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Aan de bewoners(s) van dit adres

Het is weer carnavalstijdHet is weer carnavalstijd

Van warenhuis Henzen naar Begane GrondVan warenhuis Henzen naar Begane Grond

ONDERNEMERS VERHUIZEN BINNEN DE 
WIJK

Op de foto uit het Gelders Archief zien 
we een stoomtreintje voor kinderen op 
de hoek Johannastraat/Catharijnestraat 
tijdens de feestweek in 1972. Dat stukje 
grond is ondertussen bebouwd. Op de 
achtergrond staat de Klarendalse Kapel 
die in 1977 opging in brand met daarte-
genover HENZEN’S WARENHUIS aan de 
Klarendalseweg, het eerste warenhuis 
van Arnhem. 

De firma Henzen verkocht o.a. kleding, 
schoenen, woning- en huishoudtextiel, 
meubels, haarden en kachels, stofzuigers 
en wasmachines én je kocht er op termijn-
betaling. 

We kunnen niet terughalen wanneer 
familiebedrijf Henzen zijn deuren sloot. 
We kunnen wel iets vertellen wat er de 
afgelopen jaren allemaal in dat pand 
gebeurde én wat er binnenkort gaat 
gebeuren! Iets meer dan 20 jaar geleden 
opende er nog een DVD winkel en werd 
het pand opgeknapt met appartementen 
op de tweede etage. 
Niet lang daarna kwam het in handen van 
VOLKSHUISVESTING en werd het

bestemd voor creatief onder nemerschap. 
Na wat wisselingen van de wacht, vestigde 
MODE MET EEN MISSIE zich er, een winkel 
met atelier waar zowel mode als mensen 
een tweede kans kregen. Dit werd over-
genomen door DRIESTROOM (‘onbeperkt 
meedoen’) en werd omgedoopt tot produc-
tie- en naaiatelier STUDIO 3. Maar zij gin-
gen onlangs een samenwerking aan met 
anderen en verlieten het pand. 

WELKOM OP DE BEGANE GROND!
‘Na 12,5 jaar gaan we samen!’ 
Onderneemsters, ontwerpsters én inwo-
ners van de wijk MIRTE ENGELHARD en 
ANNET VEERBEEK gaan het pand bin-
nenkort betrekken. Twee werelden worden 
samengevoegd: 1+1=3

Annet’s shop met hergebruikte materialen 
en artikelen, breidt zich uit met diverse ont-
werpers in een shop-in-shop systeem, waar 
ook een plek komt voor UPCYCLING met 
producten van 2SWITCH: een duurzaam 
design warenhuis, terug naar de oorsprong 
van het pand. Achterin bevindt zich de 
workshop ruimte waar vooral Mirte naast 
het realiseren van haar collecties, de boel 
runt en organiseert. Samen gaan ze terug 
naar hun grootste passie: het upcy clen en 
een PLATFORM BIEDEN VOOR TALENT.‘

‘Hier op de Begane Grond zijn  
we begaan met de aarde en wat erop 
leeft. Uniek, lokaal en duurzaam. De 
Begane Grond staat voor de reeds 
gebruikte grondstoffen waar we mee wer-
ken om zo onze voetafdruk als makers en 
consument te verkleinen’ aldus de dames.

VEEL SUCCES! 
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EN NOG VEEL MEER...

Tekst: Bas Bugter 

De ERNEMSE OPTOG ging vorig jaar niet 
door omdat storm Eunice over ons land 
raasde en ook in Klarendal hele bomen 
uit de grond rukte. Het jaar daarvoor 
was het corona die de stoet verhinderde. 
Dit jaar trekt de Optog op ZONDAG 19 
FEBRUARI weer door de wijk en zullen 
PRINS JEFFREY den 1ste en PRINSES 
MARIAN van Klarendalse carnavalsvereni-
ging DE PATRIOTTEN popcorn uitdelen, 
vanaf de prinsenwagen.

Carnavalsvereniging De Patriotten zit 
gevestigd in Klarendal, maar er bestaat 
nogal wat onduidelijkheid over hun pre-
cieze locatie. Wie De Patriotten opzoekt 
op Googel, krijgt te lezen dat ze te vinden 
zijn in de Neerlandstuinstraat 17. Maar dat 
klopt niet meer: ze zitten tegenwoordig in 
Jeugdcentrum Vogelwijk. 

Ook daarover is de nodige verwarring, 
want anders dan de naam doet vermoe-
den bevindt Jeugdcentrum Vogelwijk zich 
namelijk niet in de Vogelwijk. Het zit aan 
de Agnietenstraat 88b, met een ingang 
naar de feestzaal tussen Het Sportpaleis 
en Biljartcentrum De Snelpost. Daarnaast 
biedt het centrum niet alleen activiteiten 
voor de jeugd! 
Voor jong en oud worden er feestelijke 
carnavalsactiviteiten georganiseerd.
Zaterdag 11 februari is er kindercarnaval 
van 13:11 tot 15:11. 
Dinsdag de 21e eerst traditioneel 
fruhshoppen van 10:00 tot 16:00 en 's 
avonds boerenbal van 20:10 tot 24:00. 
Belangstellenden zijn van harte welkom. 

Voor actuele informatie raadt Klaren-
dalse prins Jeffrey den 1ste aan de Face-
bookpagina (profiel ‘Cv De Patriotten 
Arnhem’) in de gaten te houden of te  
mailen naar depatriotten@Gmail.com. 

Prins Jeffrey den 1ste in het midden, met 
Prinses Marian en Adjudant Damian. 
Jeffrey Storteboom komt duidelijk uit een 
carnavalsfamilie: ‘Dit is het leukste wat 
me is overkomen met carnaval. Elf jaar 
geleden (gekkengetal!) waren mijn broer 
en zus Prins en Prinses, en was ik zelf 
Adjudant. 

Nu ben ik het aanzicht van de Patriotten. 
Als bestuur hebben we de handen ineen 
geslagen en na een ingewikkelde tijd 
voor de vereniging, gaan we nu terug 
naar hoe het was, gezellig carnaval vie-
ren. Omdat mijn moeder ernstig ziek is, 
vind ik het heel fijn haar dit nog mee te 
kunnen geven.’ Geniet er van! 



 
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
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wijkkrant klarendal is een uitgave 
van het Bewonersoverleg

~ Colofon ~

Terwijl allerlei culturele organisaties 
en ondernemers in en om de wijk als 
één van de drie festivalbubbels met de 
Arnhemse Uitnacht het jaar aftrapten, 
staat het internationale liefdesfeest 
alweer voor de deur en kleuren de win-
kels roze om op 11 februari iedereen 
met KISS te verwelkomen. De wijk is 
niet alleen even roze; groen wordt wat 
duurzamer ingevuld. De overheid is 
er zoet mee om veel tegels te wippen 
voor een gezondere toekomst. We gaan 
in deze wijkkrant alleen ook een paar 
keer naar het verleden. Er overleden 
twee bijzondere wijkbewoners waar 
ongetwijfeld meerdere Klarendallers 
herinneringen aan zullen hebben en 
wiens heengaan we als redactie niet 
ongemerkt voorbij wilden laten gaan. 
Met een ándere oude foto uit het 
Gelders Archief geven we een knipoog 
aan ondernemerschap toen en nu. En 
zo starten we 2023: we hebben er zin 
in om weer zes wijkkranten te maken 
en die te vullen met alle culturen die 
Klarendal rijk is! 

~ Redactioneel ~

We planden ook voor 2023 zes wijk-
kranten. De deadline voor de eerst 
volgende editie valt op woensdag 15 
maart, verschijning uiterlijk 30 maart. 

