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en nog veel meer

Door Helga van Ree

Hij draagt een donkerblauw tenue en een wit 
shirt met emblemen. Maar in de zwarte tasjes 
aan zijn riem zit geen pistool of setje hand-
boeien. Toch kan HIlko van GenT je een boete 
bezorgen als je je hond laat poepen zonder op te 
ruimen of je vuilnis dumpt naast de ondergrond-
se container. opgepast dus, voor deze ‘Dirty 
Harry’ van klarendal. 

“Ik ben een BOA, een buitengewoon opsporings-
ambtenaar met een handhavende taak. De vroe-
gere milieupolitie dus. Sinds januari zit Klarendal 
in mijn pakket en rijd ik hier mijn rondes op mijn 
bike. Het grootste probleem in de wijk is het af-
val. Je komt het overal tegen, maar vooral bij de 
ondergrondse containers. Glas, huisraad, hout… 
van alles. En als er eenmaal iets staat, trekt het 
weer meer afval aan. Als daar etensresten tussen 
zitten komen er ook loslopende honden, katten 
en in ergere gevallen ratten op af. 

Dat afval kan van omwonenden komen, maar er 
is ook sprake van afvaltoerisme. Mensen die  in 
hun dorp of stad moeten betalen voor het laten 
ophalen van hun afval, dumpen het hier. Als ik 
spullen zie rondom de container, kijk ik eerst of 
die niet vol is of geblokkeerd. Daar heb ik een 
sleutel voor. Als dat niet zo is, kan ik het vuil 
doorzoeken op eventuele adresgegevens. Of ik 
vraag omwonenden of ze iets hebben gezien. 
Een op heterdaadje maak ik niet vaak mee. Dat 
is het makkelijkst natuurlijk. Iemand krijgt dan 
meteen een boete van zeventig euro.”

‘BInnekorT conTroleren we In BurGer op 
HonDenpoep’
“Het andere probleem is de hondenpoep. Baas-
jes moeten die opruimen, maar dat gebeurt vaak 
niet. Wij krijgen meldingen binnen over ‘verdach-
ten’, maar om iemand op heterdaad te betrap-
pen… Dit uniform helpt ook niet mee. Want 
zodra ik mijn neus laat zien, zie ik mensen altijd 
braaf het verfrommelde plastic zakje van de riem 
peuteren en bukken om de boel op te ruimen. 
Daarom gaan we binnenkort ook in burger opere-
ren. Want het blijft een groot probleem dat veel 
mensen als heel vervelend ervaren.” 
“Wat doe ik nog meer? Op sommige plekken het 
parkeerbeleid handhaven. In de Rappardstraat is 
bijvoorbeeld een krappe bocht waar brandweer 
en ambulance niet doorkunnen als er een auto 
geparkeerd staat. Daarom is er een gele mar-
keringslijn aangebracht. Toch staan er wel eens 
auto’s daar. Dat kan dus niet. Dat ga ik regelmatig 
controleren en oplossen. Door met mensen te 
praten en uit te leggen waarom een bepaalde 
maatregel er is.” 

Geen wapensTok
“Ik vind sowieso dat je altijd eerst moet proberen 
om situaties met de mond op te lossen. Er zijn 
collega’s die graag een wapenstok of handboeien 
willen hebben, maar voor mij hoeft het niet. Ik 
heb een portofoon waarmee ik de politie kan op-
roepen voor assistentie. Op sommige types die 
je aanhoudt maakt het nu eenmaal meer indruk 
als er een pistool zichtbaar is. Verder doe ik mijn 
werk met een cameraatje, telefoon, zaklamp en 
bonnenboekje. En dat bevalt goed.”

Heeft u afval dat niet in de container past? Bel de 
Sita Servicelijn op 026-4460490 of -als het nog 
bruikbaar is- 2Switch, 0900-0205. Die komen het 
gratis ophalen en u hoeft er niet voor thuis te blij-
ven. Heeft u een klacht of vraag over uw woon-
omgeving? Bel dan het klantencontactcentrum 
van de gemeente 0900-1809.

Boa Hilko van Gent aan het werk

_
Toon Lubbers  
is weer thuis
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Het is herfst. Zonnig, dat wel. Soms wat 
koude dagen en de verwarmingen zijn al 
weer aan. Er worden al weer voorberei-
dingen getroffen om het jaar 2011 af te 
ronden: een feest voor alle vrijwilligers van 
bewonersgroep, speeldorp, Leuke Linde, en 
andere organisaties; hoe bedanken we aan 
het einde van het jaar al die inzet voor de 
wijk en wijkkrant en meer van dat. Terwijl we 
het met de wijkkrant nooit echt bijhouden om 
heel dat afgelopen jaar te verslaan waarin al 
die vrijwilligers zo druk waren. 

De laatste maanden van het jaar staan in 
ieder geval in het teken van bezuinigingen, 
de vorige krant stond er al vol van. Ook op 
ander gebied is dat merkbaar; de herfstbla-
deren moeten bewoners zelf opruimen, diens 
Stadsbeheer komt niet meer zo vaak langs. 
En wij van de wijkkrant zijn naar een goedko-
pere drukker aan het zoeken, anders kan de 
krant misschien niet eens meer bestaan in de 
toekomst. 
Dus geniet nog even van een glossy krantje!

Van de redactie & Nieuws & Mededelingen

Jos Peters, Gerard Mulder, Shay 

Karniel, Zefanja Hoogers, Jan 

Brugman, Helga van Ree 

Carla Dieperink, Gerdie Hermsen-

Buunk, Bert Pas, Anja Pas, Annemarie 

Hermsen, Monique Ver-hoeven, 

Marianne van Scherrenburg, Elly 

Reijnier, Linda van Scherrenburg, Max 

Kuiper, Mike Hoose, Theo Adriaanse, 

Gerard Mulder, Toon Lubbers, José 

Pelsers, Jacqueline Daams, Gerard 

Veenstra, Tammo Westra, Joos van 

Lunteren, Corry Evenhuis.

Wijkkrant Klarendal, p/a Wijkwinkel

Klarendalseweg 442 6822 GV Arnhem

026 445 22 57
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wijkkrant klarendal is een uitgave van het Wijkplatform

~ Redactioneel ~

uiterlijk woensdag kopij 30 november
Kopij ontvangen we het liefst per e-mail, 
anders op Cd-rom afleveren in de Wijkwinkel.
Ingeleverde teksten moeten in Word worden 
aangeleverd, digitale foto’s in een zo hoog 
mogelijke resolutie. 
verspreiding van de wijkkrant vanaf 20 dec.
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~ Colofon ~

~ Inleveren van kopy ~
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Een cc gje op Klarendal
doe mee en 
win een prijs! 

GerarD MulDer 
maakt voor elke wijk-
krant een tekening van 
een (on)opvallende plek 
in de wijk. 

Als u die plek herkent, 
maakt u kans op een 
waardebon van €10,- te 
besteden bij JocHeM’s 
vIsHanDel, donderdag 
en zaterdag te vinden 
bij het winkelcentrum 
van Klarendal. 

Daarvoor moet u de 
bon invullen en afge-
ven bij de Wijkwinkel, 
Klarendalseweg 442. 

De oplossing van 
de krant 5 was de 
warMoesTraaT. 

De winnaar is Boaz 
Boele wonende aan 
het Leeuwensteinplein 
– randje Klarendal  –  
nummer 25. 

G e F e l I c I T e e r D ! !

welke plek zie je op de tekening?

Naam:

Adres:

Telefoon: 

lever deze bon bij de wijkwinkel voor 30 november
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Redacteur gezocht
Ben je een beetje nieuwsgierig?
wil je iemands verhaal graag  
horen? en als het nodig is, ook  
de andere kant van het verhaal?
Durf je ergens op af te stappen? (mag met wat 
zenuwen)
lukt het je om iets in een word documentje op 
papier te zetten? (spelfoutjes geen bezwaar)
Heb je wat tijd over?

Misschien vind je het dan leuk om reDacTeur 
te worden bij de wijkkrant. Je krijgt een kleine 
vergoeding per krant, maar daar word je niet rijk 
van. Wel van de bijzondere ontmoetingen die je 
soms hebt. Die zijn onbetaalbaar. 

Verder kom je terecht in een klein team van een 
paar enthousiaste medevrijwilligers. We komen 
eens per twee maanden twee keer samen om 
ideeën te spuien, klussen te verdelen en de 
indeling te maken. En uiteindelijk ligt jouw bij-
drage dan bij iedereen op de mat. 

Eens meemaken? Meld je aan via wijkkrant@
klarendal.nl of bel 06 508 339 29 met Zefanja.

Creatieve bazaar
voor wijkbewoners die leuke, mooie, lekkere 
dingen kunnen maken.

Kaarten maken, sieraden maken, schilderen, 
bloemschikken, taarten bakken, etc…

Laat anderen zien wat u kunt, maar kom vooral 
als bezoeker ervaringen op doen, iets kopen, 
iets proeven.

De bazaar vindt plaats in wijkcentrum Klarendal, 
Rappardstraat 30. Op donderdag 15 december 
van 10.00 tot 15.00 uur.

Voor opgave of informatie:
Anja van Hal, Participatiewerkster 
06- 551 87 554  a.vhal@rijnstad.nl

De NEE-NEE sticker
De wijkkrant wordt huis-aan-huis bezorgd op de 
ca. 3800 huishoudens die de wijk rijk is. Óók in 
de brievenbussen waar een nee-nee sticker op 
zit geplakt. 

Wij hebben daar het volgende idee over: 
De wijkkrant van Klarendal is een krant die 
wordt samengesteld door en voor bewoners. 
Er staan berichten in die voor alle bewoners 
van de wijk van belang kunnen zijn. Het is een 
niet commerciële krant en wordt dus gemaakt 
van gemeenschapsgeld. Dat wat wordt gemaakt 
van gemeenschapsgeld, behoort die gemeen-
schap ook toe. Het is dus geen ongeadresseerd 
drukwerk, omdat hij voor de bewoners van 
Klarendal wordt gemaakt waarvan elke bewo-
ner een geadresseerde is. En al helemaal geen 
reclamedrukwerk, die staat er nauwelijks in.

