE PRIJS:  JAAP DECOSTER - Klarendalseweg

Jaap zond zijn beeld in met titel 
‘lomografie’; een techniek in 
de analoge fotografie, waarbij 
doorgaans zonder na te den-
ken of veel tijd te nemen een 
foto wordt gemaakt en waarbij 
antieke modellen worden gebruikt. 
Lomografie heeft een nonchalante, 
terloopse manier van fotograferen. 

Jaap heeft deze foto ook nog 
eens genomen met een heel oud 
filmpje dat over datum was. Het 
leverde een nostalgisch beeld 
op, waarvan het lijkt of we naar 
de jaren 60 of 70 kijken. Maar 
dat kan helemaal niet, omdat het 
Modekwartier toen niet bestond. 
De goede feel en interessante 
benadering overtuigden de jury. 

Voor Jaap bleef de derde prijs 
over; een mini fotocursus met 
David Jagersma. 

EERVOLLE VERMELDING: WILLEM MOURIK – collage oud/nieuw Hommelsepoort

De jury wilde Klarendal niet onthouden van de inzending van Willem. Hij legde een 
nieuwe foto van de Hommelsepoort over een oude zwart/wit foto heen. Daar zat veel 
moeite in! 

De elf ansichtkaarten zijn verkrijgbaar     in De Wasplaats
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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.

CAROLA en TITIA vegen nog even de  
tafels schoon als ik binnenkom. 
Vervolgens gaat de waterkoker aan voor 
een kopje thee en als die dampend op 
tafel staat raken we in gesprek. De twee 
zijn al lang vrijwilligster bij DE MOLEN 
waar de Klarendallers en ook mensen van 
buiten de wijk op vrijdag en zaterdag hun 
meel kunnen kopen. Maar er gebeurt veel 
meer in de molen, kom ik al snel achter 

als ik met Titia en Carola in gesprek ga. ‘Ik 
begon hier in 2004 met het maken van een 
filmpje over de Molen’, vertelt Titia met 
enige trots: ‘Reilen en zeilen geeft informa-
tie over de Molen, hoe alles werkt etc. en 
is nog steeds op onze website te vinden. 
Nadat ik het filmpje met twee vriendinnen 
had gemaakt, ben ik blijven hangen. Ik sta 
nu een keer per week in de winkel en ik 
help mee met extra activiteiten het midwin-
terfeest en monumentendag. ‘

Ook Carola staat een middag per week in 
de winkel en zit daarnaast in het bestuur. 
‘Door corona is het eigenlijk een stuk druk-
ker geworden in de winkel’, vertelt ze. ‘Ik 
denk dat men in coronatijd meer tijd had 
om taarten en koekjes te bakken, maar een 
deel van de klanten is gebleven. Naast 

wijkbewoners komen er ook mensen van 
buiten de wijk regelmatig hier. Zo hebben 
we een aantal klanten die oorspronkelijk uit 
Midden Afrika komen, sommigen komen 
zelfs met de trein naar hier en nemen ver-
volgens een zak van 25 kilo meel mee.’

Naast de verkoop van meel komt ook de 
‘Muziek bij de Molen’ binnenkort weer 
terug. Een keer in de maand op donder-
dagavond is er dan live muziek te horen. 
Op de website volgt binnenkort meer info. 
Maar er is meer te doen. Elke derde zater-
dag van de maand worden er ‘smiddags 
pannenkoeken gebakken. ‘Ook dat wordt 
steeds beter bezocht. Blijkbaar wordt het 
steeds bekender dat we pannenkoeken 
van ons eigen meel bakken. En die zijn 
ook erg lekker.’

Als ik vraag waarom ze het vrijwilligers-
werk bij de Molen graag doen zeggen 
ze beiden vol overtuiging dat het vooral 
gezellig is: ‘Het is een leuke club mensen. 
Iedereen kan goed met elkaar overweg 
en we helpen elkaar ook vaak.’ En natuur-
lijk hebben ze hart voor die mooie oude 
molen die Klarendal zo typeert. ‘De molen 
moet draaiende gehouden worden want 
als er niks gebeurt, dan raakt die in verval 
en dat is natuurlijk doodzonde. We hou-
den de historie graag in stand.’

Het winkeltje van de Molen is geopend op 
vrijdag- en zaterdagmiddag.

Lijkt het je ook leuk om vrijwilligerswerk 
te doen bij de Molen de Kroon? Nieuwe 
gezichten zijn altijd welkom; voor de 
winkel of de organisatie van activiteiten, 
maar op dit moment zoeken ze iemand 
die Instagram, Facebook en Nextdoor kan 
bijhouden. 
Heb je interesse? Mail dan naar:
vrijwilligers@molendekroon.nl

Vrijwilligers geportretteerd

Titia Wiggers en Carola Sibma zijn trouwe vrijwilligers voor de Klarendalse molen

Door Bas Bugter

Op 25 september jongstleden werd er 
een burendag in de Vogelbuurt georgani-
seerd. In en rondom de Valkstraat en de 
Leeuwerikstraat stonden kraampjes opge-
steld, was een karaokepodium en konden 
kinderen diverse spelletjes doen. Het 
weer zat erg mee, er werden lekkere hap-
jes uitgedeeld en ook Volkshuisvesting 
droeg daaraan bij: zij trakteerde op 200 
gebakjes ter ere van het 100 jarig bestaan 
van de buurt.

