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en nog veel meer...

´Gezondheidscentrum Onder de Linden´ gaat open 

Door Zefanja Hoogers

School III Onder de Linden – bouwjaar 1906, is 
een sieraad voor zijn tijd. Het is ontworpen door 
vooruitstrevend architect G. VerSteeG, adjunct 
directeur Gemeentewerken. Hij ontwierp ook de 
HBS in de Schoolstraat in het Spijkerkwartier. 

Het gebouw bezat een CV, dakterras, speelplaats, 
schooltuin en werd geroemd als voorbeeld voor 
alle scholenbouwers in Nederland. Niet alleen 
vanwege de fraaie architectuur, maar ook om de 
praktische en gezonde bouwwijze. Het heeft dan 
ook een gemeentelijke monumentale status. 

Na 1961 ging het door het leven als School On-
der de Linden. Nadat het Openbare Basisschool 
was, werd het VGLO, Leao/Lavo, tussentijds weer 
even leeg, en als laatst DDV – Docent Dramati-
sche Vorming. Deze verhuisde naar ArteZ in 2003, 
daarna antikraak, kraak, antikraak… en in staat 
van ontbinding. 

Over de toekomst was lange tijd geen duidelijk-
heid, tot in 2009 het gebouw gekocht werd door 
WOnInGcOrpOratIe VOLkSHuISVeStInG. 
Begin 2011 is gestart met de renovatie van het 
pand, waarbij getracht is de meeste originele 
elementen in stand te houden. Inmiddels is de 
renovatie afgerond.

Huisartsen, apotheek, therapeuticum aquama-
rijn, prikpost, Fysiotherapie, Manuele therapie, 
Haptotherapie, acupunctuur, podotherapie, 
kindertherapie, GGZ-psychologen, Huidtherapie, 
Logopedie, Diëtiek, Verloskunde; ze zijn binnen-
kort allemaal te vinden in dit prachtig gereno-
veerde gebouw. 

Voor de meeste huurders heeft de sleutelover-
dracht plaats gevonden. Vanaf juni zal het pand 
geleidelijk aan door alle disciplines in gebruik 
worden genomen. 

na de zomer komt er een feestelijke opening.
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Oude foto van de entree uit ´Arnhemse Monu-
mentenreeks´ nummer 24 - Jan Vredenburg

In 2013 staan nieuwe gebruikers van het 
gebouw Therapeuticum Aquamarijn, apotheek 
Biermans, GGZ groep-Nin, de Praatmaak groep, 
Schiphof en Kuiper diëtisten en Woldendorp 
haptotherapie op exact dezelfde plek. 

uIt je Dak Op rOOFGarDen
 
Het hoogste dak van parkeergarage Velperpoort 
is nog tot 27 juni omgetoverd tot daktuin, 
ofwel roofgarden, zoals de organisatie zich 
noemt. Het is een gratis te bezoeken mobiele 
publiekstuin van ruimte en rust waar groenten 
en fruit worden verbouwd. 

Bezoekers kunnen genieten van lokaal eten, 
drinken en kleinschalige culturele evenemen-
ten. Vorig jaar was de eerste uitvoering van dit 
idee op het dak van parkeergarage Langstraat. 
Daar verhuist de tuin na Velperpoort ook weer 

heen. Dus heb je deze gemist, kun je altijd nog 
het dak op in het centrum, van 29 juni tot 21 
juli. Meer info: www.roofgardenarnhem.nl
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~ Colofon ~

De laatste krant voor de zomervakantie is 
altijd hectiek. De redactie gaat er tot diep in 
augustus tussenuit, dus iedereen wil nog snel 
wat kwijt en dan zijn 12 pagina’s altijd krap. 
Maar we hebben de puzzel weer gelegd. en 
dan missen we weer de nacht van de Mode, 
en dan missen we na de zomervakantie ook 
Wijken voor kunst. Van die evenementen, 
die qua wijkkrant altijd tussen de wal en het 
schip vallen. Gelukkig gebeurt er ook veel 
online…

We kunnen hier wel opsommen waar deze 
krant mee gevuld is, maar blader zelf maar. 
Het is altijd druk in de wijk. eens in de maand 
een MoMarket, een genoemde Nacht van de 
Mode, nieuwe (tijdelijke) winkels waarvan we 
het niet bijhouden ze een plekje in de krant 
te geven, discussie over de toekomst van de 
krant én van de website…. Twaalf pagina’s 
weer. De volgende pagina’s zullen er acht zijn, 
maar dan tabloid formaat – dus groter. Maar 
pas in september.

Voor nu een fijne zomer!

Van de redactie & Nieuws & Mededelingen
~ Redactioneel ~

uiterlijk woensdag kopij 2 september    

Kopij ontvangen we het liefst per e-mail 
(wijkkrant@klarendal.nl).
Ingeleverde teksten moeten in Word worden 
aangeleverd, digitale foto’s in een zo hoog 
mogelijke resolutie. 

Verspreiding van de wijkkrant vanaf 23 sep.
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~ Inleveren van kopy ~

 

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 3 was de 
kLaaS kater/
WOrMSerLaan. 

De winnaar is bezoeker 
van klarendal van een 
eetcafé, e. BrInkerInk 
uit Westervoort. 

GeFeLIcIteerD!  

doe mee en 
win een prijs!

Welke plek zie je op de tekening?

Naam:

Adres:

Telefoon: 

Lever deze bon bij de Wijkwinkel uiterlijk woensdag 2 september    

Wist u dat? – nieuwtjes 
van Volkshuisvesting
… Het schilderwerk op de MuSSenBerG is 
afgerond. Bewoners sloten deze onrustige tijd af 
met een grote voorjaars- opruimactie op 15 juni.

…Dat de steigers worden opgebouwd bij de 
woningen rondom de VInkenStraat. Ook 
daar krijgen de woningen een nieuw verfje.

…De bewonerswinkel van OOGSt op de 
Klarendalseweg 456 meer dan de moeite waard 
is om te bezoeken. Loopt u er gerust eens bin-
nen voor een kopje koffie of thee.

Brede School
een Brede School is een netwerk van samen-
hangende voorzieningen voor kinderen, ouders 
en buurt. 

“De VreeDZaMe ScHOOL/ VreeDZaMe WIjk” 
is een methode waar deze organisatie een rol 
in speelt. Deze is gericht is op de sociaal-emo-

tionele ontwikkeling van kinderen en over ver-
antwoordelijkheid nemen. er is een nieuwsbrief 
over uit gekomen. Online: 

www.wijkwinkelklarendal.nl >> brede-school >> 
vreedzame-school-en-wijk

Stuur een kaartje naar;
Vorige krant heeft u een kaartje kunnen sturen 
naar HannIe ScHapenk. en dat heeft u in 
grote getale gedaan waarvoor onze dank. 

Hannie zegt dat het haar goed gedaan heeft 
die kaartjes te ontvangen en bedankt bij deze 
iedereen die haar een hart onder de riem stak 
hartelijk.  

Wij gaan nu de zomer stop in en komen ergens 
in september bij u terug. Wie weet heeft u dan 
nog een idee wie wij een kaartje kunnen sturen? 

Mail het ons op wijkrant@klarendal.nl of geef 
een berichtje door aan de wijkwinkel.  
Dank u wel.
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Door Sabine Roelofs

pOp-up InItIatIeF junIOr. FOODSHOWrOOM

Scharrelrundvlees van jos Bolk uit aerdt, dag-
verse melk van Zuivelboerderij Ijseloord in arn-
hem en bloem en meel van De Witte Watermolen 
in park Sonsbeek. "Ons doel is om een plek te 
creëren waar we kunnen laten zien, proeven en 
horen wat er zo dicht bij huis gemaakt wordt. 
Ons streven is om producten te laten zien die op 
fiets afstand van de stad te vinden zijn, met en-
kele uitzonderingen daar gelaten”, leggen jeLLe 
Van HOuten en renS pörtZGen van junior.
Foodshowroom uit. junior.Foodshowroom is 
van begin juni tot eind augustus geopend aan de 
klarendalseweg 96. 