Moeite mee? Graag bij het oud-papier dan. Die 
wordt iedere tweede dinsdag van de maand 
opgehaald. 



Buurtmeester Toon Lubbers weer thuis in Klarendal
“‘Het zal wel goed komen’ heb ik 
gedacht” 

Tekst: Jan Brugman Foto: Zefanja Hoogers

Toon lubbers is weer thuis, terug uit het zie-
kenhuis en revalidatiecentrum klimmendaal. 
“Ik ging voor twee dagen” zegt hij, “maar het 
werden 17 weken”.

Wie denkt in de Willemstraat een toch wat opge-
fokte man aan te treffen, opgefokt omdat hij nog 
maar weinig kan, komt bedrogen uit.
“We leven nog. Dat is de hoofdzaak. Dat ik ieder-
een w eer zie.” zegt Toon, rustig gezeten in zijn 
makkelijke stoel . Naast hem staat binnen hand-
bereik een doosje met kant-en-klaar gedraaide 
shaggies. “Dat doet mijn zwager. Ik kan zelf nog 
niet draaien”.

Het leven van Toon is in korte tijd heel erg ver-
anderd. Op 28 juni ging hij naar Rijnstate voor 
een maagoperatie. Dat ging allemaal goed tot 
hij een bloeding kreeg en na een spoed-ingreep 
in kritieke toestand op de intensive care afdeling 
van het ziekenhuis terecht kwam.

Vier weken lang werd hij in slaap gehouden om 
de kans op overleven zo groot mogelijk te ma-
ken. Zijn zussen Ria en Annie zaten dag en nacht 
bij hem.
Toen hij na weken weer wat bij zijn positieven 
was merkte hij dat hij niets meer kon. “Ze moes-
ten me voeren en te drinken geven.”
“Schrok je?” is een voor de hand liggende vraag. 
Het antwoord is verrassend: “Nee”, zegt Toon, ‘het 
zal wel goed komen’ heb ik gedacht en verder 
niet.”

klIMMenDaal
“In Klimmendaal, het revalidatiecentrum naast 
Het Dorp, zeiden ze: ‘We gaan je op de been 
helpen, maar je moet het zelf doen.’ Daar werd ik 
zoals ik nu ben. De eerste veertien dagen was ik 
daar een dooie lul. Toen zeiden ze tegen me: ‘Laat 
maar eens horen dat je uit Klarendal komt’. En ze 
zeiden ook: ‘Leer het nou maar, thuis moet je het 
ook doen.’ Ik heb daar met de rollator tenslotte 
tweemaal 290 meter gelopen. Ik moet nog een 
paar weken terugkomen. Dan kijken ze of ik dich-
ter bij huis geholpen kan worden met therapie. 
Toen ik op Klimmendaal wegging heb ik ze netjes 
bedankt. Het was allemaal heel goed daar. 

Ik heb er ook twee goeie jongens aan overgehou-
den, samen een sigaretje roken, samen koffie-
drinken. Met eten gaat het nog nu nog niet zo 
goed. soep wel en vla en zo, maar een pieper lijkt 
wel beton. Het is allemaal weer wennen.
Ik heb ook aangevraagd of ik achterop mijn 
scootmobiel een standaard kan krijgen waar mijn 
rollator in kan. Dan kan ik er weer op uit.” 

aFscHeID
Toon neemt op 10 december afscheid als buurt-
meester. Hij kan niet meer rijden in de wijkauto. 
“Ik vind het wel erg, maar je gezondheid gaat 
toch voor. Je zult maar een aanrijding krijgen. 
Nee, dat zie ik niet meer zitten. Loslopen gaat 
nog niet, alles gaat met de rollator. Dat vind ik 
niet erg. Ik ben er weer en ik kom nu ook even tot 
rust. Ik ben wel van plan om naar de platformver-
gadering te gaan. Om iedereen te bedanken. En 
ik blijf straks nog wel een paar kleine dingetjes 
doen in het wijk.”

Op zijn laatste dag als buurtmeester is in Arnhem 
ook de jaarvergadering van de L.S.A., de Lande-
lijke Stichting Aandachtswijken, het samenwer-
kingverband van de ‘krachtwijken’. Klarendal is 
één van die wijken. Het wordt dan een drukke 
dag voor Toon, want hij is vanuit Arnhem afge-
vaardigd als lid van de L.S.A, al sinds 1994. Ook 
de mensen van de LSA hebben met hem mee-
geleefd. “Ik kreeg kaarten uit het hele land” zegt 
Toon. En ze zeiden allemaal: “Je blijft er toch bij?” 

In Arnhem zelf was het natuurlijk niet anders: 
“Iedereen heeft met me meegeleefd.” Toon is er 
nog steeds heel blij mee. En: “Ik heb 85 kaarten 
gekregen. Die gaan straks in een plakboek.”

Toon wil iedereen bedanken vanuit zijn stoel in 
zijn huis aan de willemstraat.
Hij is in ruim 64 jaar geleden in die straat gebo-
ren en hij wil er graag oud worden. 
Toon heeft daarom besloten zich nooit meer te 
laten opereren . Het is daardoor tweemaal in zijn 
leven bijna helemaal misgegaan. Dat vindt hij 
wel genoeg. Hij zegt het nu met overtuiging.  

Ook bezuinigingen bij stadsreiniging
Door Zefanja Hoogers 

er moet 460.000 euro bezuinigd worden vanuit 
de portefeuille milieu van wethouder Margreet 
van Gastel. Dat betekent in de praktijk bij-
voorbeeld dat de helft van de afvalbakken zal 
verdwijnen en er minder veegploegen zullen 
uitrukken. zo wordt er komende herfst een 
ruime verdubbeling van de hoeveelheid zwerf-
vuil, bladafval en onkruid in het straatbeeld 
voorspeld. Dit is geput uit een artikeltje in de 
Gelderlander van oktober. 

Nou wordt er geloofd in de zelfredzaamheid 
van de Arnhemmers. Dus Klarendalse bewo-
ners; pak de bezem maar en veeg de herfstbla-
deren voor de deur op! Want het lijkt er op dat 
de gemeente hun veegmachines niet meer in 
zullen zetten.
Wat wél een leuke bijkomstigheid is uit dit 

nieuwsbericht: er wordt ook bezuinigd op Bui-
ten Gewoon Beter in Arnhem wat op een meer 
sobere manier wordt voortgezet. Gelukkig ging 
BGB in Klarendal van start vóór de economi-
sche crisis en is het net op tijd zo goed als af!

"Ik vind het wel erg, maar je 
gezondheid gaat toch voor." 
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Arnhem Mode Incubator 
Een broedplek voor startende modeondernemers

Door Zefanja Hoogers

sonsbeeksingel 147, januari 2010 sloot de swoa 
in klarendal haar deuren voor de ouderen van de 
wijk. van het pand hebben daarna de participa-
tiecoaches dankbaar gebruik gemaakt én was er 
eind 2010 Ballroomtheater II. Maar allemaal van 
tijdelijke aard. Het pand is ondertussen eigen-
dom van volkshuisvesting en de komende vier 
jaar zit er de arnhem Mode Incubator.

Incubator? Het zal voor sommigen een vreemd 
woord zijn. Googelend is voor ‘incubatie’ onder 
andere gevonden “het in een broedstoof houden 
om een optimale groei te bekomen” en voor ‘in-
cubator’ ook “couveuse” en “broedmachine voor 
eieren”. In de bedrijfskunde wordt ook het woord 
‘innovatiecentrum’ of ‘innovatiecluster’ gebruikt. 
Een incubator in de bedrijvenwereld is al sinds de 
jaren ’80 een term voor een broedplaats voor on-
dernemers, die tot doel heeft om jonge startende 
bedrijven te ondersteunen om een gezonde, goed 
draaiende onderneming te worden. 

We ontmoeten DanIëlle wanDers die ons 
het één en ander uitlegt. "De Arnhem Mode 
Incubator is een initiatief van de gemeente en 
ArtEZ om ontwerptalent aan de stad te binden en 
om het ondernemersklimaat in dit vakgebied te 

ondersteunen. Stichting Dutch Fashion & Design 
Centre is aangewezen dit te realiseren, zij hebben 
ook geld vanuit de provincie kunnen krijgen. Ik 
ben door hun gevraagd als projectleider." 

Daniëlle heeft zelf haar opleidingen tekenen en 
textiele werkvormen en modevormgeving in Nij-
megen en Arnhem gedaan. Ze zit al vijfentwintig 
jaar in de creatieve industrie waarvan de laatste 
vijf jaren met haar eigen bedrijf Het Praktijkbu-
reau te Amsterdam. 

“Als docentenbegeleider op de Styling Academie 
kwam ik er achter dat creatief opgeleiden niet zo 
goed weten hoe ze zich moeten presenteren. ‘Ik 
kan alles!’ is juist vaak lastig. Je kunt beter speci-
fiek zijn, mensen met een focus worden suc-
cesvol. Die communiceren helderder en worden 
daarom bekend, dan weten de mensen je te vin-
den.” Ook binnen het onderwijs zocht zij naar een 
match tussen het bedrijfsleven en de creatieve 
industrie, dat gebruikt ze in haar onderneming en 
gaat ze nu ook toepassen op de Incubator.

“In dit gebouw zijn zeven ateliers beschikbaar 
voor jonge ondernemers, liefst in de mode en 
in de tweede instantie design. De toegevoegde 
waarde is dat ik hun kan begeleiden met bijvoor-
beeld een goed businessplan, nadenken over 
hoe talent om te zetten naar inkomsten en ver-
dienmodellen. Er zijn er momenteel vier bezet. 
Daarnaast is er de presentatieruimte. In oktober 
zijn daar lezingen van start gegaan; iedere eerste 
woensdag van de maand een lezing over het 
vak en ondernemerschap. Ik probeer daar ook 
te gaan samenwerken met bijvoorbeeld Fair 
Fashion Awearness, een Arnhemse organisatie 
die shows, lezingen, debatten en exposities orga-
niseert over duurzame mode. Dan is er nog een 
gemeenschappelijke ruimte waar een bibliotheek 
in wording staat met ook een aantal vakbladen. 
De andere ruimte moet een werkplaats gaan 
worden.”