Eén van de initiators van Burendag is 
Manuelle Evers, die in haar Naaicafé aan 
de Rosendaalsestraat 153, enthousiast 
vertelde over het ontstaan ervan. "Het 
was de bedoeling al eerder een buurtfeest 
te organiseren, maar toen werd het door 
de coronacrisis op de lange baan gescho-
ven. Vooral voor kinderen was dat natuur-
lijk heel vervelend. We hebben toen met 
een paar mensen zitten brainstormen om 
te kijken of we iets leuks konden beden-
ken om de sombere stemming wat op te 
vrolijken." 

Rond Pasen deed ze een A4-tje bij buurt-
genoten in de bus waarop een tekening 
van een ei stond afgebeeld, die kon 
worden ingekleurd. Kinderen werden 
daarmee uitgenodigd deel te nemen aan 
een paasspeurtocht. Op Koningsdag hield 
men er een kleedjesmarkt-voor-de-deur. 

"Zo hoefden mensen niet massaal de straat 
op en had je toch een beetje het idee van 
een rommelmarkt."

Sommige oud-bewoners reageerden met 
ontroering op de initiatieven, die herin-
neringen aan de oude buurtfeesten bij hen 
losmaakten. Terwijl tijdens de Burendag de 
veelal geschminkte kinderen oudhollands 
sjoelbakten, sprongen op een opblaasbaar 
kasteel, met pijlen schoten of schilderden, 
werd door veel ouders dan ook oudklaren-
dals op een stoeltje voor het huis gezeten 
met een drankje binnen handbereik.

De initiatieven van de Vogelwijk bewo-
ners zijn op Instagram vindbaar via: 
@iedervogeltje

De Vogelwijk is tussen 1919 en 1921 
gebouwd in opdracht van de toen bestaande 
woningbouwvereniging De Volkswoning, 
op de door de gemeente aangekochte 
grond van landgoed Klarenbeek. Architect 
J. Limburg liet zich sterk beïnvloeden door 
de ‘tuinstadbeweging’ die de voordelen van 
het 'buiten' wonen wilde introduceren in 
de volkswoningbouw. De Vogelwijk is sinds 
2007 een Rijksbeschermd stadsgezicht. 

Meer dan 100 jaar Vogelwijk

Bewoners van de Vogelwijk kwamen de straat op tijdens Burendag

Elke maand houdt werkgroep Schoon 
Klarendal een opruimactie in Klarendal. 
Op 17 september was er de 5e editie 
van de World Clean Up Day en is er in 
Klarendal 108 kg zwerfafval opgehaald! 

Wil jij je samen met andere wijkbewo-
ners inzetten voor een schone wijk? 
Doe eens mee met een opschoonactie 
of help de Poepgroep met positieve 
acties voor minder hondenpoep in de 
wijk. Deze werkgroepen zijn te bereiken 
via respectievelijk schoonklarendal@
outlook.com en klarendalsepoepgroep@
gmail.com.

De komende zwerfvuil acties: zater-
dagen 15 oktober, 19 november en 17 
december van 10.00 tot 12.00 u vanuit 
de Wasplaats (Klarendalseweg 439). 
Materiaal is aanwezig en vanaf 9.45 uur 
staan de koffie/thee/koekjes klaar.

108 kilo zwerfvuil afgevoerd

Door AnneMarie

Ik woon sinds 2014 met veel plezier in 
het kleurrijke Klarendal. Door de aan-
schaf van een hondje, Guusje, heb ik 
inmiddels meer kunnen zien en ontdek-
ken in en rondom de wijk. Klarendal 
is prachtig groen met ontzettend veel 
lindebomen en eenmaal uit de wijk 
zijn er tal van mogelijkheden om uit te 
waaieren in een van de vele parken/bos-
gebieden die Arnhem kent. Het eerste 
wat me opviel tijdens het wandelen was 
de enorme hoeveelheid hondendrollen. 
Op de stoep, rondom boomspiegels, op 
mooie stukjes groen en zelfs naast prul-
lenbakken lag poep.

Ik vond dit zo erg dat ik hier iets aan 
wilde doen. De keus om me aan te 
sluiten bij De Klarendalse Poepgroep 
was dan ook snel gemaakt. Een leuk 
team van vijf vrijwilligers die ondertus-
sen alweer vier jaar bezig is de overlast 
onder de aandacht te brengen. Een 
twaalftal dispensers met poepzakjes zijn 
verspreid geplaatst in de wijk en worden 
door bewoners geleegd.

De zakjes worden goed gebruikt met als 
resultaat dat er minder hondenpoep op
straat en trottoirs achterblijft. In het 
voorjaar is een afvalbak/dispenser 
geplaatst op het stukje groen naast 
molen De Kroon.

Guusje waakt bij de afvalbak

“Het is een leuke club mensen. 
Iedereen kan goed met elkaar 
overweg”

Maandelijks wordt er zwerf-
afval opgehaald © Ellen Karis
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JAN JANSEN

In de Pastoor Bosstraat krijgen 24 panden 
momenteel dubbelglas door vastgoedver-
beteraar Verhoeven. Jan is daar al 50 jaar 
in dienst en vindt zijn werk relevant. Zijn 
vader is in die straat opgegroeid en zelf 
komt hij uit een gezin van negen. 