Het interieur van Klarendalseweg 96 spreekt tot 
de verbeelding. Ouderwetse witte tegels tegen 
de wand. een mooi groot raam. Klarendalseweg 
96 was vroeger het thuis van Zuivelhandel Gre-
vel en maakte deel uit van de Kapelwijk, een wijk 
gebouwd in 1931. De nieuwbouwwijk aan de Kla-
rendalseweg omvatte 172 woningen, enkele win-
kels en een aantal werk- en bergplaatsen voor 
kleine ambachtelijke bedrijven. een typische wijk 
waar wonen en winkelpanden zijn gecombineerd. 

Waren er toen voornamelijk slagers, bakkers en 
kruidenierszaken, tegenwoordig heeft mode de 
boventoon. Maar met de komst van onder andere 
Junior wordt hier verandering in gebracht. 

Naast de dagelijkse verkoop van (h)eerlijke 
streekproducten is Junior tevens een afhaallo-
catie voor verse pasta’s, salade’s en veel meer. 
en elke zaterdag wordt Junior.Foodshowroom, 
Junior Aan Tafel. De naastgelegen woning is om-
getoverd tot een eethuis. een lange tafel midden 
in de kamer. een huiselijke sfeer. Vanaf lunchtijd 
is Junior Aan Tafel open voor iedereen die wil ge-
nieten van lekkere dingen. Vanaf 17.30 uur wordt 
er een driegangen menu geserveerd. 

Want koken dat liggen Jelle en Rens ook. De 
rasechte Arnhemmers, alhoewel…Rens is gebo-
ren in Rotterdam, raakten al jong gefascineerd 
door de horeca: “Het sociale, vermoeiende maar 
vooral het smaakvolle aspect trok ons”. Rens ging 
naar de Hogere Hotelschool en heeft in verschil-
lende keukens gewerkt, tot zelfs in Shanghai aan 
toe. In 2012 studeerde Rens af. We kunnen Rens 
kennen van eetcafé Look, waar zijn passie voor 
het vak begonnen is en waar hij tot voor kort als 
kok werkzaam was. Jelle liet het horecavak een 
beetje voor wat het was en koos voor tropische 
bosbouw en fotografie. Maar altijd getriggerd 
door handwerk en ambacht, vaak toch ook gericht 
op voeding en het bewerken ervan. We kunnen 
Jelle kennen van Sugarhill, eveneens in Klarendal, 
waar hij tot voor kort werkte als afwasser. 

De heren van Junior openen met Junior.Food-
showroom een zogenaamd pop-up initiatief. een 
idee dat steeds vaker in Arnhem en omgeving te-
rug te vinden is. Bedoeld om leegstand tegen te 
gaan én om ondernemers een kans te geven om 
hun onderneming op te zetten, om het eventjes 
te proberen. 

Dit geldt ook voor Junior. “Wij als starters krijgen 
op deze manier de kans om een nieuw concept 
uit te proberen op een geweldige locatie. Hierbij 
willen we natuurlijk zo veel mogelijk rekening 
houden met de originele functie van de plek, in 
dit geval het winkelpand van een oude melkboer. 
We zullen op deze plek actief zijn van 4 juni tot en 
met 31 augustus. Natuurlijk zijn we voortdurend 
aan het denken over een vervolg, en staan we 
open voor nieuwe plekken en mogelijkheden.”

Meer informatie op: 
www.juniorfoodshowroom.nl. Voor het diner, 
op zaterdag, kan gereserveerd worden per mail 
info@juniorfoodshowroom.nl  
en telefoon 06 47 29 65 12. 

(H)Eerlijke streekproducten in een oude zuivelhandel

Tekst en foto: Jos Peters

ach, de Mediterranee, zo blauw, zo blauw… Op 
een dag wanneer de zon weer eens schittert 
door afwezigheid, en het weer eens koud is, kun 
je verlangen naar de zon doorstoven kusten van 
de landen rond de Middellandse zee . nu heeft de 
mens helaas (of gelukkig?) geen enkele invloed 
op het weer van dag tot dag, maar gelukkig 
maken vindingrijke mensen goed gebruik van de 
vele producten, afkomstig uit die mooie landen. 

MarceL en rIan SuIjkerBuIjk behoren tot die 
mensen. Zij hebben in Doesburg hun delicates-
senwinkel Giacomo’s in vier jaar tijd tot een 
begrip in de omgeving gemaakt. Op de kLa-
renDaLSeWeG 123 heeft op 8 juni 'Zuijders' de 
deuren van de nieuwe winkel geopend. ‘Zuijders’ 
verkoopt mediterrane delicatessen, is traiteur en 
doet catering. Tijdens de ‘Mode biënnale (9 juni-
21 juli) is ‘Zuijders’ open in een tijdelijke winkel-
opstelling; hierna gaat het echtpaar Suijkerbuijk 
de winkel verbouwen. Marcel: “We kunnen zo 
zien wat wel of niet gewerkt heeft in de winkel en 
zo de inrichting daar op afstemmen. Tijdens de 
Mode biënnale gaan we ons vooral toeleggen op 
broodjes en ‘antipasti‘ (soort kleine hapjes)”. 

Hoewel het echtpaar oorspronkelijk afkomstig 
is uit Brabant, wonen ze al vele jaren in Arnhem 
en kennen daardoor veel verschillende wijken. 
Marcel: “In de tachtiger jaren heb ik gewoond 
aan het begin van de Klarendalseweg, boven de 

toenmalige winkel van de poelier.” Hij heeft ook 
in Frankrijk en Italië gewoond en is zelf produc-
ten uit die landen gaan importeren. Hazelnoten 
(volgens Marcel de beste van de wereld), die de 
familie Ferrero ook gebruikt in hun ‘Nutella’ bo-
terhammenpasta, verschillende soorten rijst voor 
risotto gerechten, verschillende soorten kaas en 
meer van die dingen. Ook chef-koks van sterren-
restaurants komen bij hem winkelen. 

Marcel: “Het is fijn om de winkel in Arnhem te 
hebben en naar je werk te kunnen fietsen. We 
vinden het ook fijn om in Klarendal te zitten. Ook 
de plek van de winkel (waar vroeger De Gruyter 
in heeft gezeten) voelde voor ons meteen goed.” 
Rian: “We zijn ook met open armen ontvangen in 
de buurt. Men is erg hulpvaardig. Zelfs voor-
bijgangers hebben ons geholpen met het naar 
binnen brengen van spullen voor de winkel. We 
voelen ons welkom.” 

‘Zuijders’, klarendalseweg 123, 
026 - 785 26 69. www.zuijders.nl 

Wie ook graag wil zien wat voor lekkers er ge-
maakt wordt door het echtpaar Suijkerbuijk kan 
ook kijken op facebook/zuijders. 

Openingstijden tijdens Mode biënnale: 
woensdag tm. vrijdag van 11.00- 19.00; 
zaterdag van 11.00-17.00 uur. 
Bij evenementen op de Mode biënnale ook op 
zondag geopend van 11.00-17.00 uur. 

Mediterrane kookkunst in Klarendal

Klarendalseweg 96 was vroeger  
het thuis van Zuivelhandel Grevel 

‘Zuijders’ verkoopt mediterrane 
delicatessen, is traiteur en doet catering
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Radiodistributiecentrale

Door Zefanja Hoogers

Dat bijzonder gebouw op de hoek van de agnie-
tenstraat en de Hommelseweg, wat heeft dat 
toch voor een oorsprong? Men had het wel eens 
over ‘het pebrem gebouw’, maar na een zoek-
tocht in stoffige archieven ontdekten we het hele 
verhaal.

Ooit was radio-ontvangst alleen mogelijk via ka-
bels. Daarvoor moest een distributienet worden 
aangelegd worden en de centrale opende in 1930 
op dit adres in de dienstwoning bij het terrein 
Dienst Reiniging; een aantrekkelijke plaats voor 
storingvrij ontvangst. Binnen enkele jaren waren 
er duizenden abonnees en de capaciteit was als 
snel onvoldoende. 