Arnhem Mode Incubator zit natuurlijk niet voor 
niets op loopafstand van het Modekwartier. 
“Ondernemers uit het modekwartier kunnen 
op ‘spreekuur’ komen of een coachingstraject 
aanvragen. Daar staat dan een kleine vergoe-
ding tegenover. Ik maak sowieso graag kennis 
met iedereen en ontvang graag input. Ik ben 
nieuwsgierig over wat de vragen en interesses 
zijn van deze jonge ondernemers, ik kan daar de 
onderwerpen van de lezingen bijvoorbeeld ook 
op aanpassen.”

Afgelopen februari kon Daniëlle in het pand van 
start. “Het zag er hier heel gezellig uit, maar er 
moest veel gebeuren. Tijdens de Modebiënnale 
in juni konden we een expositie herbergen van 
ArtEZ werk en Piet Paris. Als in januari van 2012 
echt alles op de rit is, ga ik onderzoeken welke 
linken er in Gelderland vallen te maken tussen 
het bedrijfsleven en de creatieve industrie.”
Daniëlle vindt dat de ondernemers een normaal 
inkomen moeten hebben, van minimaal 1300 à 
1500 euro. “Ik kan anders denken dan anderen, 
ik bedenk meer mogelijkheden. Denk na over je 
focus en hoe je denkt over vijf jaar met je talent 
bezig te zijn!” Daniëlle is voor vier jaar aange-
steld, daarna moet de Arnhem Mode Incubator 
zelfverdienend zijn.

arnhem Mode Incubator
sonsbeeksingel 147, 6822 Bl arnhem
info@arnhemmodeincubator.nl 06 148 926 65

Verbouwing Albert Heijn Klarendal
zaterdag 19 november sluit aH klarendal om 
17:00 de deuren, om vervolgens 10 dagen later 
op woensdag 30 november weer open te gaan. 
In de tussentijd wordt de winkel inpandig com-
pleet vernieuwd.

In de afgelopen paar jaar is Albert Heijn bezig 
haar winkels te vernieuwen en klaar te maken 
voor de toekomst, zogezegd. De indeling van 
deze winkels is anders dan men gewend is.
Nu is Klarendal aan de beurt.

Bij binnenkomst treft de klant straks één groot 
versplein aan. Hier kan men alle versproducten 
vinden, inclusief een geweldige bakkerij afdeling. 
De houdbaar afdeling bevat een uitgebreider as-

sortiment dan voorheen en de kassa’s beschikken 
voortaan over weegschalen. De service counter 
is in de nieuwe situatie géén snelkassa meer, om 
meer en betere aandacht te geven aan de klant. 
Hier staat tegenover dat het kassapark met één 
kassa wordt uitgebreid. Ook aan het energiever-
bruik is gedacht. Dit is met name terug te vinden 
in de koelingen, die allen voorzien zijn van glazen 
deuren.
Ik vraag uw begrip voor de korte periode dat 
wij gesloten zijn. Tegelijkertijd wil ik u van harte 
uitnodigen om vanaf 30 november in de voor u 
op maat gemaakte winkel te komen kijken.

léon uittenbogaard
Bedrijfsleider albert Heijn klarendal 

'''Ik kan alles!' is juist vaak lastig. 
Je kunt beter specifiek zijn, mensen 
met een focus worden succesvol"
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Een eigentijdse Soldaat van Oranje
Door Zefanja Hoogers

Daar waar meerdere klarendalse bewoners 
voor hun dienstbare werkzaamheden voor de 
samenleving al lintjes hebben ontvangen van de 
burgemeester, en waar ook al een geridderd bur-
ger rond loopt, is de wijk nu ook een solDaaT 
van oranje rijker. Daar is geen burgemeester aan 
te pas gekomen, maar mevrouw karin Hazelhoff 
roelfzema – de weduwe van de échte soldaat 
van oranje. om te beginnen is carolIJn  
leIsInk van Theatergroep cactus één van de 
eerste twee eigentijdse soldaten van oranje in 
nederland, op 17 september ontving zij totaal 
onvoorbereid deze oorkonde van mevrouw Ha-
zelhoff roelfzema. wat ging daar aan vooraf?

Theatergroep Cactus is in 2005 uitgerold uit de 
afstudeervoorstelling van de DDV (Docent Dra-
matische Vorming van ArtEZ) van Carolijn. Zij had 
er een aantal jongeren voor geworven en het en-
thousiasme was zó groot, dat de groep jongeren 
met haar door wilde. Carolijn ging op zoek naar 
financiële middelen, kreeg al snel hulp van o.a. 
Wijkwinkel Klarendal, het Fonds Samenleving 
van de gemeente en is ondertussen een stichting 
geworden om in deze vorm makkelijker geld aan 
te kunnen vragen bij de diverse fondsen. Wat is 
Cactus? “Cactus is een theatergroep van en voor 
jongeren met diverse culturele achtergronden. 
Zij maken een voorstelling over maatschappelij-
ke onderwerpen; ik kies een thema, zij gaan aan 
de gang met opdrachten en improvisatie, eigen 
inbreng en situaties uit repetities worden uitein-
delijk weer door mij bij elkaar geregisseerd.” Ca-
rolijn is dus drama docent en regisseur. “Maar ik 
ben zó betrokken bij deze jongeren, dat ik ze vaak 
begeleid naar een uitkering, of naar scholing. Het 
is fantastisch om te zien dat jongeren waarbij het 
soms bijna mis gaat, een hobby krijgen en talent 
ontwikkelen. Ze ontdekken van alles in zichzelf 
en krijgen zelfvertrouwen. Veel van de jongeren 
gaan dan ook door in creatieve opleidingen; 
SPW, video, New Arts, Theaterschool… Theater 
maken is leuk, maar zo iets sociaal er mee doen 
maakt het nóg leuker.”

Het bestuur van de stichting had Cactus aange-
meld om in aanmerking te komen voor “Ap-
peltjes van Oranje”, een prestigeprijs mét een 
geldbedrag dat het Oranjefonds jaarlijks aan 
drie initiatieven uitreikt die sociale samenhang 

en participatie bevorderen. Carolijn en bestuur 
gingen wel naar de uitreiking, maar vielen helaas 
niet in de prijzen. Toch werd het initiatief van 
Theatergroep Cactus door medewerkers van het 
Oranjefonds gezien; enkele weken later heeft 
Carolijn op hun verzoek een workshop verzorgd. 
“Ze vonden Cactus zó leuk! En als leuke beloning 
boden ze mij en een aantal trouwe spelers aan 
om naar de musical Soldaat van Oranje te gaan. 
Maar ja, ik zou op die dag tijdens Wijken voor 
Kunst de première hebben van de film ‘Klaren-
dalse Vrouwen’ waar de hele zomer aan was 
gewerkt. Dus ik heb dat vriendelijk afgewezen.”

Die uitnodiging was niet voor niets. Want de 
musical Soldaat van Oranje heeft weldegelijk iets 
te maken met het Oranjefonds. De producenten 
van de musical hebben namelijk een fonds bin-
nen een fonds opgericht; met het Fonds Soldaat 
van Oranje steunt het Oranje Fonds initiatieven 
van jonge mensen die, net als de Soldaat van 
Oranje, een probleem in de samenleving te lijf 
gaan. Op zaterdag 17 september stond Carolijn 
klaar bij de Albert Heijn in Klarendal om alles 
voor de première te organiseren. “Mijn zus had 
al gebeld dat ik iets moois aan moest doen, mijn 
vader vond ik ook al zo neurotisch doen. Ik werd 
gewoon meegenomen! Ik zag gelukkig dat de 
organisatie van de première goed was voorbe-
reid en kon dus met een gerust hart weg. Maar 
ik snapte er niets van. We reden helemaal naar 
Leiden en bekeken de musical. Superindrukwek-
kend, ik dacht nog ‘Dus dit is waar het om gaat, 
een leuk dagje uit’. Na de voorstelling gingen 
opeens allemaal mensen foto’s van mij maken en 
kwam die mevrouw Hazelhoff Roelfzema naar me 
toe…. Pas toen kreeg ik een vermoeden.”
Voor Carolijn ging alles vervolgens een beetje 
in een roes aan haar voorbij. “Toen ik ’s avonds 
thuis kwam bij mijn ouders, zat die huiskamer 
ook al helemaal vol! Ik vond het een beetje on-
werkelijk wat me was overkomen. 

aan deze oorkonde zit een bedrag van € 5000,00 
gekoppeld. “Ik mag er mee doen wat ik zelf wil, 
in tegenstelling tot een projectaanvraag. Ik wil 
gaan werken aan een nieuwe voorstelling ‘nieuw 
in nederland’. Maar het is vooral een leuke boost 
die me energie geeft om weer door te gaan.”
kijk voor meer info op:
www.theatergroepcactus.nl  
en op www.oranjefonds.nl/oranjefonds/148197/

aan de rand van klarendal aan de Thomas 
kempislaan 98, vlakbij het arentheemcollege 
en ’t venster, is sinds kort de studiekamer 
gevestigd. De sTuDIekaMer Is een Bureau 
voor HuIswerkBeGeleIDInG, sTuDIecoa-
cHInG en BIJles dat zich onderscheidt door 
kleinschaligheid, een rustige omgeving en een 
huiselijke sfeer. Doordat er wordt gewerkt in 
groepjes van maximaal 6 leerlingen is er veel 
ruimte voor individuele begeleiding, persoon-
lijke betrokkenheid en het leren leren. De 
studiekamer is er voor alle leerlingen van het 
voortgezet onderwijs.
 