‘Het is schrijnend. Ik zie hier nu al mensen 
thuis met dikke truien aan. Zelf ben ik er 
niet zo mee bezig, maar thuis denken ze 
daar anders over. In dat grote gezin heb-
ben wij dat allemaal wel geleerd, zuinig 
leven. Maar mijn vrouw heeft een andere 
achtergrond en is het nu allemaal aan het 
uitvinden; korter douchen, niet iedere dag 
was- en afwasmachines laten draaien. 
Maar ze gaat er in mee.’ 

Jan heeft in oude woningen gewoond in 
Klarendal, Geitenkamp, het Broek. ‘Maar 
ik zocht bewust een goed geïsoleerde 
nieuwbouwwoning’ – en dat komt goed 
uit, nu. 

“Het is schrijnend”“Het is schrijnend”

MEVROUW SCHOUTEN

‘Ja, zorgelijk’ reageert mevrouw Schouten op onze vraag. ‘Ik heb alvast winterkleren 
aan. Af en toe heb ik het fris, dan kleed ik me ook binnen warmer. De verwarming zet ik 
pas in oktober aan.’ Haar energierekening staat voor de komende drie jaar nog vast. 

Mevrouw Schouten is 88, ‘Dus het zal mijn tijd wel duren’ vertelt ze glimlachend. ‘Ja met 
mijn kinderen gaat het goed hoor. Maar ik moet door, want ik heb bezoek thuis.’ 

MARK 

 

De boekhouding wordt door zijn vriendin geregeld, dus exacte getallen over de stij-
gende energiekosten heeft Mark niet voor ogen. Maar dat de kosten gedrukt moeten 
worden, is wel duidelijk. Zo zijn er al zonnepanelen aangevraagd. Die laten helaas nog 
op zich wachten omdat de straat waar het gezin met drie kinderen woont nog niet aan 
de beurt is. 

Ook is een renovatie van de keuken en badkamer gepland. ‘Dan zijn tenminste alle gaten 
en kieren gedicht’. De verwarming is nog niet in gebruik en in de woonkamer staat er 
een kist met dekens klaar. Af en toe worden elektrische radiatoren ingezet om het gas-
verbruik te verminderen

“Dat de kosten gedrukt moeten worden, is wel duidelijk”“Dat de kosten gedrukt moeten worden, is wel duidelijk”

“De verwarming zet ik pas in oktober aan”“De verwarming zet ik pas in oktober aan”

Eerder heeft de wijkkrant ook al eens mensen op de Klarendalse straten bevraagd over 
de inflatie nu er van alles aan de hand is in de wereld. Nu komt de winter er aan en de 
nieuwsberichten over de energieprijzen liegen er niet om. Op het stadhuis hebben ze 
grote zorgen over de stijgende prijzen en kondigen ze extra energietoeslagen aan voor 
de Arnhemmers die eerder al de €800 ontvingen. Mensen die niet in de bijstandsuitke-
ring zitten maar wél een laag inkomen hebben, moeten daar iets meer hun best voor 
doen. 

Verder probeert de gemeente Arnhemmers op energiebesparingen te wijzen en andere 
mogelijkheden om financiële hulp te krijgen. Maar wat vinden Klarendalse bewoners 
van de energierekening nu de verwarming hoger zal moeten?

GIDEON & FLORIS

 

Het particuliere huurhuis van Gideon heeft enkel glas. ‘Maar dubbelglas is momenteel 
nauwelijks leverbaar’. En dan is zijn CV-ketel ook nog eens stuk. Voor nu wel goedkoop 
want stookkosten zijn er even niet. Om het behaaglijk te houden, doet hij vaker een trui 
aan en ligt er een dekentje klaar. ‘En mijn vriendin is ’s nachts mijn kacheltje’, zo sluit hij 
positief af.

Zijn maat Floris heeft het er minder moeilijk mee. Z’n studio is betrekkelijk klein dus 
zoveel stookkosten zijn er niet. En die zijn al lager nu hij vaker bij z’n vriendin is. Boven-
dien is hij bepaald geen koukleum. Sterker nog: hij is het kacheltje.

Om het behaaglijk te houden, doet hij vaker een trui aanOm het behaaglijk te houden, doet hij vaker een trui aan

RIA 

‘Ik wil er niet zoveel mee bezig zijn. Het 
geeft alleen maar een slecht gevoel’. 

En Ria hoeft er misschien ook niet zoveel 
mee bezig te zijn. De van oorsprong 
Achterhoekse komt uit een gezin van 
negen kinderen. Op de boerderij waar ze 
opgroeide was verspilling uit den boze 
en zuinigheid het devies. En niet alleen 
vanwege de kosten maar ook vanuit een 
diepgeworteld ecologisch bewustzijn. 
‘Mijn broers en zussen zijn net zo’, be-
weert de zelfverklaarde energiefreak. 

Er lijkt een pessimistische ondertoon in 
haar verhaal te schuilen, maar dat valt 
reuze mee. ‘Je moet gewoon kijken naar 
de leuke dingen’.