In 1937 is er een speciaal groter gebouw voor 
ontworpen door gemeentearchitect Johannes 
van Biesen. Andere gebouwen van deze architect 
zijn o.a. de Steenen Tafel in Park Klarenbeek, de 

ULO aan de Heselbergherweg (wat nu wordt ge-
transformeerd tot “Paleis op de heuvel”) en het 
oorspronkelijke Stedelijk Gymnasium aan de Sta-
tenlaan. Ook van zijn hand is de Vijverbergschool 
(eigenlijk wethouder Bakkerschool) wat nu door 
VMBO het Venster min of meer is ingepakt. 

Het Gemeente Radiodistributiebedrijf is in de 
Tweede Wereldoorlog overgenomen door de PTT. 
Vijftien jaar later verlieten zij het pand. Lang-
zaamaan was radiodistributie steeds minder 
nodig, mensen konden radio-ontvangsttoestellen 
of kamerantennes kopen. De gemeente nam het 
weer in gebruik als dienstgebouw van de Dienst 
Reiniging die later Pebrem zou gaan heten. 

Van de radioapparatuur is niets meer over, maar 
de architectonische verschijningsvorm van het 
gebouw is in vrij gave staat behouden gebleven.  

Het gebouw is ‘beschermenswaardig als ge-
meentelijk monument' aangemerkt. 

De Werkplaats Typografie een oase waarin mooie dingen ontstaan

Tekst en foto: Jos Peters

Het voormalig peBreM gebouw op de ag-
nietenplaats biedt reeds jarenlang onderdak 
aan een opleiding van de hogeschool arteZ. 
In deze ‘WerkpLaatS typOGraFIe’ kunnen 
afgestudeerde grafisch vormgevers zich verder 
specialiseren gedurende een tweejarige master 
opleiding, om zo een hoger niveau van vakbe-
kwaamheid en verdieping te bereiken. 

Dat is wat er gebeurt, beste lezer, en ik neem u 
mee op een kleine rondleiding door het gebouw, 
met hulp van annIek BrattInGa. Zij is degene 
die verantwoordelijk is voor het dagelijks reilen 
en zeilen van de werkplaats en is tijdens het in-
terview ook met allerlei zaken bezig die om haar 
aandacht vragen. 

Allereerst maar het gebouw, dat zo bij een eerste 
indruk van buiten klein lijkt, maar van binnen 
best ruim bemeten is. Allerlei oorspronkelijke 
architectonische elementen zijn nog aanwezig, 
zoals de met rode en gele tegeltjes ingelegde 
vloer, het glas in lood bij de entree en de geel 
betegelde binnenmuren. er is zelfs een echte 
kluis. “Ja”, zegt Anniek, “Hierin bewaren we onze 
dossiers en het werk van de studenten. en de 
grote ruimte waar we nu zitten is voor overleg 
en wordt soms gebruikt voor ontspanning. We 
hebben een keuken om gezamenlijk te kunnen 
lunchen en natuurlijk de studio waarin iedere 
student zijn of haar eigen werkplek heeft.” 

Anniek legt uit wat de opleiding inhoudt. De 

studio heeft 18 plaatsen, waarvan er 9 voor 
de eerstejaars, en negen voor de tweedejaars 
studenten zijn. elk jaar kunnen we dus negen 
nieuwe studenten aannemen die aan de criteria 
van de opleiding voldoen. elke student heeft een 
eigen ‘onderzoeksvraag’ , bijvoorbeeld: wat kan 
ik allemaal doen met braille schrift of hoe kan 
een boek vormgegeven worden. er is alle vrij-
heid voor de student op welke manier hij hieraan 
werkt. er zijn ontmoetingen met gastdocenten 
uit binnen- en buitenland, potentiële opdracht-
gevers, de andere studenten, projecten waar de 
werkplaats voor wordt uitgenodigd om aan mee 
te werken; juist die samenhang met anderen 
zorgt voor kruisbestuiving en nieuwe ideeën. De 
opleiding is een soort vorm tussen het werken 
als zelfstandig kunstenaar en een school, waar-
door de student de kans krijgt zich te ontwikkelen 
tot kritisch ontwerper met een eigen plaats in de 
beroepspraktijk.” 

De opleiding is ook zeer internationaal, van de 
huidige groep studenten komen er momenteel 
16 uit het buitenland. Terwijl we op weg zijn naar 
de echte werkplekken in de studio, moet Anniek 
even weg om een gastdocent te ontvangen; een 
Amerikaan woonachtig in Berlijn, die komt kijken 
hoe het met zijn studenten gaat. Ik neem een 
kijkje in de studio, waarin twee rijen met compu-
ters staan en waar enkele studenten bezig zijn, 
en waar elke plek wel een eigen sfeer heeft. 

Wanneer Anniek weer terug is, vraag ik haar wat 
deze werkplaats aan voordelen heeft, boven een 
plek binnen het ArteZ- hoofdgebouw. Anniek: 

“Juist het succes van de werkplaats heeft veel te 
maken met de plaats buiten de school. Studen-
ten kunnen hier 24 uur per dag binnenkomen. 
Hun eigen werktijden bepalen, werken wanneer 
zij willen. Dit is een soort oase, waarin mooie 
dingen kunnen ontstaan.” 

Bij het afscheid mag ik een boekje meenemen 
wat een voormalige student afkomstig uit en-
geland heeft gemaakt. Het beschrijft een drietal 
wandelingen, die hij maakte vanuit de plekken 
waar hij gedurende zijn studietijd in Arnhem 
woonde, naar de Werkplaats Typografie toe. In 
deze wandelingen beschrijft hij heel gedetailleerd 
de omgeving waar hij doorheen loopt, het weer 
en zijn gedachten bij wat hij ziet of meemaakt; de 
winkels van bijvoorbeeld de Hommelseweg, of 
hoe moeilijk het is om op de verkeerslichten van 
de kruising J. P. Muijlwijkstraat- Hommelstraat te 
anticiperen.  

Achterin het boekje staan ook alle namen van de 
studenten/docenten van de Werkplaats sinds het 
begin in 1998, met de vele nationaliteiten die zij 
hebben. Wat is het dan mooi om te beseffen dat 
in de herinneringen van al deze mensen, of ze 
nu uit Mexico of Zwitserland komen, ook de wijk 
Klarendal in Arnhem een plek heeft gekregen. 

De radiodistributiecentrale in 1937

De Werkplaats Typografie, een oase waarin mooie dingen ontstaan

De opleiding is een soort vorm 
tussen het werken als zelfstandig 
kunstenaar en een school

Anno 2013, Werkplaats Typografie Het Pebrem gebouw in 2013 van binnen



Naast de Paardenslager, een tijdelijke winkel van ontwerpers
Door Zefanja Hoogers

naaSt De paarDenSLaGer is een nieuwe, tij-
delijke winkel die wordt gerund door ontwerpers 
die er hun eigen ontwerpen verkopen. De winkel 
ging open in juni en zal tot en met augustus van 
woensdag tot en met zondag, 11 uur ’s ochtends 
tot 6 uur ’s avonds de deuren open hebben.

peter Van OMMen (3D, links op de foto) en 
Mark OOnk (omgevingsvormgever, rechts op 
de foto) zijn bewoners van Klarendal en ken-
nen elkaar van het schoolplein. Peter is al langer 
bezig te zoeken naar tijdelijke verkoopplekken. 
Mark dacht er over mee; “Als we dit willen doen, 
dan moet het nu; nu er vanwege de Modebiën-
nale en de Arnhemse Stockdagen veel meer 
mensen naar Arnhem komen.” Ze staken de kop-
pen bijeen en rOZeMarIjn VerScHOOr (ArteZ 
mode en productdesign) sloot aan. Zij zijn de 
dagelijkse bemanning van de winkel.

Naast de Paardenslager toont en verkoopt hand-
gemaakt industrieel ontwerp: houten bankjes en 
tafels, lampen, tassen, zeefdrukken, keramiek, 
sieraden en modeaccessoires. Bij gelegenheid 
kan er ook genoten worden van dicht-bij-huis-
eten met een bijzondere en fijne smaak. Van ba-
sismaterialen als karton, hout, kraftpapier, leer en 
wol waar de ontwerpers met een warm hart iets 
moois mee doen, verkopen ze hun producten; 
een goede gelegenheid om kennis te maken met 

oorspronkelijk handgemaakt industrieel ontwerp 
van de koude grond. Met werk van o.a.: Roze-
marijn Verschoor, Peter van Ommen, Mark Oonk, 
Catalogtree, Peter van der Gulden, Marinella 
Anagnostopoulos en Gea Grevink. 