Motivatie en het ervaren van succes zijn 
onmisbaar voor het laten slagen van de 
schoolcarrière. Structuur, planning, organisa-
tie en controle staan hierbij aan de basis. Veel 
leerlingen leren deze vaardigheden vanzelf, 
maar een aantal heeft daarbij voor kortere of 
langere tijd ondersteuning nodig om vervol-
gens zelfstandig verder te kunnen gaan. De 
Studiekamer biedt deze ondersteuning en 
begeleidt leerlingen bij het vergroten van het 
zelfvertrouwen, de motivatie en daardoor het 
plezier in school door:
• efficiënt leren leren: het aanleren van stu-

dievaardigheden en leerstrategieën
• leren plannen en organiseren van school- 

en privé leven
• leren hoe je je eigen verantwoordelijkheid 

neemt
• leren doelstellingen te formuleren en na te 

komen
• leren concentreren, focussen en zelfstandig 

werken
• leren doen en daar ook voldoening uit 

weten te halen

MarIël kalkMan, oprichtster van de Stu-
diekamer vertelt over zichzelf: “Na jarenlange 
ervaring als zelfstandig onderneemster en 
leerkracht basisonderwijs heb ik in huiswerk-
begeleiding en studiecoaching een vorm 
gevonden waarin ik mijn kennis, kunde en 
ervaringen kan bundelen. Ik heb er veel plezier 
in om kinderen te motiveren , veiligheid en 
vertrouwen te geven en steeds naar oplossin-
gen te zoeken om maatwerk te kunnen bieden. 
Ik ben geduldig, creatief, nieuwsgierig en 
sensitief. Eigenschappen die daarbij goed van 
pas komen.”

De studiekamer is er voor alle leerlingen van 
het voortgezet onderwijs. Geïnteresseerden 
kunnen een kijkje nemen op de website:  
www.destudiekamerarnhem.nl of bellen met 
06 185 53 601.

De Studiekamer
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op 25 september werd en in de sint Janskerk 
de allerlaatste een eucharistie gevierd. De kerk 
is dicht. na 116 jaar is de katholieke beleving 
in en voor de wijk klarendal klein geworden. 
om de complete geschiedenis van de sint 
Janskerk op deze pagina in beeld te krijgen, is 
niet haalbaar. Maar we doen een kleine poging 
en duiken toch even terug in de tijd:

In 1808 bezocht koning Lodewijk Napoleon “de 
Goede” de stad Arnhem. Hij was de broer van 
Napoleon Bonaparte, van katholieke huize en 
had de naam een besluitvaardig vorst te zijn. 
Hij nam twee belangrijke besluiten: hij ontman-
telde de stad van zijn vestingwerken waardoor 
Klarendal kon ontstaan als eerste wijk buiten 
de muren van de stad én per koninklijk decreet 
gaf hij de Walburgiskerk terug aan de katho-
lieken. Tijdens de reformatie waren zij alle 
kerkgebouwen kwijt geraakt en van een eer-
lijke herverdeling was het nog niet gekomen, 
terwijl een derde van de Arnhemse bevolking 
van katholieke gezindte was. Het katholicisme 
kreeg weer ruimte om zichtbaar te worden.

Nog geen 90 jaar daarna was het eerste grote 
deel van Klarendal ontstaan. Veel arbeiders 
die op de industrialisatie afkwamen en in 
Klarendal gingen wonen, waren afkomstig uit 
de Liemers; een gebied wat de dans van de 
reformatie was ontsprongen waardoor het per-
centage katholieken in de wijk nóg hoger lag 
dan in de rest van Arnhem. In 1895 werd  
de door architect Alfred Tepe ontworpen Sint 

Janskerk in neogotische stijl, door de aartsbis-
schop geconsacreerd. Het was de vierde katho-
lieke parochie van Arnhem van de uiteindelijk 
dertien parochies medio jaren ’60 van de vorige 
eeuw. Over de locatie was hard nagedacht: 
de kerk moest niet alleen parochianen kunnen 
bedienen, voor de financiële huishouding was 
het ook nodig beter gestelden te kunnen berei-
ken (Molenbeke). Op dat moment stond er nog 
geen pastorie en was de Sint Janskerkstraat nog 
niet bebouwd. De Menno van Coehoornkazerne 
stond er al wél zo’n tien jaar.

Een parochie betekende ook een netwerk van 
verenigingsleven, tehuizen, kloosters, kapellen 
en scholen. Het voornaamste eiland in Klarendal 
bevond zich rondom kerk; kerk, pastorie, jon-
gensschool aan de Sint Janskerkstraat (1926), 
meisjesschool St. Leonardusschool aan de 
Rosendaalsestraat (1927). De oorspronkelijke 
Sint Jansschool, in 1926 als jongste deel van het 
complex rondom Sint Jans de Doperkerk, was 
nauw verbonden met de groei en uitbreiding 
van Klarendal. 

Na de Tweede Wereldoorlog bleek het nodig 
het godsdienstige leven terug te brengen in de 
Klarendalse samenleving. De Jansparochie hielp 
door buurtactiviteiten onder te brengen in het 
Katholiek Centrum Klarendal (nu Wijkcentrum 
Klarendal) en door het schenken van een eigen 
kapel om de argwaan bij de Klarendallers weg 
te nemen; in 1948 werd de Mariakapel aan de 
Rappardstraat geopend. Eén van de activiteiten 
was een jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer in 
Duitsland waar een afbeelding van de Maagd 

Maria, “Troosteres van de bedroefden” ver-
eerd wordt. In Klarendal stond uiteindelijk in 
de Mariakapel een replica van deze madonna, 
gemaakt met geld van mensen uit de wijk. 
Deze ging mee op bedevaart en deelnemers 
spaarden een heel jaar om mee te kunnen 
gaan. Eind 70-er jaren is de kapel gesloten, het 
Mariabeeld heeft uiteindelijk een plek gekregen 
in de Sint Janskerk. 

Tot zover de geschiedenis van de Sint 
Jansparochie, o.a. geput uit “Stad van de 
Eusebius” van Martijn Brugman. Dat de Sint 
Janskerk dicht zou gaan, is al enige jaren 
bekend. Reden: te weinig bezoek. De over-
koepelende parochie (na een aantal fusies 
uiteindelijk de Eusebiusparochie) kan de 
onderhoudskosten van de vele kerkgebou-
wen niet meer aan. De Sint Jozefkerk aan de 
Rosendaalseweg, de Verrijzeniskerk in Alteveer, 
de Heilige Nicolaaskerk in Presikhaaf, de 
Onze Lieve Vrouwe Kerk in Sint Marten en de 
Heilige Sacramentskerk in Malburgen Oost 
gingen al voor. Sommige kerkgebouwen zijn 
herbestemd, sommige zijn gesloopt. De Sint 
Janskerk kan niet gesloopt worden omdat hij 
op de monumentenlijst staat, zijn inboedel ook.

De laatste mis was druk bezocht en emotioneel 
beladen omdat het onttrekkings ritueel mensen 
tot tranen roerde. Niet alleen (oud) parochia-
nen waren aanwezig; omdat de Sint Janskerk 
de garnizoenskerk was van de Menno van 
Coehoornkazerne, enkele tientallen meters ver-
derop, waren er ook veel leden aanwezig van 
het Achtste Regiment Infanterie. 

Na afloop kregen alle bezoeker een mooi 
boekje samengesteld door Wil Boerboom en 
fotograaf Gerard Sluiter met heel de prachtige 
monumentale inventaris van de kerk in beeld. 
Enkele dagen na de mis bezoeken wij een paar 
trouwe Sint Janners over de sluiting van de 
kerk.

De sInT Janskerk na 116 Jaar aan De ereDIensT onTTrokken

Door Zefanja Hoogers
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Jane en peTer koopMan – vIJverlaan 
Jan en Peter kwamen in 1989 op de Vijverlaan 
wonen. Jane was in hun vorige wijk Presikhaaf 
altijd heel actief geweest in het buurtwerk. In 
Klarendal komende, was het een paar jaar rus-
tig. “Wij waren in de eerste instantie eigenlijk 
‘randkatholieken’, omdat we niet elke zondag 
naar de kerk gingen maar alleen op feest- en 
belangrijke dagen. Pas in 1998 kwamen we 
voor het eerst op het Sint Jansfeest in oude 
sfeer, met die oliebollen in de zomer. Allerlei 
bekenden probeerden ons te strikken voor vrij-
willigerswerk voor de kerk.”

Peter: “Ik heb altijd al gezongen in mijn leven 
en kwam zo in het Sint Janskoor terecht. Met 
een meerstemmig koor van zo’n 25 man onder-
steunen wij de liturgie met kerkelijke gezangen,

vaak Latijnse liederen.” In de eerste instantie 
betrok Peter zich meer bij de gemeenschap en 
hoorde over vraag naar bloemschikkingen; “Dat 
leek me echt iets voor Jane!” 

En zo ging Jane zorgen voor de bloemversie-
ringen in de kerk; op het altaar één keer per 
week voor de zondagse viering, voor feesten, 
zoals bijvoorbeeld het Sint Jansfeest een advent 
krans. Jane: “Ik ben me toen gaan verdiepen in 
Bijbelse teksten en de symboliek, om die te ver-
talen in de bloemschikkingen. Het is voor mij als 
meditatie, ook omdat het nederig werk is en het 
je bij de grond houdt. Ik verwerk bijvoorbeeld 
de vijf broden en twee vissen in bloemstukken, 
uit één van de verhalen over Jezus. Die zijn trou-
wens nu ook verwerkt in het logo van de nieuwe 
Eusebiusparochie. Of ik gebruik de kleuren geel 

en wit, de Rooms Katholieke Pauselijke kleu-
ren. Na een paar jaar wilde ik meer gaan doen 
met die symboliek. In 2002 ben ik theologie 
gaan studeren aan de KU van Utrecht en in 
2009 ben ik afgestudeerd voor pastoraal mede-
werker. Mijn afstudeerscriptie gaat ook over 
symboliek en symbolisch bewustzijn.” Omdat 
Peter door zijn vrouw was geïnspireerd, is hij 
de Pastorale School gaan volgen; een toerus-
ting van de kerk. Jane ging voor haar studie 
stage lopen in de toen Emmausparochie. “Ik 
kon daar mijn kwaliteiten ontplooien. Er is een 
werkgroep volwassen dopelingen opgezet waar 
ik tot op de dag van vandaag de coördinatie 
voor doe in Arnhem Noord en Zuid. Pastoraal 
werk is vanwege mijn leeftijd helaas geen baan 
geworden, maar met de kennis die ik heb wil 
ik niet thuis zitten en doe het graag vrijwillig. Ik 
wordt bijvoorbeeld ook ingezet als voorganger 
bij uitvaarten.”