“Je moet gewoon kijken “Je moet gewoon kijken 
naar de leuke dingen”naar de leuke dingen”
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Bewonersoverleg 

Het bewonersoverleg is al decennia lang een groep 
bewoners dat een afspiegeling van de wijk vormt 
en meepraat binnen het democratische proces. Zij 
komen 7x per jaar samen, worden ondersteund van-
uit Rijnstad (opbouwwerk/bewonersondersteuning), 
bespreken ontwikkelingen in de wijk, vangen gelui-
den uit de wijk op en hebben een beslissende stem 
over het te besteden wijkbudget dat ten goede moet 
komen aan Klarendal. 

Vanwege aanhoudende onderlinge spanningen hebben 
de wijkmanagers van Team Leefomgeving (gemeente 
Arnhem) geadviseerd om een manier te vinden om het 
te herstellen óf om het op te heffen. Na een stemming 
onder de leden, is vlak na de zomervakantie besloten 
het bewonersoverleg op te heffen.
Momenteel is een aantal bewoners aan het broeden 
op een nieuw plan om vanuit de wijk alsnog een 
constructieve gesprekspartner te kunnen zijn van 
de gemeente, zodat beschikbare budgetten efficiënt 
besteed kunnen worden. 

W I J K W I J Z E R ☞☞
MFC Klarendal

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

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

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

Nuttige nummers in de wijk

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

Joyce Veenvliet joyce.veenvliet@politie.nl
Richard Buyl richard.buyl@politie.nl
Nico Pennings nico.pennings@politie.nl
Spreekuur wijkagent dinsdag van 18.00u tot 19.00u.

Rechtswinkel Arnhem:  iedere dinsdag tussen 19.00u  
en 20.00u in De Wasplaats
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. 

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

Te doen in De Wasplaats 
op donderdagen

Handwerken, gratis
13/27 oktober, 10 november, 8/15 decem-
ber – vanaf 13:00u

I.s.m. SWOA - Macrame, €2,50
20 oktober – vanaf 13:00u

Ontmoetingslunch, gratis
3 november, 1 december – vanaf 12:30u

I.s.m. SWOA - Tie & dye, €2,50  
17 november – vanaf 13:00u

Tekenen, gratis    
24 november – vanaf 13:00u

Kerststukjes maken, €2,50
17 december – tussen 11:00/15:00u

I.s.m. SWOA - (Kerst) film, €2,50
22 december – 13.00u

De Wasplaats aan de Klarendalseweg 439 
is een gezellige, laagdrempelige ontmoe-
tingsplek in de wijk. We doen de was voor 
wijkbewoners en lokale ondernemers, 
verkopen leuke spulletjes die wijkbewo-
ners zelf hebben gemaakt en 2e hands 
grammofoonplaten. Daarnaast organise-
ren we diverse activiteiten, maar bovenal 
zijn we een soort huiskamer in de wijk 
waar iedereen altijd terecht kan voor een 
kop koffie of thee en een praatje.

Woon jij in de buurt, ben je minimaal 1 
dagdeel per week beschikbaar en lijkt het 
je leuk om bezoekers welkom te heten, 
een wasje te draaien en eenvoudige kas-
sahandelingen te verrichten?

Meld je dan bij de Wasplaats of neem 
contact op met Rik van Houten: 
06 - 155 111 49 wassen@dewasplaats.nl 

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

Nieuwsgierig? 
Leer ons kennen via www.skar.nl

Je
ziet ze
groeien.

In juni jl. werd er door en voor de bewo-
ners van de Mussenwijk een buurtfeestje 
georganiseerd. 

In het plantsoen op het Mussenplein werd 
een grote tent geplaatst en op de kramen 
heerlijkheden - soep, hartige hapjes en 
fruit - uit de keuken van enkele bewo-
ners. Voor deze gelegenheid werd er ook 
een band geformeerd, bestaande uit vier 
musici, eveneens bewoners uit de wijk. 

Het buurtfeest werd zo omlijst met oor-
strelende muziek; jazz en blues.

Éen kraam was ingericht met boeken 
en cadeauartikelen. Bewoonster Betty 
Offenberg, kwam met dit originele idee. 
De opbrengst zou dan geschonken wor-
den aan de Voedselbank. Joop Toeter, die 
járenlang leidinggaf aan de Voedselbank 
was bereid om het bedrag in ontvangst te 
nemen.

Mussenbuurt initiatief voor voedselbank

Jubileum in de Terre des Hommes winkel
De Terre des Hommes winkel in Arnhem, 
Hommelseweg 61-63, bestaat in novem-
ber 10 jaar. Dit wordt gevierd met een 
feestweek van 8-12 november.

Terre des Hommes is een organisatie met 
als doel het stoppen van kinderuitbuiting.
In de feestweek staat het kind ook centraal. 
Er is een grabbelton voor kinderen en op 
woensdagmiddag vanaf 15.00 kunnen kin-
deren geschminkt worden in de winkel.

Verder is er elke dag een kortingsactie 
voor alle klanten. En jong en oud kunnen 
meedoen aan de kleurplaten wedstrijd. 
Woensdagmiddag 9 november is er een 

officieel gedeelte in de winkel van 13.30-
14.30. Dan wordt in aanwezigheid van 
de wethouder van onderwijs en jeugd 
mevrouw Kundić en vertegenwoordigers 
van Terre des Hommes Nederland het 10 
jarig bestaan gememoreerd. 