‘naast de paardenslager’ is altijd op zoek naar 
passende aanvulling van het assortiment. Loop 
binnen of mail met info@naastdepaardenslager.nl
Waar? naast de paardenslager, op klarendalse-
weg 476. www.naastdepaardenslager.nl 
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Bezuinigingen
na De ZOMer een anDere WIjkkrant

Klarendal heeft financieel natuurlijk fantas-
tische tijden achter de rug. Als GSO wijk en 
later Vogelaar-wijk, alles kon. Dat zie en voel 
je als je er over de straten loopt ook. Maar 
die tijd is voorbij, we leven in crisis en overal 
zijn bezuinigingen voelbaar. er is met dat geld 
bereikt wat er is bereikt, maar nu moeten we 
een stap terug. Zo is ook de discussie gaande of 
de wijkkrant wel kan blijven bestaan en of het 
beter is om communicatie over de wijk in deze 
tijd over de digitale boeg te gooien. Het geluid 
is toch wel dat een geprint medium nog steeds 
gewenst is. Maar hoe doen we dat dan met 
minder beschikbaar geld?

Wij zijn op zoek gegaan naar een goedkopere 
drukker. De afgelopen jaren heeft de krant 
kunnen groeien tot een deels fullcolour geprint 
medium van een bepaald formaat met een be-
paalde drukwerkkwaliteit. Dat zal na de zomer-
vakantie anders zijn. Alle kleuren van de regen-

boog zullen er wel in zitten (nu hebben we nog 
steeds een aantal zwart wit pagina’s), maar het 
formaat verandert naar tabloit (nét als de bij-
voorbeeld Gelderlander, de Volkskrant en zo veel 
kranten), het papier zal meer op krantenpapier 
lijken en het zullen maar acht pagina’s zijn. Als

we het bij korte berichten houden, kunnen we 
er hopelijk net zo veel in kwijt. 

Maar voorlopig blijft de wijkkrant in een andere 
vorm in ieder geval wél bij iedereen op de mat 
vallen!

Wijkkrant Klarendal door de jaren heen

Open Podium Marathon bij 
Huis van Puck

Op vrijdag 28 juni sluit Huis van puck het 
seizoen af met een Open podium Marathon. Dé 
hoogtepunten en nieuwe talenten! Met lekker 
eten…

Ook dit succesvolle Open Podium seizoen 
sluiten we weer af met een heuze marathon! 
Tijdens deze marathon geniet je van fijne acts. 
Onder andere acteurs, dansers, standups, 

zangers en dichters tonen het beste dat ze in 
huis hebben. We hebben de successen van het 
afgelopen seizoen uitgenodigd nogmaals hun 
kunsten te komen laten zien. Laat je daarnaast 
verrassen door nieuwe talenten.

De avond begint met een heerlijk buffet, dus eet 
gezellig mee! Aanmelden voor het eten kan tot 
en met 21 juni. 

Vrijdag 28 juni, 19.00 uur
€ 6,- of € 17,50 (incl. eten)
reserveren: www.huisvanpuck.nl



Speeldorp 40 jaar Speeldorp 40 jaar
Spanning, spaghetti en spetterend spektakel: 
het Speeldorp komt er weer aan!

eind juni begint voor alle basisschoolleer-
lingen in arnhem de zomervakantie alweer. 
Veel van hen kijken al uit naar reisjes naar 
verre oorden, exotische streken, vakantie- en 
pretparken (buiten nederland) en hebben 
hun zwembroek en favoriete knuffel al apart 
gelegd om in de koffer te stoppen. Maar op 
vakantie gaan is helaas niet voor ieder kind 
weggelegd. Om hen toch het vakantiegevoel 
te geven, wordt dit jaar alweer voor de 40e 
keer Speeldorp georganiseerd!

“Waar MOet Ik Dat nOu Weer 
HaLen?” 
peter doet alle boodschappen voor het 
Speeldorp klarendal

Ik heb met peter VereScHILDt afgesproken 
bij de Leuke Linde, we zitten lekker buiten aan 
een van de picknicktafels. Het is duidelijk dat 
peter hier vaak komt, hij wordt aan alle kanten 
begroet.

Al 33 jaar zet Peter zich in voor Speeldorp 
Klarendal. Hij is een echte Klarendaller en 
speelde als kind zelf veel in de Leuke Linde. 
Toen zag het er wel anders uit. De speeltuin 
was eenvoudiger en de helft zo klein. Doordat 
hij er zo vaak was, kreeg hij er bijna als vanzelf-
sprekend een steeds actievere rol.

Zijn betrokkenheid bij de Leuke Linde is te 
voelen: “Ik heb de speeltuin gezien van toen 
het bijna niks meer was en gesloten dreigde te 
worden. en heb het zelf helpen opbouwen tot 
wat het nu is.” 

Voor het Speeldorp doet Peter al 20 jaar lang 
alle boodschappen. en daar komt veel meer 
bij kijken dan je denkt. Hij doet namelijk echt 
ALLe boodschappen. Dus niet alleen het eten 
en drinken. Maar ook alle knutselspullen zoals 
verf, kwasten, papier en lijm. en alle beno-
digdheden voor de activiteiten en spelletjes, 
zoals bijvoorbeeld het springkussen. en zo’n 
springkussen moet natuurlijk ook weer worden 
teruggebracht...

Als het programma voor het Speeldorp bekend

is wordt per dag bekeken wat er moet wor-
den gekocht. Peter krijgt dan een enorme 
boodschappenlijst waarop alle boodschappen 
kris kras door elkaar staan. Die gaat hij eerst 
ordenen, zodat alle spullen die in dezelfde win-
kel gekocht kunnen worden bij elkaar staan. 
Regelmatig komt hij boodschappen tegen 
waarvan hij denkt ‘waar moet ik dat nou weer 
halen?’ Ook al kent hij inmiddels heel veel win-
kels in de omgeving van Arnhem.

Ik vraag hem of de boodschappenlijst er nu 
heel anders uit ziet dan bijvoorbeeld twintig 
jaar geleden. “Alles is vooral veel duurder 
geworden” vertelt Peter. “en de boodschap-
penlijst veel langer”. Qua eten is er niet zoveel 
veranderd, dat is nog steeds hoofdzakelijk friet, 
kroketten en snoep! De spullen voor de activi-
teiten zijn wel erg veranderd. Vroeger lag de 
nadruk vooral op knutselen en hutten bouwen. 
er was minder budget, dus ook minder moge-
lijk.

Met dat kleine budget was het een heel puzzel 
om alles op de boodschappenlijst te kunnen 
kopen. Maar dat vond Peter nu juist de uitda-
ging. Hoe kreeg hij dat voor elkaar? “Ik hield 
alle aanbiedingen bij. en ik werd heel goed in 
‘schooien’“ zegt hij met een grote glimlach: ‘Als 
je niks vraagt, dan krijg je niks.” 

en is de uitdaging er dan niet vanaf nu het 
budget wat ruimer is? “nee hoor,” zegt peter, 
“de uitdaging is nu om zo ver mogelijk onder 
het budget te blijven.” Dat ‘schooien’ doet hij 
dus nog steeds: “Soms krijg je wat, vaak niet, 
je merkt dat het crisis is.”

“Zelfs al voordat deze speeltuin onder het 
beleid van Stichting De Leuke LInDe kwam 
te vallen, bestond SpeeLDOrp al!”, vertelt 
voorzitter rOn OnSteIn, wiens vader De 
Leuke Linde opgericht heeft, enthousiast. 
“Klarendal is een leuke, veelzijdige wijk, 
maar dat betekent ook dat er bewoners tus-
sen zitten die het niet zo fortuinlijk hebben als 
gehoopt. Omdat wij kinderen graag toch een 
échte zomervakantie gunnen, hebben we het 
gratis meerdaags festival Speeldorp in het 
leven geroepen”, aldus Ron. 