Nu is de kerk dicht. Peter: “Als Sint Janskoor 
ben je wel aan het gebouw verbonden, maar 
wij gaan gewoon door!” Jane: “De kerk in ont-
manteld, maar het is een troost voor de Sint 
Janners dat ze de kapel voorlopig mogen 
gebruiken. Deze is opnieuw ingezegend voor 
de zondagsdienst. Ik zal dus ook daar op het 
altaar én voor de Maria van Klarendal bloemen 
blijven verzorgen. We blijven de liturgie onder-
steunen.” Peter: “Paniek? Nee, dat is niet nodig. 
We zijn het volk Gods op weg en zullen kijken 
wat zich aandient. Hoe de kerk zich verder ont-
wikkelt, kan ook mooie dingen brengen!”

“We zijn het volk Gods op weg en zullen kijken wat zich aandient.  
Hoe de kerk zich verder ontwikkelt, kan ook mooie dingen brengen!”

Yvonne Ter HorsT – rozenDaalsesTraaT 
“erg, heel erg. Ik heb heel mijn leven aan de 
rozendaalsestraat geleefd, de zondagsver-
plichting is me met de paplepel ingegoten. 
Ik ben in de sint Jan gedoopt, ik heb op de 
leonardusschool (nonnenschool) – later sint 
Jansschool gezeten, ik heb er mijn man ont-
moet, ben er met hem getrouwd, mijn dochter 
is er gedoopt en getrouwd, mijn ouders en 
grootouder zijn vanuit de sint Jan begraven 
en mijn man Han ook….. Met andere woorden, 
heel mijn hebben en houden.”

Yvonne heeft aan de Rozendaalsestraat 36 jaar 
lang met haar echtgenote een kantoorboekhan-

del gehad met postagentschap. Daardoor kent 
ze vele mensen in de wijk. Daarnaast rolde ze 
veertig jaar geleden ook in het vrijwilligerswerk 
van de parochie. Het lijstje vrijwilligerstaken van 
Yvonne was ooit erg lang; kerkbestuur, telefoon-
wacht, gezinsvieringen, parochieraad, liquidatie-
commissie, kindernevendienst…. 

We staan even stil bij de evenementencommis-
sie. “Bijvoorbeeld het Sint Jansfeest, de her-
denking van de geboortedag van Johannes de 
Doper op 24 juni. Dat was altijd een ontzettende 
happening! Met een Rad van Avontuur,een grote 
rommelmarkt, oliebollen in de zomer, koffie met 
krentenbrood in de tuin. Ik denk dat het laatste 

grote Sint Jansfeest ongeveer in 2004 is 
gevierd. Doordat door fusies de Jansparochie 
onder een grotere parochie viel, was het er als 
specifiek feestje eigenlijk niet meer bij. Maar 
ook omdat de Klarendallers zich klaarblijkelijk 
niet meer betrokken voelden en er andere acti-
viteiten in de wijk kwamen.” 

En nu? “De Eusebiusparochie verwacht waar-
schijnlijk dat die paar vrijwilligers van de oude 
kern, nu vrijwilligerswerk gaan doen voor de 
rest van de parochie. Dus elders in de stad. 
Officieel zijn we nu Eusebianen en geen Sint 
Janners. Maar dat voelt niet zo. Gelukkig kun-
nen we dat Sint Janners-gevoel nog even 
behouden; we mogen de komende twee jaar 
gebruik maken van de kapel. Dat is trouwens 
zó krom en frustrerend! Om daar te komen 
moet je namelijk door de gesloten kerk heen 
en die is zó mooi! Maar nee, van de bisschop 
mogen we de kerk niet meer gebruiken. Dus 
in de kapel kunnen we met de 25 tot 30 Sint 
Janners nog wekelijks bij elkaar komen, pater 
Nico Berends zal voorgaan.  

Na die twee jaar? Proberen een nieuwe ruimte 
te krijgen? Het is ook afhankelijk van wat er 
met het kerkgebouw gebeurt. Dat kon nog wel 
eens moeilijk worden met miljoenen achter-
stallig onderhoud. Maar nu eerst adempauze, 
door die twee jaren heen en dan God zegene 
de greep.” 

“Gelukkig kunnen we dat Sint Janners-gevoel nog even behouden;  
we mogen de komende twee jaar gebruik maken van de kapel”

De sint Janskerk is dicht en misschien is daarmee het hart uit de gemeenschap gehaald, maar de geloofgemeenschap  van ‘sint Janners’ – waarvan 
we er graag meer aan het woord hadden gelaten –  is niet verdwenen. Buurtpastor Geert rozema werkt met hart en ziel voor buurtbewoners; aan de 
van slichtenhorststraat in sint Marten is een inloophuis. Iedereen kan daar gerust eens langs voor een kop koffie, gezelligheid of een goed gesprek.



Loop eens binnen bij... Sien
Door Jos Peters

In klarendal heeft op 27 september jl. een 
nieuwe winkel haar deuren geopend voor het 
winkelend publiek. Gezien de aard van de winkel 
is er misschien wel sprake van een nieuwe trend 
in onze wijk. naast de vele nieuwe modewinkels, 
die in het Modekwartier verrijzen, laat ook de 
tweedehands markt zich zien. 

Tweedehands winkel ‘Sien’ mag dan ook gezien 
worden. De heldere, ruime en overzichtelijke win-
kel heeft in vitrinestellages de mooiste curiosa 
tentoon gesteld. De dames en kinderkleding 
hangt overzichtelijk in rekken en er is een aparte 
afdeling met herenkleding. De liefhebbers van 
vinyl en dvd’s kunnen in de sortering van ‘Sien’ 
mogelijk vinden wat ze zoeken. 
Eigenaresse Wilma vertelt: “Het idee van de win-
kel is een beetje ontstaan in de loop van de tijd. 
Samen met Willem, mijn vriend, heb ik de ruimte 
gehuurd en opgeknapt met hulp van vrienden, 
wat best wel een behoorlijke klus was. Alles wat 
verkocht wordt is tweedehands. De kleding wordt 
gewassen voordat het komt te hangen. 

De inkoop doe ik zelf, wat ik altijd leuk en 
uitdagend werk vind; vroeg op in het week-
end, rommelmarkten bezoeken en vaak lekker 
afdingen! Vaak doe ik het samen met Corrie van 

‘De Mazzel’, want ondanks dat we in dezelfde 
handel zitten, zien we elkaar niet als concurrent.” 
Wilma komt oorspronkelijk uit Den Haag (“De 
zee mis ik wel erg hier”), maar woont al heel wat 
jaren in Arnhem; eerst lang in Heyenoord, maar 
sinds een paar jaar in Klarendal. Wilma: “Vroeger 
heb ik als gezinsverzorgster veel in Klarendal 
gewerkt. Ik vind het een geweldige wijk met 
zoveel diverse mensen bij elkaar. En momenteel 
met bezoekers van het Modekwartier komen ook 
mensen in Klarendal die de wijk helemaal niet 
kennen; ze komen ook langs bij ons en we kun-

nen hen dan de weg wijzen.” 
Plannen met de winkel heeft Wilma ook: “Ik hou 
van thema’s voor de winkel, zoals de oranje-
koorts tijdens voetbaltoernooien, maar ook van 
Koninginnedag, Sinterklaas of kermis. Het is leuk 
om die bepaalde sfeer in de winkel te maken. 
Vaak is er dan ook de Klarenmarkt in de Akkers-
traat, en dan is de winkel ook open.”

sien, akkerstraat 15a, Geopend: woensdag t/m 
zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

In de vorige krant vroegen we wie een jaar 
lang gratis wilden komen sporten bij For-
MupGraDe. er hebben zich – jawel- twee 
kandidaten aangemeld, voor wie de oproep 
op het juiste moment kwam. ze willen dol-
graag aan de slag en coach THoMas verHeIJ 
gaat beide dames begeleiden. In dit nummer 
stellen we ze kort voor en in de volgende 
kranten lezen we hun belevenissen in de 
sportschool aan onder de linden 3a. 

naam: Judith den Hollander, rechts op de foto
leeftijd: 38
getrouwd: ja
kinderen: ja drie (10, 7 en 1 jaar)
beroep: verpleegkundige
woonachtig in klarendal: 20 jaar
motivatie: ‘Mijn excuses om niet te sporten: 
past niet in mijn werkschema, ben druk met 
de kinderen, ben moe, ‘t is duur, ik ga toch 
niet te kijk staan tussen al die strakke vrouwen 
enz.  Maar er zijn ook redenen om wel te gaan: 
mijn overgewicht na drie kinderen verdwijnt 
niet vanzelf, mijn conditie is niet top, dus 
ben ik vaak moe. Ik rook. Hoge bloeddruk en 
hartklachten zitten in de familie. En ik houd 
van lekker eten! Reden genoeg dus om wèl te 
sporten.’
eerste reactie op uitnodiging: ’Yeeaah!! Wat 
geweldig! Ik heb nooit meer gesport na de 
geboorte van de eerste. Wel geprobeerd, maar 
het lukte me niet alleen. Ik ben wel een beetje 
eigenwijs, dus ik wens Thomas ook succes, 
haha.’ 

naam: carla van der ploeg, links op de foto
leeftijd: 41
getrouwd: nee
kinderen: nee
beroep: niet meer, WAO
woonachtig in klarendal: 6 maanden
motivatie: ‘Ben in 2005 van de trap gevallen 
en heb mijn rug beschadigd. Veel pijn. Morfine 
leek een oplossing, was het natuurlijk niet. Re-
validatie bij Klimmendaal hielp redelijk. Moet 
leren leven met de pijn en ik slik nu gewone 
pijnstillers. Sporten geeft me een goed gevoel 
en verlicht de pijn. Wat afvallen kan ook geen 
kwaad. Omdat ik stopte met de morfine en 
met roken, kwam ik kilo’s aan.’
eerste reactie op uitnodiging: ‘Wat leuk!! Ik 
wilde het echt heel graag en nu krijg ik het ook 
nog. Ben helemaal gelukkig dat ik mee mag 
doen.’