Gezocht voor De Wasplaats

Van links naar rechts, Joop Toeter, Betty, Erna, Lyda, Johan en Henny ©Janet Steenhuis
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Door Bas Bugter

Rond het middaguur is het een zoete 
inval bij de WASPLAATS aan de Klaren-
dalseweg 439. De vrijwilligers die er 
werken en aangeschovenen maken zich 
gereed voor de gezamenlijke lunch. Eén 
van hen is ANS JANSEN die hier drie 
dagen in de week te vinden is.

Ze komt eigenlijk uit de Spijkerbuurt 
en werkte 38 jaar lang voor de ING 
bank. “Waar nu al die dure dingen zit-
ten", zegt ze, doelend op het gebouw 
dat veel Arnhemmers kennen als ‘Het 
Girokantoor’, aan de Velperweg 47, waar 
thans het ‘High Park’ in gerealiseerd is.
Inmiddels is ze gepensioneerd maar doet 
ze al jarenlang ook vrijwilligerswerk. 
Ooit in buurtcentrum ‘Ons Huus’ aan 
de Klarendalseweg. Dat voegde zich op 
een gegeven moment samen met het 
wijkcentrum aan de Rappardstraat. Veel 
later deed ze ook vrijwilligerswerk bij 
Inloophuis Sint Marten. “Via een andere 
vrijwilliger kwam ik uiteindelijk hier 
terecht, dat was ergens in 2018. Het is hier 
altijd gezellig en er is van alles te doen." 

Dat men hier van alle markten thuis, is 
blijkt wel wanneer er zich twee klanten 
melden met een enorm gordijn. "Dat past 
nooit in de machine," wordt er geroepen. 
"O jawel, dat komt wel goed", roept een 
ander. Terwijl de klanten van het gordijn 
ook aanschuiven aan de lange tafel in het 

midden van de Wasplaats, wordt door 
vrijwilligster Lies zorgvuldig en met enge-
lengeduld het gordijn gedemonteerd door 
handmatig de stiksels los te halen. Zo kan 
het straks in twee delen gewassen worden 
en daarna weer in elkaar gezet.

Er is naast brood met divers beleg, fruit, 
koffie, thee, verse appeltaart van schrij-
ver dezes en goed gevulde soep van Rik. 
"Iedere eerste donderdag van de maand 
hebben we hier een ontmoetingslunch, 
vanaf 12:30. Iedereen die wil kan aanschui-
ven. Een kleine bijdrage is welkom maar 
niet verplicht."

Vanuit wasserette-winkel-huiskamer de 
Wasplaats ontstaan in een ongedwongen 
sfeer tal van initiatieven en contacten. "Ik 
doe nu al zo lang vrijwilligerswerk", zegt 
Ans, "dat ik inmiddels heel wat ouwe 
Klarendallers ken. Sommigen van jongs 
af aan. Die zie ik nu langskomen met hun 
kleinkinderen." Zelf heeft ze een zoon, 
"uit 1985", maar is verder wat terug-
houdend over haar privéleven. "Al jaren 
gelukkig alleengaand!" lacht ze.

Wie ben jij nou? Wie ben jij nou? Wie ben jij nou? Ans Jansen Ans Jansen 

Op de achtergrond werkt Lies achter de naaimachine aan het gordijn van de klanten

“Het is hier altijd gezellig en er is 
van alles te doen”

  Door Nico van Putten

GENADEKLAP

Ik heb onlangs de laatste groenten van 
mijn volkstuin eraf gehaald. Nog enkele 
pepers, courgettes en flespompoenen. 
Ik bleef nog even zitten op het terras 
van de tuin, en overdacht hoe goed ik 
het had en dat bracht me al gauw weer 
terug bij al die mensen die al voor de 
corona het harde gelag betaalden van 
de niets ontziende welvaart. In de coro-
na periode kregen zij het nog beroerder 
en nu dient zich alweer een nieuwe cri-
sis aan.

Dit keer met het grote verschil, dat er 
nu door de politiek voor gekozen is om 
sancties aan Rusland op te leggen van-
wege de inval in de Oekraïne. Voor de 
minstbedeelden in onze samenleving 
zal die hele oorlog een worst wezen. Zij 
zijn al zolang dag in, dag uit bezig met 
overleven. De last tijdens de corona was 
al zo zwaar te dragen, maar nu lijkt het 
wel of ze de genadeklap krijgen! Ik heb 
het hier over de kwetsbare hulpbehoe-
vende ouderen, verstandelijk beperkten 
en vele anderen die het niet machtig 
zijn om zich te verweren en het enkel 
moeten ondergaan. Afhankelijk van de 
genade van voedselbanken en andere 
charitatieve initiatieven. Vol schaamte 
en het laatste restje zelfvertrouwen 
en eigenwaarde brokkelt verder af. 
Onvermijdelijk leidend tot nauwelijks 
nog een sociaal leven.

Tijdens de corona was het de kleine 
en vaak slechte woonruimte die die 
mensen al tot wanhoop dreef en nu het 
niet meer kunnen betalen van de meest 
primaire dagelijkse levensbehoeften. 
En het ergste is nog wel dat er zoveel 
kinderen in deze situatie nauwelijks kans 
hebben om zich te kunnen ontplooien.
Nog even en dan zien we de 'gaarkeu-
kens' uit het begin van de vorige eeuw 
ook wel weer terug. Schande! 