Speeldorp duurt tien dagen en zal dit jaar 
plaatsvinden vinden van 29 juLI tOt 8 
auGuStuS. Allerhande activiteiten komen 
aan bod, zoals een circus, een waterdag, een 
sportdag, een bouwdag en zelfs een dagje 
uit! De coördinatiecommissie van Speeldorp, 
bestaande uit zo’n 60 VrIjWILLIGerS waar-
van sommige al meer dan 20 jaar actief zijn, 
zoals de zeer gewaardeerde kinderwerkers 
van WIjkcentruM kLarenDaL, is eigenlijk 
het hele jaar bezig met de organisatie van het 
kinderfestival. In september evalueert men de 
afgelopen editie en begint direct te brainstor-
men over het volgende jaar. 

Dat deze commissie elk jaar weer een verras-
send en optimaal georganiseerd Speeldorp 
neer weet te zetten, blijkt ook uit de woorden 
van Ron: “elke dag is opgedeeld in twee ses-
sies; één van 10.00 tot 12.00 uur en een van 
13.30 tot 16.00 uur. Voor en na elke sessie 
bespreken we wat er goed en wat er minder 
goed is verlopen. Dat noteren we en daar 
anticiperen we elk jaar weer op. Zo houden 
we de kwaliteit, veiligheid en het plezier voor 
iedereen hoog!”. 

Het moge duidelijk zijn dat deze commissie, 
of het nou vaste of tijdelijke vrijwilligers zijn, 
een erg toegewijde en betrokken groep is. 
Iedereen doet zijn of haar uiterste best het 
festival GrOOtS en GratIS te houden: zo 
wordt Speeldorp opgezet door onder andere 
financieringen van stichtingen, schenkingen 
van fondsen en bruikleen van materialen 
van bedrijven. Houden de vrijwilligers er zélf 
dan helemaal niks aan over, vraagt u zich af? 
Jawel hoor: op de woensdagavond, na de 
laatste dag van Speeldorp, gaan alle vrijwil-
ligers samen lekker, traditiegetrouw, aan de 
spaghetti! Maar de échte geschenken zijn 
uiteraard alle blije gezichtjes van de deel-
nemende kinderen uit Klarendal! Laat die 
zomervakantie maar komen! 

Met bijdrages van Paula Hubbers en Marije van den Bos. Foto´s uit 2003 door Joyce Verhoef!
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Speeldorp klarendal is voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. je kunt het Speeldorp vinden op Bouwspeelplaats De Leuke Linde aan de agnietenstraat. 
alle activiteiten (behalve het circus) zijn gratis.
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Van 12.00 uur – 13.30 uur is de speeltuin gesloten voor bezoekers.
Vragen? Bel met tel: 026 – 442 48 11
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Speeldorp klarendal bestaat 40 jaar!!! en daarom is het feest! Het is 
nog leuker dan andere jaren, want er zijn een aantal bijzondere acti-
viteiten. alle kinderen van de basisscholen in klarendal/ St. Marten 
krijgen vóór de zomervakantie een echt Speeldorpboekje waarin alles 
staat uitgelegd. Dit boekje past natuurlijk niet helemaal op je prikbord 
of op de koelkast en daarom vindt je hieronder nog even kort het pro-
gramma. Dit wil je niet missen!  tOt SpeeLDOrp !!!

Maandag 29 juli: 
Spectaculaire openingskermis !!! 
Natuurlijk begint Speeldorp ook dit jaar weer met een geweldige 
Openingskermis. Speeldorp wordt geopend met iets heel bijzonders! 
en veel knallers en confetti! Daarna starten de activiteiten, maar dit zal 
wel wat later zijn dan anders. Daarom zal het programma de hele dag 
doorgaan! De speeltuin gaat dus tussen de middag niet dicht! Verder zijn 
er allerlei leuke en spectaculaire spellen en activiteiten, zoals Happende 
Snappie, de Bungee-trampoline, springkussens, en nog veel meer!!! een 
dag om niet te missen!!!
Let op: je kunt met de bus naar het Speeldorp. In de ochtend rijdt er name-
lijk een grote rode bus door de wijk. Zoek een bushalte op, neem je strip-
penkaart mee (die zit in het boekje of is te krijgen op De Leuke Linde), stap 
op de bus en kom naar Speeldorp!

Dinsdag 30 juli: 
Zomercarnaval
De hele dag staat in het teken van de zomercarnaval!!! In de ochtend en 
in de middag zijn er leuke spellen en activiteiten. en aan het einde van 
de middag is er een echte optocht door de wijk! Vooraf kun je helpen 
met het versieren van de wagen, je kunt je laten schminken, je eigen 
kostuum maken en nog veel meer zomerse carnavalsdingen doen! 
Alaaaaaaaafffffff!!!
Ook openen we vandaag het bouwdorp, maar dan een beetje anders: je 
kunt namelijk in teams van 3 kinderen je eigen zeepkist komen bouwen. We 
zullen vrijdag met de zelfgemaakte zeepkisten een echte race houden op de 
Agnietenstraat.

Woensdag 31 juli: 
Waterdag !!!
Geen Speeldorp zonder de bekende Waterdag. Wat moet je doen? 
Pak een tas. Stop daar je handdoek, je zonnebrandcrème en droge kleding in. 
Trek je zwemkleding aan. Neem goede zin mee. en bestel zoveel mogelijk 
zonneschijn, want het wordt weer een kletsnatte dag!!! Zal de brandweer ook 
weer komen???

Donderdag 1 augustus: 
Bouwdag
We gaan de hele dag bouwen; je kunt je eigen hut bouwen, schilderij 
maken, kleien, figuurzagen, poffertjes bouwen en nog veel meer! en.....
vandaag gaan we ook verder met het bouwen van de zeepkisten. In teams 
van 3 kinderen bouw je je eigen zeepkist, om daar vrijdag mee te gaan 
racen op de Agnietenstraat! Lijkt je dat wat? Kom dan snel naar Speeldorp 
en doe mee!

Vrijdag 2 augustus: 
Zeepkistenrace & nacht van speel-
dorp
Let op: in de ochtend is er geen programma! In de middag is het tijd voor
de zeepkistenrace op de Agnietenstraat. en 's avonds..........dan kun je 
komen logeren op De Leuke Linde! We eten samen, kijken een film, en 
gaan dan lekker slapen in de grote tent van Speeldorp of in je eigen tentje, 
als je die hebt. Wil je blijven slapen? Geef je dan op via het formulier dat in 
het Speeldorpboekje zit. 

Maandag 5 augustus: 
Digi-sportdag
We starten deze 2de week van Speeldorp Klarendal natuurlijk weer met de 
Sportdag!!! Maar niet zomaar een sportdag....een digitale sportdag! er zijn 
allerlei digi-spellen en voor ieder wat wils. Ben jij sportief? Of heb je gewoon 
zin om wat leuks te doen? Kom dan ook deze 2de week weer naar Speeldorp 
Klarendal!

Dinsdag 6 augustus: 
Avonturendag
Vandaag staan alle activiteiten in teken van avontuur. In de ochtend gaan 
we op avontuur middels een speurtocht. Wil je mee doen? Lever dan het 
inschrijfbriefje in op Digi-sportdag, bij Kitty of Joyce. Let op: er kunnen 
maximaal 150 kinderen mee! In de middag zijn er allerlei avontuurlijke 
activiteiten op de speeltuin. Ga je mee op avontuur? 

Woensdag 7 augustus: 
Dagje uit !!! voor klein en groter
Dit jaar gaan zowel de kinderen van 7 t/m 12 jaar een dagje uit, als ook
de kinderen van 4 t/m 6 jaar! Waar gaan we heen? Dat hoor je tijdens het 
Speeldorp. Op de 1ste vrijdag starten we met de inschrijvingen. Je kunt je 
inschrijfstrookje dan tussen 11.00 uur en 12.00 uur inleveren bij Joyce. 
De kaartjes zijn gratis. Als de bussen vol zijn, kan er niemand meer mee. 
Neem je legitimatie mee bij het inschrijven.