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

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

Energietoeslag 2022 en 
maatwerk

Inwoners van Arnhem die in aanmerking 
komen voor de energietoeslag van 2022 
kunnen deze nog tot en met 30 april 2023 
aanvragen. 

Het Arnhemse college wil Arnhemmers 
langer de tijd geven om energietoeslag aan 
te vragen om zoveel mogelijk inwoners van 
de stad te bereiken. 
www.arnhem.nl/energietoeslag 

Voor mensen die niet in aanmerking komen 
voor energietoeslag, maar door hoge ener-
giekosten wel te weinig geld overhouden in 
de maand om rond te komen, is een maat-
werkregeling beschikbaar via een nood-
fonds van de gemeente. Dit noodfonds 
wordt ook in 2023 ingezet en hiervoor kun-
nen inwoners terecht bij Goed Geregeld 
Arnhem, dat spreekuren heeft in verschil-
lende wijken. 

Meer informatie is te lezen op 
www.ggarnhem.nl/maatwerk 

De Het Is Bijna Lente 
rommelmarkt
Samenwerkende partners hebben er zin in! 
We kunnen op meerdere locaties dit jaar 
rommelmarkten verwachten, te beginnen 
in De Nieuwe Hommel op 11 maart. 

Wil je ook je spulletjes kwijt?  
Mail met wassen@dewasplaats.nl. 

De middag tussen 13.00u en 17.00u zal tus-
sen de rommel opgeluisterd worden door 
lekkers en muziek. 

Wekelijkse activiteiten 
Inloophuis
Ontmoeten en Verdieping, Creativiteit en 
Ontmoeten, Ontmoeten en samen eten, 
Ontmoeten, Bewegen en Verdieping: veel 
te vinden aan de Van Slichtenhorststraat 
34! 

Maandag 
Bijbelbespreking, 11.00 – 13.00 uur
WoordenWerkPlaats, 14.00 – 16.00 uur

Dinsdag
Inloopochtend, 10.00 – 12.00 uur
Kledingpunt, 10.00 – 12.00 uur
Brooduitgifte, 11.30 uur
Wijkmaaltijd (Eerste dinsdag van de 
maand), 18.00 – 19.30 uur

Woensdag
Voedselbank, 12.00 – 13.00 uur
Indische maaltijd (Derde woensdag van de 
maand), 18.00 – 19.30 uur

Donderdag
Inloopochtend, 10.00 – 12.00 uur
Kledingpunt, 10.00 – 12.00 uur
Brooduitgifte, 11.30 uur
Wandelclub, 12.15 – 13.30 uur
Wijkatelier, 19.30 – 21.00 uur
Amnesty Schrijfavond, 19.45 – 21.00 uur

Vrijdag
Inloop Koor, 11.00 – 13.00 uur
Voor meer informatie, maak contact met 
Sietske Nieboer (Coördinator Inloophuis) 
sietske@inloophuissintmarten.nl 
06 - 235 045 25, 026 - 442 60 66

INLOOPHUIS 
ST. MARTEN
KLARENDAL
SPOORHOEK 

WWW.INLOOPHUISSINTMARTEN.NL

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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Kerst 2022: donkerdere dagen, maar ook heel licht! Kerst 2022: donkerdere dagen, maar ook heel licht! 
Hoewel de donkere dagen langzaam 
eindigen en mensen naar het voorjaar 
beginnen te snakken, moeten we toch 
echt even terug naar de kerstdagen van 
2022 in deze februari krant. Net boven de 
kruising met de Catharijnestraat en de 
Klarendalseweg, gaat het er sinds jaren 
qua kerstversieringen nét iets uitbundi-
ger aan toe dan op de rest van de straat 
zodra de kerstdagen naderen: MICHAEL 
hangt daar vanuit zijn raam naar boom 
en naar overburen van de straat, veel 
lampjes uit en pakt met iets extra’s er 
nog eens een boomspiegel bij om te 
versieren. Deze extra gezelligheid tijdens 
de feestdagen wordt door veel wijkbe-
woners erg gewaardeerd; velen zien er 
verbinding en extra gezelligheid in.

Nu heeft Klarendal ook een Facebook 
pagina. De redacteur was langs de kar-
tonnen sneeuwpop in het winterzonnetje 
gelopen die Michael schuin tegenover de 
molen decoratief had gerealiseerd, en 
wenste met een foto daarvan de online 
volgers er in december een eenvoudig 
goedemorgen mee. 

Maar die specifieke morgen was helemaal 
niet zo’n goede morgen – bleek uit de 
reacties; Michael had net de instructie

gekregen álles op te ruimen. De redactie 
zocht hem op om aan te horen wat er dan 
aan de hand was. Er bleek een rechts-
zaak geweest te zijn over een vergunning 
waar Michael niets van wist, en omdat hij 
dus verstek had laten gaan, kwam er half 
december een gerechtelijk bevel om alles 
te verwijderen binnen 48 uur, plus een 
boete die voor een pro deo advocaat te 
laag is om voor aan het werk te gaan en 
voor Michael veel te hoog. 

Hoewel in het online leven mensen elkaar 
het leven zuur kunnen maken, bleek hier 
ongeveer het tegenovergestelde. Op een 
enkeling na die reageerde met ‘de waan 
van de dag’ of ‘voorwaarden die er nou 
eenmaal zijn’, toonden alle reageerders 
verbolgenheid op dit verhaal en ze zouden 
best willen helpen. Ook buurtbewoonster 
JANIS zag het bericht én de reacties voor-
bij komen en was perplex. ‘Eigenlijk ken 
ik Michael helemaal niet, maar ik zag hem 
altijd druk met van alles voor zijn deur en 
meestal met versieringen (Halloween, kerst 
enz.) en dan groeten we elkaar weleens. 
Naar mijn idee is hij een jongen met ont-
zettend veel creativiteit in zich! Ik las alle 
reacties op het artikel op Facebook en was 
het er mee eens: konden we met z’n allen 
niet iets betekenen?’ Ze ging op zoek hoe

crowdfunding nou zou werken, en dat 
bleek best makkelijk. ‘Het effect weten we 
ondertussen! We hadden het geld in een 
dag bij elkaar: heerlijk, die verbonden-
heid met elkaar!’ Met Michael zelf gaat het 
ondertussen iets beter: ‘Het was superlief 
van Janis en hartverwarmend hoe snel er 
is geschonken, ik ben er écht mee uit de 
brand geholpen.’ Nu carnaval er aan komt, 
begint Michael weer te versieren: ‘Ik heb er 
vast melding van gemaakt bij de gemeente 

en Volkshuisvesting, maar ik heb géén 
vergunning aangevraagd. Ik hoop dat er 
geen gezeur komt…’ 

Hij dankt iedereen nog eens 1000 maal. 
Het online leven blijkt in ieder geval ook 
erg fijne voordelen te kunnen hebben.

De financiën van de
Klarendalse wijkkrant

Het 50e jubileumjaar van de wijkkrant 
stond in 2022 in het teken van zoeken 
naar buffers om voorlopig door te kun-
nen gaan met publiceren. Ambassadeurs 
riepen op om middels een door bewoners 
opgezette crowdfunding financieel bij te 
dragen. 

Online lieten donateurs daar ook reacties 
achter. Kees schrijft: ‘Superlokale journa-
listiek is reuze belangrijk bij het verster-
ken van de lokale democratie.’ Dimitry: 
‘We hebben een warm hart voor de wijk-
krant. De wijkkrant is een toegankelijke 
manier voor alle inwoners van de wijk om 
op de hoogte te blijven van lokale actuali-
teiten. Het team van de wijkkrant verdient 
een dikke pluim voor hun goede werk!’ 
En Froukje: ‘Zolang ik hier woon, lees ik 
de krant met veel plezier. Fijn om op de 
hoogte te blijven van het wel en wee in 
de wijk. Dank voor jullie tomeloze inzet!’ 