  
Door Nico van Putten

Op woensdag 21 december van 17.00 – 
21.30 uur vindt naast onze traditionele 
ijsbaan een echte kerstmarkt plaats bij 
Bouwspeelplaats De leuke Linde. 

Wil jij ook een (gratis) kraam om je 
kerstwaar op aan te bieden? Opgeven 
kan via info@deleukelinde.nl o.v.v. 
naam, tel.nr. en omschrijving wat je wilt 
aanbieden. LET OP: eten en drinken mag 
niet worden verkocht. Hier zorgen we 
zelf voor.

Ook zoek we nog kleine of grote men-
sen die de kerstmarkt muzikaal willen 
omlijsten, alleen of met een (kerst)koor.

Kerstmarkt De 
Leuke Linde

Arnhem wordt gevormd door mens, dier, 
plant en zwam en daarom maken we 
actief ruimte voor Andere Arnhemmers 
met wie de stad delen. Welke bijzon-
dere dieren komen er voor in Klarendal? 
En hoe kunnen we Klarendal samen 
zo inrichten dat er nog meer van deze 
#anderearnhemmers de wijk inkomen? 

De Gemeente Arnhem nodigt u van 
harte uit om op DINSDAG 1 NOVEMBER 
te komen luisteren naar ecoloog Gerrit 
Assink, die ons zal meenemen in de resul-
taten van het onderzoek naar biodiversi-
teit dat vorig jaar heeft plaatsgevonden. 

Op basis van deze resultaten zal hij ons 
ook vertellen hoe we de wijk aantrek-
kelijker kunnen maken voor dieren en 
planten. 

De gemeente gaat aan de slag met dit 
advies in de openbare ruimte en we 
hopen dat jullie, de aanwezige bewoners, 
zo enthousiast worden dat jullie ons wil-
len helpen om ook tuinen en balkons 
geschikt te maken. 

VOGELHUISJES EN EGELSTRUINPAD
Onder de aanwezigen verloten we een aan-
tal vogelhuisjes. Bovendien lanceren we op 
deze avond een mooie actie: als jij je tuin 
toegankelijk maakt voor egels door een gat 
van 13 x 13 cm in je schutting te maken, 
krijg je van ons een heus egelpakketje! 
Kom je ook?

ACHTERGROND
De Gemeente Arnhem vindt het belangrijk 
dat de Arnhemse wijken biodiverser en kli-
maatbestendiger worden, en dat bewoners 
daarover kunnen meedenken en meedoen. 

In 2021 heeft de Gemeente Arnhem in 
Klarendal daarom samen met wijkbewo-
ners de Wijkgroenagenda opgesteld (zie 
www.arnhem.nl/wijkgroenagenda). Hierin 
staat een actieplan met 14 vergroeningsac-
ties die de Gemeente Arnhem en bewoners 
samen gaan uitvoeren. Een van de acties 
was: ‘De biodiversiteit in de wijk monitoren 
en op basis van het advies verbeteringen 
aanbrengen.’ De monitoring heeft plaats 
gevonden en de resultaten worden aan de 
wijk gepresenteerd. 

PROGRAMMA
Wanneer
dinsdag 1 november 2022
Tijdstip
Inloop vanaf 19.00 uur, programma van 
19.30 – 21.00 uur
Locatie 
MFC Klarendal, Kazerneplein 2

Na Gerrit’s presentatie zal verteld worden 
wat de gemeente Arnhem al doet om 
de biodiversiteit in de wijk te vergroten. 
Enkele bewoners zullen vertellen over de 
groene initiatieven die zij hebben opge-
zet. Tot slot kunt u vragen stellen aan de 
gemeente om uw eigen groene ideeën 
verder vorm te geven. 

AANMELDEN
Om zeker te zijn van een plekje en om 
mee te doen met de vogelhuisjes-verlo-
ting, vragen we u om zich aan te melden 
door een mailtje te sturen naar: 
anne.luijten@arnhem.nl . 

Heeft u geen computer, dan kunt u bellen 
met Anne Luijten via 06 311 148 12

Uitnodiging om in Klarendal Andere Arnhemmers te verwelkomen

In het kader van ‘ALTERED BREATH’ 
(vertaald, ‘Veranderde adem’), een artis-
tiek programma dat plaatsvindt bij 
productiehuis PLAATSMAKEN onder de 
Klarendalse molen, ontwikkelden kun-
stenaars KRISTA BURGER en MIRKA 
FARABEGOLI een educatief project 
waarbij KINDEREN VAN DE IBN I-SINA 
SCHOOL grote kioskvlaggen ontworpen 
hebben. 

Deze vlaggen zullen van 24 tot en 
met 27 november vertoond worden 
aan de gevels van de shops in het 
MODEKWARTIER in Klarendal. 

Bij ‘Altered Breath’ staat het thema ‘the 
commons’ centraal (‘gemeengoed’ in het 
Nederlands; gedeelde natuurlijke hulpbron-
nen zoals water en lucht, maar ook teksten, 
afbeeldingen of computercodes); kernwaar-
den hierbij zijn samenwerking en uitwis-
seling - verbinding en educatie, iets wat 
de ondernemers uit de wijk ook belangrijk 
vinden.