''De inkoop doe ik zelf, wat ik altijd 
leuk en uitdagend werk vind; vroeg op 
in het weekend, rommelmarkten bezoe-
ken en vaak lekker afdingen!"
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vanaf het jaar 2010 beschikt de wijk klaren-
dal over een geavanceerde digitale “portal”. 
In internetverkeer wordt portaal gebruikt als 
een webpagina die dienst doet als "toegangs-
poort" tot een reeks andere websites, die over 
hetzelfde onderwerp gaan. soms dus synoniem 
van start- of hoofdpagina, maar meestal ook als 
vertrekpunt voor verdere navigatie binnen een 
onderwerp, in dit geval de wijk klarendal.

Klarendal heeft als hoofdportal/startpagina het 
domein www.klarendal.nl waarvandaan het 
makkelijk is om bij de websites van Wijkwinkel 
Klarendal, 100%Mode, het Modekwartier of 

ondernemersvereniging DOCKS te komen en die 
ook altijd weer makkelijk terug navigeren naar 
de hoofdpagina, of een van de andere deelne-
mers van deze portaal. Al deze websites functi-
oneren onder een zelfde CMS systeem (Content 
Management System/ inhoudbeheersysteem), 
voor redacteuren toegankelijk om content (tekst, 
foto, film ofwel INHOUD) toe te voegen. 
Alle vakkrachten en bewoners die hun Klaren-
dal-gerelateerde activiteiten of nieuws – in ieder 
geval relevant en/of belangrijk voor bewoners 
van de wijk – zichtbaar willen maken op inter-
net, kunnen gebruik maken van dit platform. 
Stuur je nieuws en activiteit naar redactieadres 
webredactie@klarendal.nl, de redactie kijkt naar 
wat de beste plek voor je bijdrage is. 

zijn er al dan niet terugkerende activiteiten die 
een plek verdienen in de “agenda/evenemen-
ten”? laat weten!

K l a r e n d a l . n l K l a r e n d a l . n l K l a r e n d a l . n l 

Zij durven!



Het Putplein in opspraak
Door Zefanja Hoogers

putplein, het bestaat officieel niet eens. In de 
volksmond is voor het driehoekig plantsoentje 
tussen sonsbeeksingel, putstraat en koolstraat 
in de loop der jaren echter deze naam ontstaan. 
Daar vlak naast wordt momenteel gebouwd aan 
Hotel klarendal, het modehotel waarvan volks-
huisvesting de initiatiefnemer is en kim van der 
Heiden en partner de exploitanten zijn. voor de 
zomervakantie wijdden we een hele pagina aan 
deze ontwikkelingen.

De exploitanten van het hotel hadden een idee: 
zij willen dit plantsoen/plein graag laten vernoe-
men naar Elly Lamaker. Wie was Elly Lamaker? 
Elly Lamaker was de oprichtster van de mode-
academie van Arnhem in 1953 en hoeder en 
moeder van veel talent wat die academie verliet. 
Zij was daar docent tot 1984 en overleed in 2010 
op 87 jarige leeftijd. Om haar te eren is het idee 
ontstaan om het 'plein' naar haar te vernoemen.

Maar dit werd afgewezen door de gemeente. Elly 
Lamaker zou nog niet lang genoeg overleden zijn 
en het is administratief ‘een heel gedoe’. Sabine 
Andeweg, raadslid en vice-fractievoorzitter van 
D66, vond dat dit niet zomaar weggeschoven 
kon worden. “Ik vind dit heel illustratief voor hoe 
het niet moet; het is een creatief idee van een 
Arnhemmer en zonder dat er een argumentatie 
komt waar men in zich zou kunnen herkennen, 
wordt het verzoek zomaar weggelegd. Dat is niet 
een goed gezicht naar de stad. Ik zeg niet dat het 
er perse moet komen; het draagvlak zou bijvoor-
beeld ook onderzocht moeten worden, maar zo 
ga je niet met mensen om. De wethouder gaat 
het in ieder geval in overweging nemen.”

Tot zover kwam het ergens begin oktober in de 
Gelderlander. Bij Ron Onstein, voorzitter van 
bouwspeelplaats de Leuke Linde, rinkelde op dat 

moment regelmatig de telefoon. “Veel mensen 
zijn een beetje verbouwereerd. Toen in het jaar 
2000 het project ‘Klarendal Kom Op!’ van start 
ging, is er ook al eens gebrainstormd over het 
vernoemen van straten of pleinen naar mensen 
die voor de wijk op de barricades zijn gaan staan. 
Dat werd toen weggemoffeld. En nu dan wel? Als 
je dan namen gaat veranderen, denk dan eerst 
aan hen die iets voor de wijk hebben gedaan. 
Kijk, die modetoestand is er nou eenmaal in Kla-
rendal en de wijk is er beter van geworden, maar 
een plein vernoemen naar iemand die misschien 
veel voor de modewereld heeft betekend maar 
niets voor Klarendal, dat gaat me een beetje ver. 
Dit is wat er leeft en ik heb mijn bezorgdheid 
daarover geuit.”

Berry Kessels van Volkshuisvesting hoort het aan. 
“Ik wist niets van die ideeën van tien jaar gele-
den. Pratende met Ron kwam hij op het idee om 
dan misschien een standbeeld, borstbeeld of an-
derszins kunstwerk te realiseren om een Klaren-
daller die dat verdient te eren. Wij als Volkshuis-
vesting denken dan graag mee over hoe dit vorm 
te geven, een heel goed idee! Maar ik zeg vooral 
‘Het één doen en het ander niet laten’, want ook 
een Elly Lamakerplein lijkt met fantastisch bij 
Hotel Klarendal. Niemand hoeft zijn adres daar 
tenslotte voor te wijzigen. Het beeld/kunstwerk 
laat ik aan Ron over.”

op dit moment er niets zeker. noch of er een elly 
lamakerplein komt, noch of er een belangrijke 
klarendaller wordt vereeuwigd. Dat laatste moet 
vooral een initiatief vanuit de bewoners worden, 
het plan moet nog helemaal worden uitgewerkt.
Dus: heeft u een idee waarom een bepaald 
persoon die belangrijk is geweest voor de wijk 
vereeuwigd zou moeten worden? Mail dan uw 
motivatie naar wijkwinkelklarendal@rijnstad.nl 
o.v.v. ‘vereeuwigde klarendaller’. anders gaat u 
langs bij de wijkwinkel op klarendalseweg 442.
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Ingezonden

al een tijdje ergerde ik mij aan de snelheid 
waarmee wordt gereden op het onderste 
gedeelte van de vijverlaan, bult af, en dan 
in het bijzonder op de kruising vijverlaan/
st.Janskerkstraat. Bestuurders komende 
vanaf de st.Janskerkstraat hebben recht op 
voorrang. Gelukkig zijn die bestuurders zo 
verstandig om af te zien van dat recht op 
voorrang om ongeschonden verder te kunnen 
rijden. 

Begrijp me goed, het gaat niet alleen om 
jonge onervaren bestuurder met veel passie 
voor snelheid, busjes voor schoolkinderen, 
pizzakoeriers met haast, taxichauffeurs op 
weg naar hun volgende klus enz. enz., maar 
ook om de buslijn 21 die de onoverzichtelijke 
kruising met 30 of 35 km/uur nadert en over-
steekt en ter plaatse onbekende bestuurders. 
Eigenlijk ook wel logisch want deze kruising 
is de enige in de busroute vanaf de Hommel-
seweg tot aan de Rosendaalsestraat waar de 
voorrang niet geregeld is!

Samen met een aantal andere ergernissen op 
papier zoals: de verlichting, waarvan ’s-zomers 
de helft van lampen verstopt is in de bladen 
van de bomen; de beplanting en de breedte 
van de parkeerplaatsen heb ik contact gezocht 
met de BGB-hoofdopzichter Chiel Sanders, 
die niet direct kon beslissen, maar wel mijn 
opmerkingen en voorstellen positief beoor-
deelde en richting de Dienst Stadbeheer toog.
In april jl. kreeg ik van de Dienst Stadsbeheer 
bericht dat, na overleg met desbetreffende 
deskundigen. Het volgende was beslist:

De Vijverlaan wordt nog dit jaar een 30 •	
km-zone, wat tevens geldt voor de kruising 
Geert Grotestraat/Vijverlaan/Klarendalse-
weg (verplaatsing van de route van lijn 21 
via de Geert Grotestraat is momenteel niet 
aan de orde);
Het is momenteel niet mogelijk om bus-•	
drempels aan te leggen, in verband met 
het te krappe wegprofiel;
De groenstroken langs de Vijverlaan wor-•	
den aangepakt;
Voor het verbreden van de parkeerstroken •	
is vanuit het Buiten Gewoon Beter-pro-
gramma geen budget;
De armaturen op de lantaarnpalen worden •	
vervangen voor nieuwe, wat betekent dat 
automatisch het lichtniveau omhoog gaat 
en er betere verlichting is van het voetpad.

Goede berichten voor de verkeerveiligheid en 
leefbaarheid van dit gedeelte van de wijk!

wat ik nog wel met de nodige scepsis blijf vol-
gen is hoe de inrichting van de 30km-zone gaat 
worden om die snelheid af te dwingen, want 
alleen met borden ‘30 km’ zal niet gaan werken. 

Albert Wester, Vijverlaan

Verkeersmaatregelen  
Vijverlaan onderaan!



Nuttige nummers in de wijk

wijksteunpunt: Hommelseweg 56, ma. t/m do. 
9:00-16:30u. tel. 443 34 35 
rene.huls@gelderland-midden.politie.nl of 
henk.westerhof@gelderland-midden.politie.nl    
Spreekuur Wijkagent: donderdag 19:00-20:00u. 
Buiten openingstijden kunt u bellen met het 
hoofdbureau 0900-8844
Grofvuil ophalen: tel. 446 04 90 (SITA)
oud papier: Elke 2e dinsdag van de maand  
klachten openbare ruimte: tel. 0900 1809 
Stadsbeheer, servicelijn@stadsbeheer.nl
Jongerencentrum De Mix: tel. 445 86 21,  
www.jongerencentrumdemix.nl 
swoaspreekuur: Wijkcentrum Klarendal do. 
12:00-14:00u. tel. 06-39495151 (alleen tijdens 
spreekuur)
volkshuisvesting: tel. 3712712 / 0800 7788999
De molen: geopend vrijdag 13:00u-16:00u, 
zaterdag 9:30u-13:00u, of als de wieken draaien
ophaaldag plastic: elke 2e ma. van de maand
wijkcentrum klarendal: Rapparstraat 30  
tel. 351 34 28

Wijkwinkel Klarendal

klarendalseweg 442, Tel. 445 22 57. 
e-mail: wijkwinkel.klarendal@rijnstad.nl

Openingstijden: maandag t/m donderdag 
9.00 uur - 17.00 uur.