Donderdag 8 augustus: 
Talentendag
In de ochtend is er een leuk programma buiten de speeltuin. Wil je mee? 
Vraag dan even hoe laat je er vandaag moet zijn. 
In de middag is het weer tijd voor de grote Speeldorp-Talentenshow!!! 
Ook dit jaar weer in de circustent. Kun je zingen, dansen, playbacken, goo-
chelen, rappen of iets anders? Geef je dan op voor de Talentenshow! 
Zou de leiding dit jaar ook weer willen optreden? Wie daagt de snappies 
van vorig jaar uit??? 

Vrijdag 9 augustus: 
Circus !!!
Dit mag je echt niet missen! Circus Harlekino is er weer bij om deze laatste 
dag van Speeldorp Klarendal 40 jaar spectaculair af te sluiten. Kaartjes 
kosten 1 euro. Het circus is alleen toegankelijk voor kinderen. Ouders wees 
gerust, de leiding zal goed op de kinderen passen.

:



8

Door Christel Olijslager

Wie SjaccO nooit eens door klarendal heeft 
zien benen – lange trefzekere passen, kaars-
rechte houding – heeft zijn ogen waarschijnlijk 
in zijn zak zitten. Hoewel utrechtenaar van ge-
boorte, woont Sjacco na enige omzwervingen 
al sinds 1968 in klarendal. Zijn sober ingerichte 
maar zeer rijk gedecoreerde woning staat in de 
agnietenstraat. Hier schildert hij in de maan-
den oktober tot en met maart en daarna is het 
‘buiten spelen’. 

Voor Sjacco, ooit mede oprichter van de stich-
ting consuminderen, is het leven eenvoudig. 
“Je moet er zijn en dicht bij je hart blijven” 
zegt hij. een bezoek aan Sjacco lijkt wel op een 
bezoek aan een leermeester en Sjacco heeft dan 
ook jaren in India als yogi geleefd. Sjacco; “Veel 
mensen bezoeken mij en storten hun proble-
men bij mij uit. Daar wordt ik wel eens moe 
van. Voor mij is het van belang dat er toege-
voegde waarde is in het samenzijn met mensen 
of in het ondernemen van welke activiteit dan 
ook. Als die er niet is houdt het voor mij op.“

Sjacco denkt dat het belangrijk is dat wij onze 
belevenissen weten te verhalen, weten te 
duiden en dat we niet meer willen dan er is. 
Zelf leeft hij dit principe voor. Zo bezit hij geen 
koelkast of wasmachine en zegt niet meer dan 
zo’n 30 € aan elektriciteit uit te geven per 

maand. “Wat ik ‘s ochtends koop eet ik die 
dag op. Kleding heb ik weinig en was ik 
allemaal op de hand. Dan heb ik toch 
geen koelkast of wasmachine nodig? 
Bovendien; vlees en zuivel eet ik niet 
dus hoef ik niks koel te houden. en in 
de winter doe ik een extra jas aan, 
ik heb helemaal geen zin NUON te 
spekken.“ 

Sjacco startte ooit als pottenbak-
ker en leerde zichzelf schilderen. 
Hij maakte vroeger straattekenin-
gen en verdiende daar genoeg 
geld mee om door de wereld te 
trekken. “Niet zo maar even een 
paar weekjes. Als ik op reis ga blijf 
ik ergens een paar maanden en huur 
een huisje. Ik leef dan net als thuis 
maar wordt met andere normen en 
waarden geconfronteerd en dat vind ik 
aantrekkelijk.” een tijd heeft hij in opdracht 
geschilderd maar dat is de laatste tijd lastig. 
Sjacco; “Ik maak me niet druk; over twee maan-
den krijg ik mijn AOW en kan ik doen wat ik wil. 
Wie weet ga ik dan ook weer eens op reis.”

Sjacco heeft ook een galerie gerund en jarenlang 
sitar gespeeld. Deze self made man zegt; “Alles is 
al in je. Net als Michelangelo en zijn tijdgenoten 
zeg ik; je hakt uit de steen weg wat er niet hoort 
te zitten, het beeld zit al in de steen.” 

Sjacco heeft ook een tip; als je je wil uitschakelt 
komt het vanzelf goed. 

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

“Het is belangrijk dat wij onze 
belevenissen weten te verhalen, 
weten te duiden en dat we niet 
meer willen dan er is”

Door Zefanja Hoogers

afgelopen mei heropende de Sint janskerk als 
MeMOrarIuM haar deuren. De MarIa Van 
kLarenDaL heeft daar een hernieuwd plekje 
gekregen en veel aandacht in de pers. 

De Gelderlander voor de opening: “Het beeld 
Maria van Klarendal heeft vanaf het begin een 
speciale rol gehad binnen de kerk, onder meer 
bij de jaarlijkse bedevaarten. Vanwege haar rol 
komt het beeld weer terug in het kerkgebouw.” 
De Gelderlander ná de opening (het was een 
regenachtige dag…) “Geestelijken dragen Maria 
van Klarendal in de stromende regen naar de 
Sint Jans de Doperkerk. een doorschijnende 
poncho beschermt het beeld tegen de regen. Na 
een korte wandeling eindigt de processie in een 
tjokvolle kerk. [….] Bezorgde parochianen waren 
bang dat Maria zou verdwijnen bij het sluiten 

van de kerk. Ze mocht blijven, maar kreeg wel 
een nieuwe outfit. Bruidscouture eva Luna in 
Arnhem (Klarendal!) ontwierp een blauwe jurk 
met witte accenten.” “Wijkmoeder Maria staat er 
prachtig bij”, aldus een oud-parochiaan van de 
Sint Janskerk. 

Wat wij persoonlijk heel speciaal vonden, is 
dat de processie is gestart vanuit een achterge-
bouwtje van het KAB/Posttheater aan de Rap-
pardstraat – zie foto. Dat was ooit de Maria-kapel, 
het kappelletje waar de Klarendallers op hun 
eigen manier ‘Maria, Troosteres van de Bedroef-
den’ vereerden, een replica van de Maria van 
Kevelaer. De Maria-kapel is gebouwd in 1949 en 
als zodanig gesloten eind jaren ’70, het beeld 
kreeg pas jaren daarna een vast plekje in de Sint 
Janskerk.  
Ze was weer heel even op haar oorspronkelijke 
plek…

Maria van Klarendal

Sjacco

BOuW MFc kLarenDaL 
VerLOOpt VOOrSpOeDIG 
Op het kazerneplein aan de klarendalseweg 
is al goed te zien hoe het MFc klarendal eruit 
komt te zien. niet alleen aan de buitenkant 
wordt hard gewerkt. Ook in het gebouw wor-
den muren aangestreken en de natte ruimtes 
en toiletten betegeld. 

In oktober moet het gebouw opgeleverd 
worden. In augustus wordt er gestart met de 
buitenruimte die straks als school/wijkplein 
dienst gaat doen. Over enkele weken wordt 
ook gestart met het hekwerk, wat in delen 
wordt afgevoerd en gerestaureerd. Kortom er 
is nog een hoop werk te verrichten. Als  het 
hart van de wijk klaar is zal dit een plek wor-
den waar, voor zowel kinderen als bewoners 
van alles georganiseerd kan worden. 
De officiële opening wordt in het voorjaar 
van 2014 gepland. Dan staan we officieel stil 
bij dit mooie nieuwe gebouw en de prachtige 
buitenruimte. 

Hierover worden de bewoners vroegtijdig op 
de hoogte gebracht. 
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De Gouden Piramide voor Volkshuisvesting?

Hoe bevalt de nieuwe huurbaas? 

Door Helga van Ree

Bijna driehonderd huurders kregen per 1 febru-
ari een nieuwe huurbaas. VOLkSHuISVeStInG 
arnhem nam 249 woningen over van Wonings-
tichting OpenBaar BeLanG, die er al vier jaar 
van af wilde. De ‘oude besjes’ waren volgens 
DrieGasthuizenGroep, waar WOB onderdeel 
van is, niet meer op een rendabele manier aan 
te passen aan de oudere en zorgbehoevende 
huurder van deze tijd. Iets wat DGG juist 
nastreeft. Wat merkten de huurders van deze 
wisseling van de wacht?  