We blozen een beetje van deze fijne woor-
den én zijn enorm dankbaar voor alle 
grote en kleine bedragen die donateurs 
schonken. Ze droegen bij aan de buffer 
die momenteel niet groot genoeg kan zijn 
vanwege de onrust in de wereld, die ook 

voelbaar is op de papiermarkt. Het wijk-
platform heeft een overgebleven budget 
geoormerkt voor 2023, de Klarendalse 
molen heeft een bescheiden maar vast
sponsorbedrag beschikbaar gesteld en 
ook vaste adverteerders blijven zich mel-
den: het is hartverwarmend om te zien 
hoe de wijkkrant in en voor Klarendal 
wordt gedragen. 

Wij weten even niet hoe nog verder de 
kosten te drukken, maar in 2023 lijkt het 
er op dat het gaat lukken weer zes edities 
van de pers te krijgen, gedrukt op het 
dunst denkbare papier. In de laatste wijk-
krant van het vorige jaar, noemden wij 
dat papier ‘armoedig’, maar daar was een 
lezer die zich in de mailbox meldde het 
niet mee eens: ‘Ik vind dit veel mooier 
dan de vorige edities. Echt waar. Houden 
zo.’ Dus dat gaan we doen! 

De crowdfunding actie gofundme.com/
help-de-klarendalse-wijkkrant staat nog 
gewoon open: je weet nooit 😉 
In de loop van dit jaar wordt er gekeken 
naar hoe de wereld er voor staat en  
hoe we duurzame oplossingen kunnen 
bedenken. 

Alle wijkkranten van het 50e jubileumjaar met ambassadeurs op de voorpagina

In de Wasplaats

Wist je dat er voorlopig bij elke ONT-
MOETINGSLUNCH in de Wasplaats 
(iedere 1e donderdag v/d maand 12:30-
13:30) ook een ENERGIECOACH aanwe-
zig is voor informatie en advies, of om 
desgewenst een persoonlijke afspraak 
mee te maken? En dat je na afloop mee 
kunt gaan lopen met de WANDELGROEP 
van Loek of in de Wasplaats blijven om 
tussen 14:00 en 16:00u mee te doen met 
BIANTIE’S BINGO (kosten €3,00)?

Tot en met eind februari exposeert 
CLARIEN VAN HARTEN (o.m. bekend van 
een wekelijkse cartoon tekening in de 
Arnhemse Koerier) met haar werk in de 
Wasplaats. Clarien: "Ik laat me inspire-
ren door wat er in Arnhem gebeurt en 
zeker ook door wat ik op straat hoor en 
zie. Een vast item is de Archeologische 
Vondst van de Maand die dan in het Erf-
goedcentrum van Rozet ligt. Ik vind het 
boeiend om grondig onderzoek te doen, 
zodat de objecten/onderwerpen een 
goede sfeer en achtergrond krijgen. 

Bij een vooroorlogse tram denk ik bijv.: 
Welk type reed er precies op welke lijn? 
De teksten op de tekeningen moeten kort 
en krachtig zijn. Wat je kunt tekenen hoef 
je niet te zeggen. Over de research valt 
veel te vertellen. Iets wat ik als verhalen-
vertelster graag doe. Mijn tekeningen 
zijn eigenlijk knipoogjes, veelkleurige 
glimlachjes voor iedereen."

Clarien woont met veel plezier in de Vo-
gelwijk. De Wasplaats is ma. wo. do. en 
vrij. open van 10.00u tot 16.00u - Klaren-
dalseweg 439

Kerst 2019, maar de sfeer was toen net als die van 2022

“Heerlijk, die verbondenheid 
met elkaar!”

Clarien's werk hangt er de hele maand

Herinnering aan  
Jannie van ’t Trefpunt

Door Nico van Putten

Voor de wat oudere bewoners was het 
CAFETARIA ‘T TREFPUNT een begrip! 
Samen met haar man en drie nog kleine 
kinderen, kwam JANNIE in de jaren ‘60 naar 
Klarendal om een cafetaria te beginnen, 
bijna op de hoek van de Klarendalseweg en 
de Verlengde Hoflaan. Over klandizie had ze 
niet te klagen, want behalve de bewoners 
waren er ook nog veel soldaten in Klarendal 
gelegerd. Later werden dat veel werk-
nemers van het Postgiro-kantoor in hun 
lunchtijd. Na het overlijden van haar man 
in de jaren ‘70 ging Jannie alleen verder. 
Tot in de jaren ‘90 was zij met het ‘Trefpunt’ 
een vast gegeven waar je niet omheen kon. 
Eigenlijk kwam je in haar keuken/huiskamer 
op bezoek. Je voelde je er meteen thuis, 
heel vertrouwd! Zij had voor iedereen aan-
dacht en altijd een praatje. Vriendelijk en 
beleefd bejegende zij iedere klant/bezoeker 
zonder onderscheids des persoons! En niet 
te vergeten, dat zij iedere dag in die vele 
jaren alles zelf bleef maken; wat een werk! 
Zoals de aardappels snijden, voorbakken 
en afbakken, de slaatjes, kroketten enz. En 
niet te vergeten de overheerlijke gehaktbal-
len! Er waren zelfs mensen die ze zo lekker 
vonden, dat zij geen poging meer deden 
om ze zelf nog te maken. Ondanks alle 
heftige politieke en sociale strubbelingen 
die Klarendal door de jaren heen beleefde, 
bleef Jannie doorgaan tot in de jaren ‘90. 
Heel bewonderenswaardig!

Jannie Paalman-van Dijk, 
26 augustus 1931 – 2 januari 2023

Oproep: ooit vingen we op dat er wel 
huwelijken ontstonden tussen Klarendalse 
meisjes en soldaten bij de gehaktballen van 
Jannie in ‘t Trefpunt. Wie kent zulke verha-
len? Mail met wijkkrant@klarendal.nl! 

Cafetaria ’t Trefpunt in 1962 met soldaten 
van de Menno van Coehoornkazerne.
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Een kopje koffie drinken met elkaar, mee-
doen aan activiteiten in de wijk, hoe kun-
nen we dat verbeteren? 

Ingezonden door Team Leefomgeving 
gemeente Arnhem

In de wijken Klarendal en Sint Marten zijn 
er best veel plekken om elkaar te ontmoe-
ten, elk met hun eigen programma aan 
activiteiten. Zo hebben we in onze wijk 
De Wasplaats, wijkcentrum Vogelwijk, 
De Nieuwe Hommel, het Inloophuis, 
Arnhems boekencafé Libertas, de Leuke 
Linde en MFC Klarendal. Worden die acti-
viteiten allemaal wel even goed bezocht?
In 2022 is er in de wijk een enquête 
gehouden om behoeftes en bekendheid 
van ontmoetingscentra en hun activiteiten 
te onderzoeken. In die enquête zijn vragen 
beantwoord zoals : Ervaart u als bewo-
ner een gemis aan een ontmoetingsplek. 
Moeten we een extra ontmoetingsplek 
toevoegen? Zo ja, in welke vorm? Zo nee, 
wat moet er dan gebeuren om ontmoeten 
te bevorderen? Dit zijn allemaal vragen 
waar we mee aan de slag willen in de 
wijk. Graag informeren we jullie over de 
uitkomsten 
In totaal hebben 4.137 huishoudens een 
brief per post ontvangen om deel te 
nemen aan de vragenlijst. In totaal heb-
ben 169 inwoners de vragenlijst ingevuld. 
Dit is niet erg veel, het is dan ook lastig 
om hier goede conclusies uit te trekken. 
Toch zijn we blij met de antwoorden en 
kunnen we daar iets mee gaan doen. 