In de Wijkwinkel kunt u terecht met vragen en 
klachten over de wijk. De volgende personen 
kunt u bereiken in de wijkwinkel:

Buurtopbouwwerker: rob klingen

wijkmanager: saskia Moester

klarendal is ook te vinden op de gemeente-
lijke website:  
www.arnhem.nl > wonen & leven > uw wijk

Ook de rechtswinkel is gevestigd in de 
Wijkwinkel. 

Inloopspreekuur: dinsdag 19.00 - 20.00 uur.

Wijkperspectief 2021

Het Wijkplatform Klarendal kijkt soms verras-
send ver voor zich uit.
Er wordt begonnen met het ontwikkelen van 
het Wijkperspectief 2021. Het wijkperspectief 
moet er voor zorgen dat de plannen in de wijk 
ook in de komende jaren goed op elkaar blij-
ven afgestemd. En dan is het nodig dat je een 
goed idee hebt over wat je op langere termijn 
wil voor Klarendal. Een werkgroep met daarin 
twee mensen van de gemeente Arnhem, twee 
bewoners, de opbouwwerker en een verte-
genwoordiger van Volkshuisvesting worden 
samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling 
van het plan.
De Klarendallers zelf kunnen natuurlijk ook mee-
denken. De werkgroep gaat buurtgesprekken 
organiseren. Om alles goed te laten verlopen 
zal een deskundige worden “ingehuurd”. Het is 
vermoedelijk de stedenbouwkundige en archi-
tect Peter Koelewijn, die voor dit doel al eerder 
actief was in Klarendal. Het Wijkperspectief 2021 
moet mei volgend jaar op tafel liggen. 

W I J K W I J Z E R ☞☞

wIJkplaTForM klarenDal

Bijna een jaar volgden we de herinnerin-
gen van Doortje aan haar jeugd in Kla-
rendal. Voor haar is de cirkel nu rond. 
De redactie bedankt haar van harte voor 
haar leuke verhalen. 

D e F a B r I e k
zoals de meeste kinderen, moest ik rond mijn 
veertiende gaan werken. na lagere school en 
huishoudschool, werd het confectiefabriek abas. 
Mijn moeder had me zeven weken van tevoren 
opgegeven, want dan verdiende ik zeven keer 
een tientje extra. op die manier probeerde de 
fabriek personeel aan te trekken. 

Ik begon in een atelierklasje met zo’n twaalf meis-
jes van mijn leeftijd. Vriendin Jopie zat er ook. Het 
was gezellig. Omdat de naaimachine abacadabra 
was, moesten we die eerst leren inspannen. 
Daarna oefenden we in zakken naaien: borstzak-
ken, klepzakken en gepaspeleerde zakken. 

Op een dag kwam er een man uit de fabriek. Hij 
had een meisje nodig op de werkvloer. De mees-
ter pikte mij eruit. Mijn wereld stond stil. Ik kwam 
als kind opeens in een grote hal, vol volwasse-
nen die achter honderden industriële naaimachi-

nes zaten gebogen. Kun je het je voorstellen, dat 
geluid? Als de fluit blies voor de schaft, ging ik 
snel terug naar de meiden van mijn klasje, maar 
van spanning kreeg ik geen hap door mijn keel. 
Mijn moeder maakte zich zorgen. Er bleef te veel 
over in mijn broodtuutje. Gelukkig kwamen er 
later meer meiden naar de werkvloer en leerde 
ik de techniek snel. Dat gaf me zekerheid. Mijn 
weekloon - f 11,20 met de zaterdagochtend erbij 
- ging over in stukloon. Ik spaarde voortaan op-
drachtbonnetjes en leverde die op zaterdag in. 

Toen een collegaatje ging trouwen en de fabriek 
verliet, mocht ik haar plek innemen. Opeens 
kwam ze weer terug, gescheiden… De hoge 
bazen riepen me bij zich en vroegen of ik mijn 
plek wilde afstaan. Dat wilde ik niet, ik was goed 
in ‘borstzakken’ geworden! Maar hoe zei je dat 
tegen een chef? In de zak van mijn schort zat zo’n 
opdrachtbonnetje en dat hield ik stijf vast. Alsof 
het kracht gaf. ‘Nee’, zei ik in alle oprechtheid en 
met het zweet op mijn rug waarschijnlijk, want 
wie sprak nou een hoger geplaatste tegen? Mijn 
moed werd beloond en ik mocht mijn plaatsje 
houden. 

Het was een leuke tijd bij Abas. Op de dag voor 
de zomersluiting van de fabriek, nam iedereen 
–vraag me niet waarom- drop mee. Dat deelde 
je uit aan elkaar. Al kauwende zat ik achter mijn 
naaimachine en de stemming zat er goed in. 
We lachten veel en opeens schoot mijn dropje 
uit mijn mond. Ik begon te zoeken op de grond, 
rondom de machine, maar kon niks vinden. Ik 
ging weer verder met naaien en werd na de 
vakantie naar achteren geroepen. Dan was er iets 

aan de hand... De rijen naaisters waar je tussen-
door moest lopen wisten dat. Je zag ze smiespe-
len. Wat bleek nou? Dat dropje dat ik kwijt was, 
had ik in een borstzak gestikt. De kledingpers 
was zwart en het voorpand kon weggegooid wor-
den. Gelukkig bleef het bij een uitbrander.

Toch wilde ik na dertien jaar wel eens iets anders 
proberen. Huishoudelijk werk lag me niet en de 
poetsdoekenfabriek aan de Amsterdamseweg 
zag ik niet zitten. Het werd wasserij Olderaan 
op de Schaapsdrift. Daar deden ze de was voor 
tehuizen en ziekenhuizen. Het was zwaar licha-
melijk werk. In de zomer werd het soms 48 °C en 
‘s winters groeiden de ijspegels aan je vingers. 
Toiletbezoek mocht maar twee minuten duren. 
Dan ging het licht automatisch uit. Die hardere 
sfeer zorgde wel voor saamhorigheid. Je sleept 
elkaar er doorheen. 
Heb er 23 jaar met plezier gewerkt. Aan de man-
gel. Net als mijn moeder en op haar beurt weer 
haar moeder daar stond. Drie generaties stonden 
achtereenvolgens op dezelfde plek.“

Verhalen  
uit  
de 

 West 
 Peterstraat

"Mijn weekloon - f 11,20 met de 
zaterdagochtend erbij"

"Die hardere sfeer zorgde wel voor 
saamhorigheid. Je sleept elkaar er 
doorheen"
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De participatiecoach en Zeynep
Door Amber Schiltkamp, stagiaire bij participa-
tiewerk 

De participatiecoaches zijn al ruim 3 jaar actief 
in klarendal. Inmiddels hebben zij 225 klaren-
dallers gecoacht. Het doel van de coaching 
is heel divers; de één wil deelnemen aan een 
activiteit in de wijk , de ander wil aan het werk. 
Dit is het verhaal van zeynep (17), die graag 
terug naar school wilde en daarbij een partici-
patiecoach inschakelde. 

Afgelopen zomer kwam Zeynep terug uit Turkije 
met het doel om haar opleiding in Nederland 
weer op te pakken. Ondanks dat ze nog kwa-
lificatieplichtig is, bleek dit geen gemakkelijke 
opgave. Zeynep vertelt: “In Turkije heb ik pas 
geleerd hoe belangrijk school echt is. Daar was 
school te moeilijk, daarom ben ik terug geko-
men naar Nederland. ”Eenmaal in Nederland 
lukt het Zeynep niet om zich bij vorige oplei-
ding, VMBO KB, in te schrijven. Ze weet niet 
meer wat te doen, totdat ze Hanneke ontmoet. 
Dat is meteen een match: “Hanneke vertelde 
me dat het haar werk is om jongeren te coa-
chen naar werk of school en bood aan ook mijn 
coach te worden.” Dat vindt Zeynep een goed

idee en zo begint een kort maar zenuwslopend 
traject.

Leerplicht vindt dat ze eerst zelf moet zoeken, 
maar zelfs samen met Hanneke blijft het moei-
lijk om een school te vinden waar ze terecht 
kan. Het liefste wil ze haar VMBO afmaken, 
maar ze krijgt te horen dat ze daarvoor te oud 
is. Het volwassen onderwijs, de VAVO, lijkt in 
eerste instantie vol te zitten. Pas na een aantal 
weken en na diverse (telefonische) gesprekken 
met zowel met leerplicht als met team vroegtij-
dig schoolverlaters , krijgt Zeynep eindelijk het 
verlossende nieuws: ze kan naar het mbo!

Zeynep is opgelucht en trots dat het haar 
gelukt is. Toch vindt ze het jammer dat het zo 
moeizaam ging, ondanks haar motivatie en de 
leerplicht: “Ik had Hanneke nodig! Ik voelde dat 
ik zonder haar niet serieus werd genomen. Dan 
worden afspraken uitgesteld en duurt het nog 
langer. Met iemand van de gemeente naast je 
sta je sterker.” Door met een participatiecoach 
samen te werken, heeft ze gelukkig toch zoveel 
mogelijk zelf kunnen doen. Dat heeft, aldus Zey-
nep, voordelen: “Ik wist in het begin niet wat er 
allemaal op schoolgebied was. Nu weet ik dat 
wel! Ik heb heel veel geleerd. Maar nu wil ik 
verder: leren wat ik echt wil leren; een toekomst 
opbouwen!”