HennIe keuBen (45) woont al dertien jaar in 
de Hovenierstraat en heeft nog niet veel van 
de overgang gemerkt. “De buren hebben al 
een inventarisatie van hun woning gehad van 
VHV, maar ik nog niet. Dat zal wel komen, denk 
ik,” zegt de geboren en getogen Klarendalse. 
Ze somt alvast op wat ze dan kan melden: de 
cv-ketel is zwaar over de datum, het houtwerk 
boven (‘zou vier geleden worden geschilderd’) 
is verrot, de beglazing isoleert niet goed en het 
huis is schots en scheef. Ze heeft door de jaren 
heen zeker geklaagd, maar: “De communicatie 
bij WOB liep niet soepel en ze repareerden ook 
niet meteen goed. Beetje pappen en nathou-
den was het, zeker bij lekkages. Waarschijnlijk 
ook omdat ze gingen verkopen? Toen er weer 
eens een huurverhoging kwam, heb ik toch 
echt bezwaar gemaakt. eindelijk werd mijn trap 
vervangen. Die was zo oud en versleten; mijn 
kinderen en ik vielen er zo nu en dan echt af!”

Hennie ging naar de kennismakingsavond in 
molen de Kroon en heeft er vertrouwen in dat 
het wel goed komt met de nieuwe verhuurder. 

Inmiddels doet ze mee met het servicefonds voor 
€ 4,90 per maand. “Dan krijg je een nieuwe dou-
chekop of wc-bril als je dat nodig hebt. eigenlijk 
moet je daar zelf voor zorgen, maar ik ben zelf 
niet zo handig en heb liever dat de verhuurder de 
boel regelt. “

In de Koolstraat woont WIM De HaaS (66). Hij is 
de derde generatie van zijn familie die het huisje 
huurt. Zijn opa en oma waren de eerste bewo-
ners in 1897. Zij kregen er acht kinderen, waar-
onder de moeder van Wim, die er bleef wonen. 
Toen zij overleed vroeg Wims vader of hij niet in 
het huis wilde wonen met zijn gezinnetje... een 
woningruil was het gevolg en nu woont er Wim 
er al 66 jaar. 

Hij herinnert zich ze opname van WOB in DGG 
nog. “Ik heb nooit problemen ervaren, hoor. Niet 
met WOB en ook niet met DGG,” zegt hij. Na wat 
doorvragen blijkt echter dat de dakgoot - die drie 
jaar geleden een stevige hagelbui niet overleefde 
- door Wim zelf werd opgelapt. “De gaten waar ik 
niet bij kon vroeg hij aan DGG te repareren. Maar 
die kwamen nooit. “Inmiddels heb ik een nieuwe 
dakgoot. Van VHV.“ 

Iemand die wel echt onvrede heeft gevoeld, is 
erIk DaMHuIS (41) uit de Paulstraat. Hij huurt 
er al dertien jaar en was blij toen WOB in eerste 
instantie opperde om huurders hun huis te laten 
kopen. Dat wou hij wel! Uiteindelijk ketste WOB 
dat toch af en ging op zoek ging naar één koper 
voor alle huizen. Dat werd vier jaar later dus 
VHV. Volgens erik suggereerde WOB dat bij VHV 
particuliere koop toch weer mogelijk was. In een 
bewonersbrief (oktober 2012) staat te lezen: ‘… u 
zult door VHV op de hoogte worden gebracht

op welke wijze u uw woning kunt kopen. Tussen 
nu en 1 februari wordt hier door WOB en VHV 
beleid voor opgezet.’ erik: “Dat was dus goed 
nieuws. Ik kwam in april terug na een paar 
maanden buitenland en er was inderdaad een 
brief van VHV. Dat was echter alleen een uitno-
diging voor de kennismaking in de molen en 
die datum was al voorbij. Over de verkoop van 
de huizen geen woord. 

Daar ben ik – op eigen initiatief – dus achteraan 
gegaan. Ik werd weliswaar snel uitgenodigd 
voor een gesprek op kantoor, maar hoorde dat 
VHV de huizen de eerste tien jaar zeker niet zal 
gaan verkopen! Daar was ik niet blij mee. Heb 
ik al die jaren voor Jan Lul zitten wachten, zeg 
maar. Ik heb me verder niet meer georiënteerd 
op de huizenmarkt. Juridisch gezien is er niks 
beloofd, hoor, maar dit is echt zo’n dooie mus.”

Daarnaast is erik niet blij met de maatregel om 
scheefhuurders aan te pakken. “Ik mocht met 
mijn hogere inkomen deze woning destijds juist 
huren omdat men de buurt ‘gemêleerder’ wilde 
maken. Nu moet ik opeens een huurverhoging 
van 6,5% gaan betalen. Dat kan ik op zich best, 
maar daar gaat het me niet om. Ik werd onder 
bepaalde voorwaarden deze woning binnen-
gehaald en daar heb ik ook mijn keuzes op 
gebaseerd.” 
erik heeft dit kenbaar gemaakt bij VHV en 
volgens hem reageerden ze heel begripvol. 
“Dit is ook nieuw voor hen. Die verhoging voor 
scheefhuurders is een nieuwe maatregel van 
het kabinet, maar VHV wil zijn beleid misschien 
wel aanpassen. Ze adviseerden me om bezwaar 
te maken. er zijn wat hen betreft meer reacties 
van scheefhuurders welkom,” aldus erik.

Door Helga van Ree

kIjk 30 nOVeMBer naar Het aVrO- 
prOGraMMa kunStuur

De Gouden piramide is een jaarlijks terugke-
rende rijksprijs die ‘inspirerend opdrachtge-
verschap op het gebied van architectuur en 
gebiedsontwikkeling’ beloont. Dit jaar meldden 
54 partijen zich aan om mee te dingen naar de 
prijs. 

De Rijksbouwmeester nomineerde vier projec-
ten en één daarvan is…. De OntWIkkeLInG 
Van Het MODekWartIer / 100%MODe XL 
In kLarenDaL DOOr VOLkSHuISVeStInG 
arnHeM.

Op de site van De Gouden Piramide staat: ‘Het 

programma voor de hoognodige verbetering 
van de wijk Klarendal werd door de woning-
corporatie gekoppeld aan Arnhem als stad van 
de mode. Inmiddels hebben tal van ateliers en 
horecagelegenheden onderdak gevonden in 
opgeknapte winkelpanden. 

Andere onderdelen zijn het verplaatste stations-
postkantoor en een nieuw mode- en designho-
tel. De gemeente nam de openbare ruimte voor 
haar rekening.’

De prijs bestaat uit een trofee en een bedrag 
van 50.000 euro. De AVRO zendt dit najaar in 
het programma Kunstuur documentaires uit 
over de genomineerde opdrachtgevers en hun 
project. De opnames zijn inmiddels gemaakt. In 
de laatste uitzending op 30 november zal een 
deskundige jury de winnaar bekend maken.
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Tekst: Paula Hubbers Foto: Ron Steemers 

als je via het begin van de Velperweg klarendal 
in- of uitrijdt, als je de trein uitstapt op station 
Velperpoort of als je, bepakt en bezakt met win-
kel- en boodschappentassen het centrum in- of 
uitloopt, kan het je niet ontgaan zijn: er is een 
majestueus gebouw verrezen, nét buiten klaren-
dal, recht tegenover het reeds imponerende pand 
van Dirkzwager advocaten en notarissen. reden 
genoeg om eens te achterhalen wat de inhoud 
van dit pand eigenlijk is!

elk advocaten- en notarissenkantoor heeft intern 
een juridische bibliotheek tot haar beschikking. 
Dirkzwager echter, besloot de toegang tot juridi-
sche boeken, tijdschriften en andere naslagwer-
ken niet langer enkel voor zichzelf te houden! 
Op 22 november 2012 opende advocaten- en 
notarissenkantoor Dirkzwager daarom hun 
juridische bibliotheek aan Velperweg 2. De gehele 
collectie in de bibliotheek is openbaar voor klan-
ten en relaties van Dirkzwager. Daarnaast wordt 
de mogelijkheid nog besproken studenten van 
juridische studies toegang te verlenen.