GELUIDEN UIT DE REACTIES
Iets meer dan de helft (51%) weet een 
beetje welke activiteiten de ontmoetings-
plekken in Klarendal aanbieden. 13% weet 
het helemaal en een kwart (26%) zegt hier 
‘nee’ op, 10% weet het niet of heeft geen 
mening. Er zou dan behoefte zijn aan cul-
turele activiteiten (muziek, tentoonstellin-
gen, lezingen), sport (yoga, spelletjes) en 
ontmoeten/kletsen. 2 op de 10 vinden dat

er onvoldoende ontmoetingsruimte is in de 
wijk. Het respons is het groots onder 27-67 
jarigen. 26% weet niet welke activiteiten 
er zoal worden aangeboden en er is een 
gemis aan spontaan ontmoeten: kleine 
speeltuintjes, bankjes, meer groen / parkje.

We gaan werken aan het beter bekend 
maken van de bestaande locaties en activi-
teiten. Hiervoor zijn diverse acties in gang 
gezet, zoals:
1. Om activiteiten in de wijk beter bekend 

te maken is er een boekje bij u op de 
mat gevallen met daarin alle reguliere 
activiteiten in Klarendal en Sint Marten, 
digitaal te vinden op klarendal.nl/pro-
grammaboekje2023 

2. Er wordt ook nagedacht over een maand-
kalender om in de wijk te verspreiden;

3. Ook wordt er gewerkt aan het verbeteren 
van de website van Klarendal zodat acti-
viteiten ook hier beter gevonden kunnen 
worden.

4. Op diverse plekken wordt er gewerkt aan 
vergroenen van pleintjes en straten en 
kijken we ook naar speeltuintjes. Dit jaar 
gaan we in ieder geval aan de slag aan 
het Peterplein en hopelijk ook nog op 
andere plekken.

We bedanken iedereen die de vragen-
lijsten hebben ingevuld en hopen u te 
begroeten in één van de buurtplekken.

NASCHRIFT REDACTIE:

In juli 2022 had de wijkkrant wijkmanager 
Mirjam Dulk bevraagd over deze enquête. 
Team Leefomgeving kreeg vaak te horen 
dat er een ontmoetingsplek in de wijk 
mist. ‘Ik verklap geen groot geheim als ik 
zeg dat het MFC niet heel gelukkig heeft 
uitgepakt’ vertelt zij daar. 

De enquête was een open vraag en een 
tweede aanleiding was om de onder-
zoeken of de Ibn-I-Sina school aan de 
Agnietenstraat (ooit de Kambergschool 
uit 1902) misschien herbestemd kan wor-
den ‘Zou het dan niet mooi zijn als op de 
benedenverdieping een ontmoetingsplek 
wordt gerealiseerd?’ Maar de uitkomst 
van deze enquête is geen aanleiding om 
direct te investeren in een nieuwe locatie, 
vertelt de gemeente nu. 

NB: verbeteringen op de wijkwebsite 
laten vanwege financiële redenen nog 
even op zich wachten. 

Ontmoeten in de wijk

KLAAS VAN VLAANDEREN is niet meer… 
Afgelopen januari overleed geboren 
en getogen, maar vooral kleurrijke 
Klarendaller Nicolaas, beter bekend als 
Klaas. Volgens de rouwkaart kwam zijn 
overlijden op 89 jarige leeftijd geheel 
onverwacht. Een In Memoriam voor hem 
schrijven is niet eenvoudig, maar de 
redactie probeert het toch. 

Klaas zette zich op zijn eigen manier 
en overtuigd van zijn denken, in voor 
Klarendal. Politici en beleidsmakers deden 
het in zijn ogen niet snel goed. Klaas was 
neef van Tempo (Gerrit) van Vlaanderen 
(1927-1986), de ‘burgemeester’ van 
Klarendal die o.a. in de jaren 70 van de 
vorige eeuw tijdens de stadsvernieuwing 
ook al niet ongemerkt commentaar had 
op plannen die er voor Klarendal werden 
gemaakt. 

Tijdens zijn werkzame leven was Klaas 
o.a. beheerder van het KAB gebouw, 
waar de Katholieke Arbeidersbeweging 
‘St Joseph’ was gehuisvest (ooit eens 
beschreven als ‘het Musis Sacrum voor 
het volk’) en wat later het Posttheater 
werd. In 2009 richtte hij nog een vereni-
ging op ‘Kan niet anders’ ‘in belang van 
de bewoners die niet gehoord worden’. 
De vereniging wilde het wijkplatform 
kritisch volgen en mee praten over beste-
ding van beschikbare wijkbudgetten. 

Klaas was tevens een enorme archivaris. 
Hij beschikte over veel materiaal en 

notulen van bijeenkomsten van decennia 
geleden en wist die helemaal door te spit-
ten en te onthouden. In 2013 realiseerde hij 
daar samen met veel oude foto’s en kran-
tenknipsels nog eens een tentoonstelling 
mee in het pand van melkboer Grevel dat 
op dat moment leeg stond. 

De Gelderlander bezocht toen die expositie 
op het moment dat veel oude Klarendallers 
zich net hadden verzameld en eindigt het 
verslag met: ‘Over één ding is iedereen het 
eens: het oude Klarendal komt nooit meer 
terug’. Klaas bleef er echter wel altijd over 
vertellen, ook aan nieuwkomers in de wijk. 

Regelmatig bezocht hij bijeenkomsten van 
het bewonersoverleg waar hij dan altijd ‘de 

stukken’ bij zich had van eerdere verga-
deringen. Zelfs toen het wijkplatform ver-
huisde naar de eerste verdieping van het 
MFC, lukte het hem om met scootmobiel 
de vergaderzaal te bereiken om er zijn 
zegje te komen doen. De afgelopen jaren 
leefde Klaas met zijn vrouw Alie in het 
woonzorgcentrum van De Drie Gasthuizen 
aan de Rosendaalseweg, net buiten 
Klarendal. Hij ontving daar trouw met de 
post de wijkkrant en ook die spitte hij nog 
helemaal door. 

Wij wensen Alie, kinderen en klein- en 
achterkleinkinderen veel sterkte. 

Klaas van Vlaanderen, 
5 november 1933 – 12 januari 2023

Een markante Klarendaller ging heen

Toen Klarendal in 2007 net aan was gewezen als één van de veertig Vogelaarwijken, kwam Frans 
Bromet daar een documentaire over maken en trof Klaas van Vlaanderen op straat © Zefanja Hoogers

KLARENDALSE TAFERELEN

STOKPAARDJES 

Door Gert Jan Schouten 

Ergens in de tweede helft van novem-
ber 2022 werd de rust verstoord van 
een van mijn stokpaarden. Het leek 
zo rustig. De weidegang was verruild 
voor de winterstalling. Plots was mijn 
parkeerstokpaard helemaal van slag. 
Briesen, stijgeren, hinniken, blazen zon-
der aanwijsbare reden, zo leek het.
Trouwe lezers kennen mijn parkeerstok-
paardje wel. Schuimbekkend fulmine-
ren tegen het parkeerbeleid, daar was 
deze merrie best wel goed in. Ik heb 
haar meermaals in deze column laten 
opdraven, maar het werd wat eentonig 
en dus stond ze op stal. 