Ze volgt nu het voorschakeltraject administratie 
op het Rijn IJssel College, de eerste stap naar 
haar uiteindelijke doel. Door haar ervaring is ze 
helemaal geïnspireerd geraakt. “Ik wil uiteinde-
lijk advocaat worden, voor mezelf opkomen, ei-
gen rechten hebben en mensen helpen die niet 
naar school kunnen. En daar heb ik een diploma 
voor nodig, dus daar ga ik nu helemaal voor.”

wil je weten wat een participatiecoach voor jou 
kan betekenen? kom langs tijdens de inloop, 
iedere donderdag van 13:00 tot 14:00 uur, ro-
sendaalsestraat 434a of kijk voor meer informa-
tie op www.arnhem.nl/participatieprojecten .

Nieuw bij Sport-
punt Klarendal
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In Sint Marten is dat fijner geregeld; de wijkkrant 
daar komt eind september van de drukker waar-
door het fotoverslag vers van de pers nog in de 
geheugens zit van deelnemers en bewoners. In 
Klarendal valt qua krant Wijken voor Kunst altijd 
tussen de wal en het schip.
Hoe dan ook, de zevende editie van de kunst- en 
cultuurmanifestatie is al weer anderhalve maand 
geleden. Het was op internet vanaf medio 
augustus erg druk met social media en ook vie-
len daar naweeën te bespeuren. Op de website 
www.wijkenvoorkunst.nl staat daar van alles 
over verzameld.

Wijken voor Kunst 2011

Dokter Terrible met zijn act op de 
Sonsbeeksingel voor Enfant Terrible
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JoGGen en HarDlopen 
De wijksportclub heeft  
sinds kort een eigen  
jogging en hardloop- 
activiteit. Voor beginners  
maar ook gevorderde hard- 
lopers kunnen onder leiding  
van een ervaren looptrainer meedoen. Tijdens 
de training komen alle aspecten van het 
hardlopen aan de orde. Je zult merken dat 
je conditie met sprongen voorruit gaat. Kom 
eens meedoen. Misschien doe je binnenkort 
wel mee met een echt hardloopevenement. 
Jogging en hardlopen, iedere zondag om 
10.30 uur park sonsbeek, ingang apeldoornse-
weg (bij de herten).

zweMles voor volwassenen
Elke dinsdagavond en vrijdagavond kun-
nen volwassen leren zwemmen in De Grote 
Koppel. Wil je eindelijk eens je zwemdiploma 
halen? Het kan nu via de wijksportclub.
zwemles iedere dinsdag 19.30 – 21.00 uur en 
vrijdag 19.00 – 20.00 uur.

peuTerGYM
Peutergymnastiek is gymnastiek voor de 
peuter. De peuter gymt samen met de ouder 
of oppas. In de les leert het kind veel op 
sociaal gebied; omgaan met andere kinderen 
en leren delen. Wat mag wel en wat mag niet. 
Het doel van het peutergymmen is de peuter 
voldoende prikkels geven tot het eigen maken 
van nieuwe motorische vaardigheden. 
spelen is leren! peutergym iedere donderda-
gen van 08:45 – 09:30, Formupgrade 

FITness 
Via de wijksportclub kun je goedkoop fitnes-
sen bij sportcentrum Formupgrade in de wijk 
Klarendal. Formupgrade heeft geweldige 
fitness faciliteiten en hele goede begeleiding. 
Op woensdagavond is de activiteit speciaal 
alleen voor meisjes en vrouwen.
Op dinsdagavond kunnen jongens en mannen 
ook terecht.
Fitness op dinsdag 18.00 – 21.00 uur en op 
woensdag tijdens ‘ladiesnight’ van 19.00 – 
21.00 uur. Formupgrade

voeTBalscHool voor kIDs
Bij voetbalschool Sportpunt Klarendal leer je 
echt de basistechnieken van het voetbal. Ple-
zier en uitdaging staan voorop. Coördinatie en 
techniek zijn belangrijk. Zo krijg je zelfvertrou-
wen, leer je samenwerken en leer je nieuwe 
vrienden kennen.
voetbalschool op vrijdag van 15.30 tot 17.00 
uur, sporthal klarendal.

YoGa
Op woensdagen organiseert Sportpunt Kla-
rendal in samenwerking met Formupgrade 
yoga. Yoga betekent samenbrengen/verbinden 
en geeft eenheid binnen lichaam en geest. 
Het brengt ook eenheid tussen je innerlijke en 
uiterlijke wereld.
Yoga op woensdag van 17.30 tot 18.30 uur, 
Formupgrade

Informatie: sportpunt klarendal, said zahti
info@sportpuntklarendal.nl
www.sportpuntklarendal.nl



k i n d e r p a g i n a

Hallo jongens en meisjes!!
Hallo jongens en meisjes!!Bomenles Jan Ligthartschool!

Bomenles Jan Ligthartschool!

Hebben jullie van de herfstvakantie genoten?
Wij wel! We hebben erg leuke activiteiten gedaan!
Met de bus naar de Rijnhal voor Jeugdland Tadaah!
Naar Valkenhuizen voor Basketbal Unites en een superenge griezelavond op de Leuke 

Linde… Wij vonden het een gezellige en spannende vakantie!!

Maar er komen ook nog een heleboel leuke activiteiten aan!
Op woensdag 30 november hebben we een gezellige SiNTeRkLaaSVieRiNg in wijkcentrum 

Klarendal. Deze middag start om 13:30 uur en is voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar.

Om 15:00 uur gaan de kinderen vanaf 8 jaar mee met Saïd om te sporten in de sporthal. 

En voor de kinderen van 4 t/m 7 jaar die heeeeel lief zijn geweest… Komt sinterklaas 

langs bij ons!!! Om 16:00 uur zwaaien we hem uit en is de middag afgelopen. De middag 

is helemaal gratis!!

’s Avonds zal de kiNdeRdiSco ook in het teken staan van Sinterklaas met leuke spelletjes, 

lekkere pepernoten en misschien komt er nog wel een Pietje op bezoek! De kinderdisco is 

van 18:00 tot 18:45 voor alle kinderen van 4 t/m 7 jaar. Van 19:00 tot 20:00 is de kinder-

disco voor alle kinderen van 8 t/m 12 jaar. Het kost niks maar je mag wel geld mee nemen 

voor snoepjes en wat te drinken! Komen jullie ook kijken of Zwarte Piet nog langs komt?

Op vrijdagmiddag 2 december gaan we met de kleuterclub van 13:15 tot 15:00 op visite 

bij dRooMeiLaNd. (SKAR) Daar gaan we allemaal leuke activiteiten doen die met 

Sinterklaas te maken hebben. Misschien maken we er ook wel nieuwe vriendjes en vrien-

dinnetjes want de kinderen van de SKAR doen gezellig met ons mee! 

Dan hebben we ook nog een supergezellig kiNdeRkeRSTfeeST in het verschiet! Dat is 

op woensdagmiddag 21 december. Wat we gaan doen en hoe laat je in het wijkcentrum 

moet zijn, kun je lezen in de volgende wijkkrant!!

Tot snel allemaal!!
groetjes, annika en Yeter!
(voor meer informatie kun je bellen naar wijkcentrum klarendal: 026-3513428)

Groep 6a heeft op woensdag 5 oktober een les 
over bomen gehad.
We kregen les van: Steiny Boone van het natuurcen-

trum in Arnhem. Het was erg leuk en interessant.
We hebben best veel geleerd. 
Je moest samen werken met iemand uit je klas.
Je kreeg per tweetal een klembord, daar zaten bla-
deren in met opdrachten en een tekenblad.
Een aantal opdrachten die we gedaan hebben zijn: 
de boom tekenen waar je bij stond,
en de dikte van de boom opgemeten en kijken of je je 

armen om de boom heen kon doen en dan je handen 

vast kon pakken.

Groetjes,Merel

Voorstelling Madam Curie
Voorstelling Madam Curie

We zijn maandagmiddag 10 oktober met de klas 
naar de musical Madame Curie geweest.
Ik vond het bijzonder om te zien en het was ook 
grappig. Vooral veel zang en dans, maar ondertussen 
een leuk verhaal.
Het was leuk, ook door dat het onvoorspelbaar was. 
Ik had al wel wat over het verhaal gehoord, maar ik 
vond het toch op sommige momenten verrassend. Ik 
vond de dansjes een beetje raar, maar dat maakte 
het wel grappig.
Helemaal leuk dus! Zoiets is wat mij betreft wel voor 
herhaling vatbaar!

Groetjes, Sam, Groep 8, de Jan Ligthartschool

Bouwspeelplaats De Leuke Linde

Vanaf 1 oktober zijn er geen georganiseerde activiteiten meer i.v.m. de WinterStop. De speeltuin blijft 

wel gewoon open om te spelen. Maandag t/m zaterdag van 10.00 – 17.00 uur is er beheer aanwezig. 

na de voorjaarsvakantie beginnen alle wekelijkse activiteiten op de Leuke Linde weer. 

De BeSte en De LekkerSte oLieBoLLen Van arnHeM op De Leuke LinDe 

op zaterdag 31 december worden er door de vrijwilligers van De Leuke Linde weer verse, overheerlijke 

oliebollen gebakken. Hou de volgende wijkkrant in de gaten voor meer info! 

Bouwspeelplaats De Leuke Linde

Winnend ontwerp basisschool kunstrijkWinnend ontwerp basisschool kunstrijk

Basisschool Kunstrijk heeft samen met een andere wijkschool en een aantal kunstenaars 
meegedaan aan de wedstrijd ‘Ontwerp een blijvend kunstwerk voor in de wijk’.
De kinderen uit groep 6, 7 en 8 van basisschool Kunstrijk hebben enthousiast meegedaan, 
ze wisten dat de mooiste boom als kunstwerk in de wijk St. Marten of  Spoorhoek komt te 
staan, dus ze zijn trots op ‘hun’ winnende boom!

Mensen uit de wijk konden via internet stemmen op de boom die zij het leukste/mooiste 
vonden. De winnende boom is: boom nummer 3. Een ontwerp van Altan Simsek uit groep 6 
van basisschool Kunstrijk. Het plan is dat voor januari 2012 de ‘boom’ geplaatst wordt in 
de wijk. Het winnende ontwerp van Altan zal gemaakt worden door de kunstenares Jacky 
Zegers van Jacky Art.

altan van harte gefeliciteerd, de juffen en meesters van basisschool kunstrijk
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