De kinderen van groep 6 en 7 van de Ibn 
I-Sina school hebben elkaars ontwerpen 
samengevoegd en via verschillende druk-
technieken overgebracht op grote kiosk-
vlaggen.

Vlaggenproject Plaatsmaken
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Mijn naam is WENDYWENDY. Sinds 
afgelopen juli ben ik werkzaam als 
coördinator bij Bouwspeelplaats coördinator bij Bouwspeelplaats 
De Leuke LindeDe Leuke Linde. Naast het orga-
niseren, coördineren en uitvoeren 
van activiteiten, verzorg ik de 
pr en administratie, ben ik het 
aanspreekpunt voor o.a. scholen, 
ouders en kinderen en zorg ik er 
voor dat iedereen die mee komt 
helpen zijn of haar werk goed kan 
uitvoeren. Mijn eerdere ervaringen 
als docent tekenen, pedagogisch medewerker BSO en secretarieel administra-
tief projectondersteuner bij de Arnhemse Uitdaging komen dan ook goed van 
pas om hier iets moois neer te zetten.

Op dit moment zijn we nog dringend opzoek naar een technisch beheerderdringend opzoek naar een technisch beheerder voor 
32-36 uur. Sta je stevig in je schoenen, ben je technisch en werk je graag met 
grote en kleine mensen? De vacature is terug te vinden op onze website deleu-
kelinde.nl en op sociale media. Word jij onze nieuwe collega? Dan horen we graag 
van je.Mijn werkdagen zijn maandag, woensdag en donderdag. Je kunt me berei-
ken via: 06 2895 548206 2895 5482 of mailen naar wendy@deleukelinde.nlwendy@deleukelinde.nl We gaan elkaar vast 
snel ontmoeten!

Jeugdcentrum Vogelwijk Jeugdcentrum VogelwijkNieuw gezicht bij Bouw-
speelplaats De Leuke Linde

Jeugdcentrum Vogelwijk aan de AgnietenstraatJeugdcentrum Vogelwijk aan de Agnietenstraat
Niet alleen voor de jeugd!Niet alleen voor de jeugd!  
Woensdag 19 oktoberWoensdag 19 oktober
Halloween kinderdiscoHalloween kinderdisco: 4 tot 7 jaar van 18:00u tot 18:45u  
8 tot 12 jaar van 19:00u tot 20:00u
Gratis! Je mag wel geld meenemen om snoepjes of limonade te kopen

Vrijdag 28 oktoberVrijdag 28 oktober
Klaverjassen en jokerenKlaverjassen en jokeren: inleg €5,00. Zaal open vanaf 18:30u, aanvang 19:00u.  

Opgeven bij Lies Gerrits via 06 476 028 37

Iedere woensdagochtendIedere woensdagochtend
Koffie ochtendKoffie ochtend: van 10:00u tot 12:00u

Agnietenstraat 88b – welkom!Agnietenstraat 88b – welkom!
Voor info, jeugdcentrumvogelwijk@gmail.com of bel Heidi 06 111 95 664Voor info, jeugdcentrumvogelwijk@gmail.com of bel Heidi 06 111 95 664

Arnhemse kinderburgemeester
Dit jaar krijgt Arnhem voor het eerst een kinderburgemeester. Eén basisschool-Dit jaar krijgt Arnhem voor het eerst een kinderburgemeester. Eén basisschool-
leerling zal een (school)jaar lang burgemeester Marcouch helpen met zijn taken. leerling zal een (school)jaar lang burgemeester Marcouch helpen met zijn taken. 

Vanaf volgend schooljaar krijgen alle Arnhemse basisscholen de kans om kandidaten voor te dra-

gen, maar dit jaar is voor een simpelere opzet gekozen. Twee basisscholen (een uit Arnhem-Noord, 

een uit Arnhem-Zuid) zijn door gemeente de uitgenodigd om ieder twee kandidaten voor te dragen. 

De vier kandidaten gaan ‘solliciteren’ bij de gemeenteraad, en uiteindelijk wordt één kind benoemd 

tot kinderburgemeester.

De Jan Ligthartschool is een van de twee scholen die 
dit jaar meedoen. Wethouder Bob Roelofs en raadslid Wethouder Bob Roelofs en raadslid 
Rebin MarefRebin Maref zijn in de groepen 7/8 op bezoek geweest 
om te vertellen hoe de gemeenteraad gekozen wordt 
en wat zij samen met de wethouders en de burge-
meester doen. En natuurlijk ook wat de taken worden 
van de nieuwe kinderburgemeester. Dat is heel divers. 
Hij of zij zal bijvoorbeeld een rol spelen bij de intocht 
van Sinterklaas, soms bij een opening of onthulling 
zijn waar burgemeester Marcouch ook bij is, en met de 
raad praten en meedenken over onderwerpen die belangrijk zijn voor kinderen uit Arnhem. De kin-

derburgemeester vertegenwoordigt in feite alle Arnhemse kinderen.

Inmiddels heeft iedereen die zich kandidaat wil stellen, een motivatiebrief geschreven aan de bur-

gemeester. Daarvan worden dus twee kinderen per school voorgedragen. Deze vier kinderen gaan 

samen met een kunstenares een ambtsketen ontwerpen die door de kinderburgemeester gedragen 

zal worden. Op 2 november wordt de kinderburgemeester officieel benoemd door de gemeenteraad.