De woede is er alleen maar erger op 
geworden, het probleem vele malen 
groter. Ons straatje loopt vast, ons rest 
slechts het foutparkeren. De vuilnis-
wagens wagen het er niet meer op. Ze 
slaan ons geregeld over omdat het niet 
meer past.

Toch ontbrak me aan de energie om 
haar weer te bestijgen als ware Don 
Quichotte. Het zou wel mooi klinken, 
paardengetrappel op de kinderkopjes 
die er simpelweg om vragen. Maar de 
verloedering had me lam geslagen.
En toen werd er een schrijven achte-
loos in onze bussen gesodemieterd, 
niet geheel onbewust op de donkerste 
dagen. Het was een uitnodiging voor 
een presentatie over het gemeentelijk 
beleid met betrekking tot laadpalen en 
deelvervoer in Klarendal met vergezich-
ten van laadpleinen, deel(bak)fietsen en 
elektrische scooters.

Daar werd die oude knol zo onrustig 
van, dat snap ik wel. Iedere dag rijd ik 
mijn rondjes op zoek naar een plekje 
om te parkeren en iedere keer zie ik 
geergerd de lege laadplekken op de 
Sonsbeeksingel en de Akkerstraat als uit-
gevallen tanden in een uitgekauwd gebit. 

Mijn elektrische auto zal er nooit 
komen, dat laat mijn beurs niet toe. Ik 
ken geen Klarendaller die het zich kan 
permitteren om er ook maar over te 
fantaseren. Maar voor wie zijn die laad-
pleinen dan wel? De invulling daarvan 
spreekt voor zich, dunkt mij en dunkt 
mijn paard.

Het betekent niet dat wij niet groen zijn, 
of ons geen zorgen maken over het 
klimaat. Volgens mij wordt er weinig 
gevlogen in Klarendal en is de gemid-
delde voetafdruk karig te noemen. De 
toondoofheid waarmee dit soort plan-
nen over ons uitgestrooid worden heeft 
half Klarendal in de armen van Feuten 
voor Dictatuur gedreven. En wij ons 
maar afvragen waar dat nou weer van-
daan komt?

De hoogste tijd om met mijn stok-
paard, dit wereldvreemde stokpaardje, 
de wijk uit te trappen; een heuse wes-
tern in Zuid-Klarendal, ze heeft er weer 
zin!! Huuu!! Vort! Oftewel wegwezen.

Wekelijks zijn er koffieochtenden in wijkcentrum Vogelwijk aan de Agnietenstraat 88b
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LESLEY, WALTER, HENK, FREEK EN RIEN

Een hele kudde campagnevoerders in groene hesjes staat zich te beraden op het kruis-
punt waar de Optog straks de Klarendalseweg verlaat en aan de afdaling van de Hoflaan 
begint. 

Néé, roept vijf man sterk desgevraagd, wij hebben níets met carnaval! Om vervolgens 
het ene na het andere sterke verhaal op te dissen. 

Freek bijvoorbeeld. Komt uit een katholiek dorp in de Achterhoek dat in carnavalstijd 
Keidarp heet en was lid van de jeugdraad. "Na carnaval moesten we vasten, maar daar-
voor gingen we met een trommeltje de deuren langs om snoep op te halen. Dan at je tot 
je er buikpijn van kreeg!" 

Of Rien die toen hij jonger was altijd naar een vriend in Bergen op Zoom afreisde, ook 
wel bekend als het Krabbegat. "Het was altijd een emotioneel gebeuren. Op dinsdag-
avond om twaalf uur, als het feest voorbij was, dan stonden de mensen echt te huilen. 
Het vallen van de kraai, noemden ze dat. Wij doen dat hier te weinig. Onszelf af en toe te 
buiten gaan en de wereld van een andere kant bekijken. Dat gevoel, die saamhorigheid, 
dat je gewoon met mensen van een andere club de straten over gaat, dat is mooi aan 
carnaval. Wij zijn veel te rationeel."

“Wij hebben níets met carnaval!”

LAURENS

"Ik ga zéker carnaval vieren, maar dan in het diepe zuiden. De familie van mijn vriendin 
Anja woont in Heerlen. De optocht daar bestaat uit tweehonderd grote en kleine groe-
pen en duurt een paar uur. 

Wat we aantrekken weet ik nog niet. De moeder van Anja heeft vier manden met 
verkleedkleren staan en daar kiezen we uit. In Limburg gaan de mensen niet als iets ver-
kleed. Ze trekken gekke kleren aan en schminken zich. Creativiteit is belangrijk. Dat hoor 
je ook in de liedjes. Limburgse carnavalsnummers hebben echt grappige teksten, het is 
niet van die hoempa-hoempa muziek. 

Carnaval is een leuk feest, vind ik. De oorsprong is natuurlijk ook erg bijzonder. Nu is er 
vooral de associatie met drank, maar in feite gaat het over de omkering van rangen en 
standen. In Arnhem leeft het een stuk minder dan in Limburg, maar ik heb er bewonde-
ring voor dat ze er elk jaar weer aan beginnen."

LINDE 

 

"Als kind ging ik elk jaar naar de optocht kijken. Altijd op dezelfde vaste plek aan de 
Hommelseweg. Daar heb ik goede herinneringen aan. Ik was enorm fan van carnaval! 

Mijn ouders zaten bij carnavalsvereniging De On-Ganse. En mijn vader was vroeger 
lid van De Tomaat, de carnavalsvereniging van Thomas à Kempis. Nou, toen ik naar het 
Thomas ging, moest ik daar natuurlijk ook bij! Met De Tomaat deden we mee aan de 
optocht. Gingen we van tevoren een kar knutselen. Of eerlijk gezegd deden de leraren al 
het werk, wij waren natuurlijk pubers, haha! 

Nu ga ik niet meer naar de optocht. Ik heb heel lang in Amsterdam gewoond. Mijn car-
navalsgevoel is helemaal weggeëbd."

“Ik was enorm fan van carnaval!”

“In feite gaat het over de omkering van rangen en standen”

Drie jaar lang was Arnhem, en ook Klarendal, verstoken van de traditionele carnavalsop-
tocht. Maar dit jaar lijkt het dan toch te gebeuren. De Ernemse Optog vindt plaats op 19 
februari. Hoogste tijd voor een kijkje langs de route. Heeft Klarendal al zin in een feestje? 

MARGO, NORA (8) EN REIJN (7) 

Als het aan de kinderen ligt, gaan Margo, Reijn en Nora naar de optocht. Jááááá, brul-
len ze in koor. Margo houdt een slag om de arm. "Ik weet niet of het lukt. Toen we hier 
nog woonden, in Klarendal, gingen we wel altijd. Weten jullie dat nog? De laatste keer 
stonden we bij de molen." Reijn graaft tevergeefs in zijn geheugen, maar Nora herinnert 
het zich. "Ja ja, ik weet het nog," zegt ze. Haar gezicht begint te glimmen. "Toen gooiden 
ze allemaal snoep." "En knuffels," knikt Margo. 

"Ik kom uit Limburg, dus als het even kan, gaan we het zeker vieren! We zijn erg van het 
verkleden." Dat kan Reijn beamen. "Met Halloween was ik een lief draakje!" 

“Toen gooiden ze allemaal snoep." "En knuffels”
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Wijkplatform 

Vanwege aanhoudende onderlinge spanningen is het 
bewonersoverleg vlak na de zomervakantie van 2022 
na stemming onder de leden opgeheven. 

Betrokken bewoners die het belangrijk vonden om 
een constructieve gesprekspartner van de gemeente te 
kunnen zijn, hebben echter een manier gevonden om 
door te starten. Ze noemen zich nu weer net als vroe-
ger ‘wijkplatform’, er meldden zich een aantal nieuwe 
gezichten, er is gezocht naar een goede gesprekslei-
der, nagedacht over meerjarige visie, een huishoude-
lijk reglement en bij het uitkomen van deze wijkkrant 
komen ze voor het eerst officieel met agenda bij elkaar.

Het wijkplatform vormt een afspiegeling van de wijk 
en praat mee binnen het democratische proces. Zij 
komen 7x per jaar samen, worden ondersteund vanuit 
Rijnstad (opbouwwerk) bespreken ontwikkelingen in 
de wijk, vangen geluiden uit de wijk op en hebben een 
beslissende stem over het te besteden wijkbudget dat 
ten goede moet komen aan Klarendal. 

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.

Vakkrachten van Rijnstad werken in het MFC

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
Goed Geregeld Arnhem 026 312 79 99
iedere woensdag 13.30u – 15.30u 
of Ikwilhulp@rijnstad.nl
Sociale wijkteams www.wijkteamsarnhem.nl
088 - 226 00 00

Nuttige nummers in de wijk

Wijkpost: Hommelseweg 56, ma. - vrij. van 10u -12u 
Joyce Veenvliet joyce.veenvliet@politie.nl
Richard Buyl richard.buyl@politie.nl
Nico Pennings nico.pennings@politie.nl
Spreekuur wijkagent dinsdag van 18u -19u.

Inloophuis Sint Marten: Van Slichtenhorststraat 34
Inloop elke di. en don. van 10u - 12u 

Rechtswinkel Arnhem: iedere dinsdag 19u - 20u 
in De Wasplaats, Klarendalseweg 439

Grofvuil ophalen: 0800 3 666 999
Afval: www.arnhem.nl/afvalkalender
Klachten openbare ruimte: www.arnhem.nl/melding

Inloopuren buurtconciërges bcklarendal@gmail.com
ma. di. wo. 12-13u molen de Kroon
ma. 13u -14u De Wasplaats
wo. 13u -14u De Nieuwe Hommel
of bel 06 20 97 39 79 (Perry) of 06 50 82 62 95 (Eric)

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

Schoon Klarendal
EEN FRISSE START
De vuurwerkresten zijn weer van de stoep 
en de eerste gezamenlijke opruimactie 
ligt achter ons. Elke maand gaan we door 
de wijk om RONDSLINGEREND ZWERF-
VUIL op te ruimen. Iedereen kan mee-
doen!! De eerstvolgende keer is ZATER-
DAG 18-02-2023. Het hele jaarschema en 
meer informatie vind je op klarendal.nl/
schoonklarendal2023 

Inloop 9.45u met een kopje koffie of thee 
bij De Wasplaats, Klarendalseweg 439, 
start: 10.00u-12.00u. 

Ook de POEPGROEP is weer van start 
gegaan. Er zitten nieuwe stickers op de 
voorzieningen voor de zakjes. Hierop staat 
het nieuwe emailadres waarop jullie je kun-
nen melden als de zakjes op zijn, met een 
klacht, tip of compliment. Vergeet dan niet 
het bij de locatie horende nummer te ver-
melden. We hebben voor alle voorzieningen 
vrijwilligers gevonden die de zakjes bij wil-
len vullen, dat is top!

TOT SLOT: bij de AH kunt u uw statie-
geldbonnen aan ons doneren. In de 
maanden januari en februari 2023 gaat de 
opbrengst hiervan naar Schoon Klarendal 
en de Poepgroep! 

Alvast bedankt, wij zijn er blij mee. 

Ellen en Annie namens Schoon Klarendal 
en de Poepgroep

Cursus 
Storytelling

In februari gaat de geliefde cursus 
Storytelling van Huis van Puck 

weer van start.

Wat is storytelling? 
In het kort zou je kun-

nen zeggen: zo rijk en 
verhalend mogelijk 

vertellen en hiermee 
alle zintuigen van je 

luisteraar prikkelen. Op die 
manier houd je de aandacht van 

je luisteraar beter vast, waardoor 
jouw boodschap sterker overkomt. Door 
je publiek te inspireren, raak je meer 
verbonden met je publiek én jezelf. Een 
goed verhaal, dat goed wordt verteld op 
het juiste moment aan de juiste mensen, 
kan een ongelofelijk grote impact bren-
gen en zelfs mensen in beweging zetten.

Tijdens de cursus ga je aan de slag met 
storytelling, lichaamstaal en presentatie-
technieken. Je zult gaan reflecteren op 
momenten uit jouw leven. Aan het einde 
van de cursus ben je in staat krachtig en 
vanuit je hart te vertellen en een stevige
presentatie neer te zetten.

Cursus: zaterdag 18 en zondag 19 febru-
ari van 11:00 tot 16:00 uur.
De cursus wordt gegeven door expres-
sie expert Sanna Langereis. Inschrijven 
kan via WWW.HUISVANPUCK.NL.
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Tekst: Gabor Deli Beeld: Zefanja Hoogers

Niet lang nadat ik de deurbel heb inge-
drukt, hoor ik iemand van de bovenwo-
ning de trap aflopen naar het halletje 
beneden. Met een zwier gaat de voor-
deur open. Ik word warm onthaald door 
DOORTJE die me vervolgens de trap op 
dirigeert. Met hetzelfde gemak waarmee 
zij de trap is afgelopen, volgt ze mij met 
een behoorlijk vaartje de trap weer op. 
Inmiddels is ze toch al 90 jaren jong. 
Lichamelijk fit en zeer scherp van geest. 

Boven aangekomen nemen we plaats 
in de achterkamer. Ik kijk mijn ogen uit. 
Het is alsof ik in een klein museumpje 
ben aanbeland. Van alle kanten word ik 
aangestaard door poppen in de mooiste 
kleren en allerlei diertjes, vooral beren. 
Doortje vertelt dat ze al 63 jaar op dit 
adres in Onder de Linden woont. “Vanaf 
29 december 1959”, zegt ze. “Ik was in ver-
wachting van de tweede. Dus die dochter 
wordt binnenkort ook 63”. 

Zelf is ze geboren in Kilder, bij Doetinchem. 
Nadat haar moeder op jonge leeftijd was 
overleden, werden Doortje en haar oude-
re zus ondergebracht bij een pleeggezin 
in Didam. “Kijk”, zegt ze terwijl ze gebaart 
naar een plank achter mij. “Die twee pop-
pen zijn mijn pleegouders”. Ze staat op en 
haalt twee prachtige kunststukjes van de 
plank. “Ze hadden eigenlijk altijd donkere 
kleren aan”. En inderdaad, de poppen 
hebben zwarte, donkerblauwe en grijze 
kleertjes. Tot in de puntjes verzorgd. En 
de gezichtjes zijn zo gedetailleerd, dat je 
haast denkt dat je naar een driedimensio-
nale foto van haar pleegouders kijkt.

“Allemaal zelf gemaakt”, legt ze uit. Ze was 
coupeuse en vindt handwerken nog altijd
erg leuk om te doen. Toen de kinderen 

kwamen is ze in zekere zin doorgegaan 
als wat tegenwoordig een ZZP’er wordt 
genoemd. “Hier en daar deed ik dan wat 
verstelwerk. Er was altijd wel wat. Ook 
minder leuke klusjes, hoor. Zo heb ik ook 
meer dan eens een overall van een boer 
gerepareerd. Zat er een scheur in en ik 
maakte dat dan weer. Vond ik eigenlijk wel 
een vies klusje”. Daarnaast maakte ze zelf 
alle kleren voor haar kinderen. En dus ook 
van al die poppen, als hobby.