Carmen Harmsen

 
MFC KlarendalMFC Klarendal
Iedere woensdagmiddag (behalve in de vakanties)Iedere woensdagmiddag (behalve in de vakanties)
Voor kinderen van 4 t/m 12 jaarVoor kinderen van 4 t/m 12 jaar
 
12.30 – 13.00 uur
Inloop, met ruimte voor lunch (zelf meenemen).
Na de lunch is er tijd voor een spelletje of kleuren/tekenen.

13.00 – 15.00 uur
4-6 jaar: Creatief & Kleutergym (neem gymschoenen mee!)

7-12 jaar: keuze uit Sport, Creatief en Koken
Kosten: 1 Euro
 
Vragen? Bel of mail met Jeugdwerker Joyce Vragen? Bel of mail met Jeugdwerker Joyce 
Verhoef: 06 - 154 97 339 of j.verhoef@rijnstad.nlVerhoef: 06 - 154 97 339 of j.verhoef@rijnstad.nl

KIDSCLUBKIDSCLUBKIDSCLUB

 
Naast de Kidsclub gaat ook de Huiswerkclub weer van start. De Huiswerkclub is 
voor kinderen van groep 4 t/m groep 8kinderen van groep 4 t/m groep 8 en vindt plaats in het MFC KlarendalMFC Klarendal. 

Met ondersteuning van een stagiaire of vrijwilliger spelenderwijs aan de slag 
met rekenen en taal, samen verhalen lezen, leerzame spelletjes doen of het 
sterker worden in sociale vaardigheden en meer zelfvertrouwen krijgen. Naast 
het spelenderwijs leren is er ook tijd om te spelen, van sporten tot knutse-
len en koken. Maar let op, we zijn geen school, dus we zijn niet getraind in de 
methodieken van school en we hebben ook geen invloed op de Cito-score. Wat 
we wel doen, is eigenlijk precies hetzelfde als wat kinderen thuis zouden kunnen 
oefenen met hun ouders. Spelenderwijs aan de slag dus!

Ook vinden we het fijn en belangrijk dat ouders betrokken zijn. Samen hebben 
we gesprekjes over hoe het gaat, waar je nog hulp bij kunt gebruiken en wat je 
naast de Huiswerkclub ook thuis nog zou kunnen oefenen.

Let op: Er is beperkt plek. Daarom worden kinderen door ons benaderd, in 
samenwerking met school en het wijkteam. Jij of je ouders mogen ook contact 
met ons opnemen, dan kijken we samen wat de mogelijkheden zijn! 
Interesse? 

Mail naar Rikkert Peters: r.peters@rijnstad.nl of app/bel naar: 06-33886966Mail naar Rikkert Peters: r.peters@rijnstad.nl of app/bel naar: 06-33886966

HUISWERKCLUBHUISWERKCLUB

 
22-10-2022 tot 30-10-2022

Maandag – Gesloten

Dinsdag – 15:00 uur tot 17:00 uur
Vakantie Snack & doe XLVakantie Snack & doe XL  
Herfstknutsel + Herfstgerecht kokenHerfstknutsel + Herfstgerecht koken
18:00 uur tot 21:00 uur Vrije inloopVrije inloop

Woensdag - 15:00 uur tot 17:00 uur 
Vakantie Snack & doe XLVakantie Snack & doe XL

Pannenkoeken bakken + VersierenPannenkoeken bakken + Versieren
18:00 uur tot 21:00 uur Vrije inloopVrije inloop
19:30 AvondspelAvondspel

Donderdag – 15:00 uur tot 17:00 uur
Vakantie activiteit Jump XLVakantie activiteit Jump XL 
19:00 uur tot 21:00 uur  Vrije inloopVrije inloop

Vrijdag – 18:00 uur tot 22:00 uur
Afsluiting vakantieAfsluiting vakantie
Chill night met Netflix & pizza avondChill night met Netflix & pizza avond

Herfstvakantie planning jongerencentrum de Mix

 

De Leuke Linde  
Dinsdag 25 oktober 

Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar 

13.30 uur – 15.00 uur 

Contact: Wendy 06 –28955482 

Bij slecht weer in Jeugdcentrum Vogelwijk 

 

 
 

 

 

MFC Klarendal 
Woensdag 26 oktober 

Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar 

13.30 uur – 16.00 uur 

Contact: Joyce 06 – 15497339 

Creatief – Rap – Sport – en meer! 
 

 

 

 

Startpunt:  
Jeugdcentrum Vogelwijk 

Woensdag 26 oktober 

Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar 

18.00 uur – 20.00 uur 

Contact: Heidi 06 – 11195664 

Een griezelige griezeltocht door de wijk! 

Kom je ook griezelig verkleed??? 

We houden rekening met de kleintjes!  

Papa’s en mama’s mogen mee, als ze durven! 

 
 

 

 

MFC Klarendal 
Donderdag 27 oktober 

Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar 

13.30 uur – 15.00 uur 

Contact: Said 06 – 11915682 

Sport- en spelmiddag 

 
 

 

 

De wekelijkse clubs gaan niet door,  maar er zijn wel vakantie-activiteiten!  

KOM JE OOK??? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Check onze social media voor eventuele aanpassingen  
rondom het herfstige weer       