Weer gaat de deurbel. “Dat zal de fotograaf 
zijn”, voorspel ik. Doortje staat op, loopt 
de trap weer af en even later is ze alweer 
boven, samen met Zefanja.

Ze vervolgt haar verhaal. “Materiaal heb ik 
altijd groot ingekocht. Je weet maar nooit 
of iets nog wel te verkrijgen is”. Boven lig-
gen nog dozen vol met stukken stof en 
scharniertjes voor hoofd, armen en benen 
van de poppen en de diertjes. En ogen. “Er 
moet nog ergens een doos staan met meer 
dan tweehonderd ogen”, vult ze aan.

Ze staat weer op en haalt de ene na de 
andere creatie uit de vitrinekast. In korte 
tijd staan er allerlei stoffen diertjes en 
fantasiefiguurtjes op de eettafel. Ze laat 
zien hoe bij sommige de armpjes en 
beentjes kunnen bewegen en legt uit hoe 
ze dat allemaal zo mooi en secuur in en 
aan elkaar heeft genaaid. En blijkbaar met 
chirurgische precisie. Ik kan geen onvol-
komenheden ontdekken. Zelfs niet bij de 
allerkleinste figuurtjes die nog kleiner zijn 
dan mijn eigen pink.

“Ja, als er wat gemaakt moest worden 
zeiden mensen wel eens dat Doortje wel 
wat in elkaar flanst”, zegt ze met een licht 
geïrriteerde ondertoon. Ze mag dan een 
liefhebber zijn van handwerk, maar ama-
teuristisch geflans is het allerminst. De 
professionaliteit spat er nog altijd van af. 
En ze gaat maar door. “Ik kom eigenlijk 
tijd tekort”.

Wie ben jij nou? Wie ben jij nou? Wie ben jij nou? DoortjeDoortje

Doortje stalt haar zelfgemaakte diertjes en materialen uit op haar tafel

“Allemaal zelf gemaakt”
  

Ieder jaar weet ik dat de maand Januari 
troosteloos kan zijn en toch kan het 
me steeds weer overvallen. En wat het 
natte gure weer betreft is het dit jaar 
ook niet zo verwonderlijk, toch? 

Ik doe er alles aan om niet neerslachtig 
te worden, maar ik kan dat nauwelijks 
volhouden omdat ik dagelijks ook nog 
eens geconfronteerd wordt met de 
teneur van anderen om me heen. Dus 
ik zal er weer even doorheen moeten 
gaan. Ik werd mij er dit jaar voor ‘t eerst 
van bewust dat in Januari de tijd niet 
gewoon verstrijkt, maar eigenlijk ‘voort-
kruipt’! IJzingwekkend langzaam!

Eigenlijk zouden we, zoals enkele dier-
soorten, de hele maand Januari gewoon 
in een winterslaap moeten gaan! 

Genoeg voedsel inslaan, zodat de win-
kels dicht kunnen blijven en even zo min 
mogelijk gebruik van ‘media’, behalve 
dan nog voor wat serieuzere zaken en 
noodgevallen. Er zijn dan ook geen pro-
blemen meer met de vele ziekmeldingen 
op scholen en op andere werkvloeren. 
Even geen chagrijn meer van de files, 
trein en busstoringen vanwege het 
slechte weer. 

Maar goed, dat zal uiteraard nooit gaan 
gebeuren. Maar toch geeft het er zo over 
denken toch een kleine troost, omdat als 
ik anderen mijn gedachte over een win-
terslaap meedeel er door iedereen met 
een glimlach op gereageerd wordt. Dat 
doet toch weer goed!

Door Nico van Putten
DE MAAND JANUARI!

SAMEN ETEN
De Landenkookgroep Klarendal is al 
ruim 10 jaar bezig met tweewekelijks 
maaltijden te organiseren door koks van 
diverse achtergronden te laten koken 
voor mensen uit de Arnhemse wijk 
Klarendal en omstreken. 

In het najaar van 2020 is de Landenkook-
groep vanwege de lockdown gestart met 
het koken van maaltijden en uitdelen 
daarvan aan Klarendallers waarvan 
bekend is, dat zij het kunnen gebruiken. 
Er is veel eenzaamheid in de wijk en 
daardoor dreigen mensen te vervallen in 
verkeerde eetgewoontes.
Deze maaltijden organiseren we elke 
week, telkens door een andere kok. 
De maaltijden zijn tot nu toe bekostigd 
door subsidies van twee bewonersover-
leggen in Arnhem. Tweederde van de 
mensen die een maaltijd krijgt, betaalt 
een bijdrage van €2,00. De anderen krij-
gen een gratis maaltijd. De kosten per 
maaltijd bedragen ongeveer €4,00.
Geef jij ook een bijdrage voor jouw 
buurt- of stadsgenoot?

www.doneeractie.nl/landenkookgroep-
klarendal-maaltijden-uitdelen/-56442

PASEN
Al enkele jaren vindt jaarlijks rond 
Pasen een inzamelingsactie plaats in de 
Arnhemse wijken Klarendal, St Marten 
en Spoorhoek voor mensen die het niet 
breed hebben. Ook dit jaar is de orga-
nisatie uitgegaan van een actie, zodat 
mensen rond de Paasdagen iets extra's 
hebben. 

We vragen ook dit jaar een financiële 
bijdrage, waarvan “je buren” een cadeau-
bon krijgen die ze kunnen besteden bij 
een supermarkt. De inzameling duurt tot 
eind maart. De cadeaubonnen worden op 
Witte Donderdag 6 april aan wijkbewo-
ners uitgereikt.

Deze actie is opgezet door de Eusebius-
parochie, het inloophuis Sint Marten, 
Villa Klarendal, sociaal wijkteam Arnhem-
Noord en betrokken wijkbewoners. 

Hopelijk spreekt deze actie u aan en 
maakt u geld over via deze website. 
Namens alle betrokken wijkbewoners 
alvast hartelijk dank!!!

www.doneeractie.nl/paasbonactie- 
klarendal-sint-marten-spoorhoek/-48971

Inzamelingsacties wijkinitiatieven

Vlak na de deadline van de laatste wijk-
krant van 2022 kwam er nieuws over 
de sporthal aan de Neerlandstuinstraat: 
‘Vanaf 1 januari blijft de hal maximaal 1 
jaar open, minimaal verwarmd. Daarna 
wordt de locatie opnieuw bestemd 
en alle opties liggen weer op tafel. 
Woningbouw, sport, een park.’ 

Wij deden daarom een oproep aan lezers, 
om met ideeën en suggesties te komen. 

De redactie ving een aantal geluiden op. 
Op sociale media werd er wat gemopperd 
(‘de gemeente geeft graag ergens anders 
onnodig geld uit, en laat hier alles ver-
pauperen omdat het toch maar Klarendal 
is’ en ‘het zelfde geldt voor het MFC’ 
betreffende onnodig geld uitgeven), maar 
ook: ‘Leuke appartementjes voor ouderen’.

In de mailbox meldde een oud lid van 
het wijkplatform zich: ‘De sporthal is al 
heel lang niet meer passend in de wijk. 
Een X aantal jaren geleden is er ook een 
vraag geweest over wat te doen met de 
sporthal. 

Volkshuisvesting had toen een mooi en 
uitvoerbaar plan voor woningbouw, m.n. 
voor ouderen. Ook op andere vrijgeko-
men plekken in de wijk is door bewo-
ners een wens uitgesproken voor een 
woonvoorziening voor ouderen. Levert te 
weinig op natuurlijk, want telkens zijn er 
andere keuzes gemaakt. Mijn suggestie 
is om nu eindelijk wel een keer hier voor 
te kiezen. Toenemende vergrijzing spreekt 
voor zichzelf. Een mooie locatie om met 
vernieuwende, toekomstbestendige 
woonvormen aan de slag te gaan.’ 

Ideeën plek sporthal 

2023 is het laatste jaar voor de oude sporthal © Bas Bugter
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Kinderwerk Rijnstad Kinderwerk Rijnstad

VoorjaarsvakantieVoorjaarsvakantie
In de week van 20 februari, aansluitend aan de Carnaval, is het 
voorjaarsvakantie. Net zoals in andere vakanties, organiseren 
we dan ook weer leuke vakantie-activiteitenleuke vakantie-activiteiten.

Houd FaceBook en/of de websites van De Leuke Linde, 
Jeugdcentrum Vogelwijk, Rijn-stad Kinderwerk en het Sport-
bedrijf in de gaten voor het precieze aanbod en de tijden.

Wist je dat….Wist je dat….
…… er weer nieuwe stagiaires komen bij het Kinderwerk? Eind januari en begin 

februari zullen een aantal stagiaires afscheid nemen, omdat ze ergens 

anders stage gaan lopen en zullen er dus ook weer nieuwe begeleiders op de 

clubs komen helpen.
…… sommige stagiaires langer willen blijven helpen, omdat ze het zo gezellig 

vinden met jullie? Superleuk toch?
…… er door het Kinderwerk 1x in de maand op donderdagavond een toffe activi-

teit wordt georganiseerd voor meiden en jongens van 7-12 jaar? En dat we 

dit Talent Thursday noemen?
…… Said en Joyce het nooit over hun leeftijd willen hebben? 😉 En dat ze zeggen 

dat ze voor altijd 39 zijn? 
…… we dit jaar eindelijk weer op Kinderkamp gaan? In de periode rondom de 

Hemelvaart, voor kinderen van 7 t/m 12 jaar. Volgende x meer nieuws hier-

over!
…… we nu al druk zijn met alle voorbereidingen voor Speeldorp? Wat een voor-

pret!!!

Leren LerenLeren Leren
Al een aantal jaren organiseren wij de Brugklastraining voor kinderen uit groep 

8. In deze training hebben we het bijvoorbeeld over het lesrooster, hoe je de 

meesters en juffen op het VO noemt,  
hoe je je boeken moet kaften, hoe je het beste je huiswerk kunt maken en nog 

veel meer.

Nu willen we in het late voorjaar graag een aantal middagen organiseren waar-

bij we in gaan op de vragen die jullie hebben over het VO. Welke vragen leven er 

bij kinderen uit groep 8 of net-brugklassers? Welke vragen hebben je ouders? 

Mail dit aan Joyce en we gaan dan onderzoeken wat we hiermee kunnen doen, 

of we het antwoord voor je kunnen vinden en hoe we dit in een aantal losse 

trainingen kunnen organiseren.

Dus; mail je vragen over het VO aan Joyce Verhoef j.verhoef@rijnstad.nl 

Zet er wel even bij wie je bent, hoe oud je bent, op welke school je nu zit en naar 

welke school je wil gaan.

Zorg nabij op basisschool Kunstrijk

Valentijndag

De oplossing van  
Bas’ rebus: rebas

De oplossing van  
Bas’ rebus: rebas

 
Door Carmen Harmsen

Er wordt weer vijf weken lang enthousiast gewerkt aan een nieuw project op de Jan Jan 
LigthartschoolLigthartschool. Van groep 1-2 tot en met groep 7-8, iedereen doet mee. Een breed scala 
aan onderwerpen rondom één thema komt aan bod. Dit keer heeft dat te maken met onze onze 
planeetplaneet aarde en van alles erop en eromheen: de ruimte, ons zonnestelsel, de aardplaten, vul-
kanen, klimaat, landschappen, seizoenen, eb en vloed, enzovoort enzovoort. 

Dat is de opzet van het NKC (het Nederlands Kennis Curriculum): zij bieden wereldgeoriënteer-
de kennis aan, waar de leerkrachten op school vervolgens mee aan de slag gaan. Doordat de 
thema's door de hele school worden aangeboden ontstaat er samenhang en wordt de kennis 
gestapeld. Voor de juffen en meesters is het motiverend om zelf en samen met collega’s lessen 
te bedenken, en dat enthousiasme werkt door bij de kinderen in de klas. 

In de groepen 3-4 is het hele lokaal ingericht rondom het thema. Er zijn allerlei spullen van huis 
meegenomen die met het thema te maken hebben: boeken, speelgoed, en aan de muur hangt 
een ruimteklok. De knutselopdrachten gaan ook over het de ruimte, met een schoenendoos met 
gaatjes erin, een zaklamp en een zelf gekleide aardbol kunnen ze laten zien hoe het principe van 
dag en nacht op aarde werkt. 

Met een ezelsbruggetje leren de kinderen de volgorde van de planeten in ons zonnestelsel: 
“Mijn Vader At Meestal Jonge Spruitjes Uit NederlandMijn Vader At Meestal Jonge Spruitjes Uit Nederland”. In groep 5-6 hebben 
ze daar weer een andere zin voor geleerd: “Maak Van Acht Meter Japanse Stof Uw Maak Van Acht Meter Japanse Stof Uw 
Nieuwe PyjamaNieuwe Pyjama” (daar doet Pluto, de dwergplaneet dus mee!). 

Uit groep 5-6B spreek ik Benjamin, Mirko, Olle en Daan. Zij hebben ook genoten van de lessen 
over de planeten. Nu zijn ze met de seizoenen bezig, en binnenkort gaan ze van alles leren over 
de Watersnoodramp uit 1953. Wat deze kinderen betreft gaan deze lessen voorlopig nog wel 
even door, want als ik ze vraag hoe ze het vinden, is het antwoord volmondig: ‘Superleuk!!!Superleuk!!!’
Benjamin, Mirko, Olle en Daan (groep 5/6) wijzen hun lievelingsplaneet aan

De ruimte op de Jan Ligthartschool

Speeldorp 50 jaar Speeldorp 50 jaar

Reünie Speeldorp vrijwilligersReünie Speeldorp vrijwilligers

Deze zomer bestaat 
Speeldorp Klarendal 50 
jaar! Behalve een specta-
culair kinderprogramma op 
Bouwspeelplaats De Leuke 
Linde willen we dit natuurlijk 
graag vieren met alle (oud)
vrijwilligers die Speeldorp 
door de jaren heen mede 
mogelijk hebben gemaakt. 
Aanmelden van (oud)vrijwil-
ligers voor de reünie op don-
derdag 24 augustus kan via 
info@deleukelinde.nl 

Wij zoeken voor deze speciale Speeldorp editie nog een aantal vrijwilligers die 

ons willen helpen met de bouwhoek en voor het maken van zeepkisten. 

Ben jij een beetje technisch aangelegd en wil je ons team en de kinderen helpen 

tussen 14 t/m 25 augustus? Dan ontvangen we graag een mail.

De Leuke Linde zoekt De Leuke Linde zoekt 

Betaalde VACATURE: Ben jij onze nieuwe technisch beheerdertechnisch beheerder voor 32-36 

uur? Sta je stevig in je schoenen, ben je technisch en werk je graag met grote 

en kleine mensen? Dan horen we graag van je. De vacature is terug te vinden op 

onze website deleukelinde.nl en op sociale media.

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

Nieuwsgierig? 
Leer ons kennen via www.skar.nl

Je
ziet ze
groeien.