Voor ons Klarendallers is het leuk om te weten 
dat het pand, ontworpen door Synargio Archi-
tecten, onderscheiden is met de Vastgoed Award 
2013 van de stadsregio Arnhem- Nijmegen! Daar-
naast is het genomineerd geweest voor de prijs 
'Beste bijdrage aan het stadsschoon 2011/2012' 
van De Vereniging Stadsschoon Arnhem. De 
overige genomineerden voor deze prijs waren de 
nieuwbouw van Regina Pacis, modehotel Modez 
(wederom Klarendal!) en het T-huis in Park Presik-
haaf. Wat Klarendal dus betreft: geen gebrek aan 
mooie gebouwen!

Juridische Bibliotheek Dirkzwager

Wijkplatform Klarendal

In het laatste wijkplatform zijn een aantal 
financiële aanvragen besproken. Bijvoorbeeld 
de ondersteuning voor activiteiten tijdens 
de nacht van de mode. De activiteiten die 
het wijkplatform ondersteunt, zijn voor van 
belang voor alle bewoners. een afgewezen 
aanvraag is die van de VVe van Onder de 
Linden voor het aanbrengen van “hanging 
baskets”. Deze aanvraag is afgewezen omdat 
zo’n beplanting in een woonstraat dan alleen 
gezien wordt door die bewoners. een ander 
agendapunt was de nieuwe werkwijze van de 
gemeente Arnhem van het jongerenwerk. er 
wordt nu niet meer in jongerencentra gewacht 
op bezoekers, maar de jongerenwerkers gaan 
de wijk in. Omdat de gemeente kiest voor het 
behoud van de jongerenwerkers moet er op 
een andere manier bezuinigd worden, bijvoor-
beeld door het sluiten van jongerencentra. 
Het is nog niet duidelijk of de MIX één van die 
jongerencentra is. Het wijkplatform zou dat 
geen goede zaak vinden.

W I J K W I J Z E R ☞☞

WIjkpLatFOrM kLarenDaL

Wijkwinkel Klarendal

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

Openingstijden: dinsdag 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
Wijkregisseur voor klarendal: charly 
tomassen. Contact kan via de wijkwinkel

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

Ook de Rechtswinkel Arnhem is gevestigd 
in de Wijkwinkel. Inloopspreekuur: dinsdag 
19.00 uur tot 20.00 uur.  
www.rechtswinkelarnhem.nl

Nuttige nummers in de wijk

Wijksteunpunt: Hommelseweg 56, ma. t/m do. 
9:00-16:30u. tel. 443 34 35 
hendrik.spoelman@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  
Ophaaldag plastic: download de afvalwijzer 
op www.wijkwinkelklarendal.nl 
klachten openbare ruimte: tel. 0900 1809 
Stadsbeheer, servicelijn@stadsbeheer.nl
jongerencentrum De Mix: tel. 445 86 21,  
www.demix.jouwweb.nl 
Volkshuisvesting: tel. 3712712 / 0800 7788999
De molen: geopend vrijdag 13:00u-16:00u, 
zaterdag 9:30u-13:00u, of als de wieken 
draaien
Wijkcentrum klarendal: Rapparstraat 30  
tel. 351 34 28
Vertrouwenspersoon Huiselijk Geweld 
06 167 592 02

een kLeIn ‘Steentje BIjDraGen’ 
Wekt entHOuSIaSMe en BrenGt 
kInDeren DIcHterBIj eLkaar

carLa rOSInk begeleidt twee scholen uit 
de wijk klarendal, De WIjZer en de IBn I 
SInaScHOOL, bij een aanpak gericht op 
culturele uitwisseling tussen kinderen, de 
scholen en hun ouders. 

Twee klassen ontmoeten elkaar en werken 
samen op school, zij eten samen met hun 
ouders bij Resto van Harte en gaan daarna bij 
elkaar thuis op bezoek. Dat is de laagdrem-
pelige opzet van een nieuwe activiteit in de 
wijk: Steentje Bijdragen. De kinderen met 
verschillende achtergronden gaan heel spon-
taan met elkaar om als ze samen praten over 
hun achtergrond, samen aan de slag zijn op 
school en voetballen en samen eten. Via een 
kleine steentje draagt dit bij aan wederzijds 
contact en respect op een spontane wijze. 

Het project van beide scholen is positief 
ontvangen en wordt binnenkort afgerond 
met een uitnodiging bij elkaar thuis. als de 
kinderen elkaar nu treffen bij het voetballen 
of in de speeltuin van hun wijk, gaan ze toch 
anders met elkaar om. 
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 ‘Iedereen heeft wel wat!’
Vriendenhuis Arnhem

Door Marije van den Bos

Het is eind van de middag als ik het VrIenDen-
HuIS binnenloop. Will, met wie ik heb afge-
sproken, is er nog niet. Maar ik word hartelijk 
ontvangen door Mariëlle die in de keuken druk 
bezig is met het snijden van groenten.
Het vriendenhuis is een opvangplaats, zeg 
zorghotel, voor mensen met een psychische of 
sociale beperking. Ook is er een activiteitencen-
trum en werkplaats en is er de mogelijkheid tot 
ambulante begeleiding.

Aan de keukentafel zitten inmiddels ook WILL 
(ondersteuner), Beate (vrijwilliger) en MarIjke 
(bewoonster). 
Het vriendenhuis is niet alleen voor opvang, 
maakt Will duidelijk. Het heeft ook een inloop-
functie ter ondersteuning van mensen die in 
hun leven ergens tegenaan lopen. Als voor-
beeld noemt ze dat iemand door een relatie-
breuk misschien van alles moet regelen, zoals 
alimentatie en je huis verkopen. “Dan kan het 
fijn zijn als iemand je daarbij helpt”. Doordat bij 
het vriendenhuis gewerkt wordt vanuit erva-
ringskennis is dat vaak ook nog iemand die in 
een vergelijkbare situatie heeft gezeten en kan 
delen wat hem of haar toen erg heeft geholpen. 
“Het is vaak ook fijn om te weten dat je niet de 
enige bent met dit soort problemen”.

1 op de 4 mensen heeft psychische problemen, 
vertelt Will. eigenlijk is het dus heel normaal. Ie-
dereen heeft wel wat. en iedereen die iets heeft, 
heeft ook kwaliteiten. en dat is precies waar we 
hier naar kijken. Wat is je kwaliteit? en die gaan 
we dan inzetten.
BIantIe, die op dat moment binnenkomt, is 
daar een mooi voorbeeld van. “Ik ben goed 

in rustige gym geven.” en dat doet ze nu dan ook 
al een tijdje voor het vriendenhuis, op de dins-
dagavond. Daarnaast is het vriendenhuis voor 
Biantie een plek waar ze af en toe lekker een kop 
koffie komt drinken. 

Beate verzorgt als vrijwilliger de creatIeVe 
actIVIteIten. Dat loopt nog geen storm, dus bij 
deze de uitnodiging aan de bewoners van Kla-
rendal om mee te komen doen: eLke MaanDaG 
Van 13u tOt 15u Op De rOZenDaaLSeWeG 
361B. Wat Beate zo prettig vind aan het vrienden-
huis is dat iedereen gelijk is. en de huiskamers-
feer, het is heel ontspannen. Ze had verwacht dat 
het veel formeler zou zijn.

Als ik aan bewoonster Marijke vraag waarom 
het vriendenhuis belangrijk is voor haar moet zij 
even nadenken. “Onder de mensen zijn”, noemt 
ze dan. 
eenzaamheid is een van de grootste problemen, 
zegt Will. er zijn veel mensen die alleen wonen 
en elke dag alleen eten. Daarom mag je bij het 

vriendenhuis ook mee kOMen eten. een maal-
tijd kost 3 euro 50. Je moet je hiervoor wel vóór 
14.00u aanmelden. 

Mariëlle krijg ambulante ondersteuning vanuit 
het vriendenhuis. Ze vertelt dat ze hulp nodig 
heeft om zelfstandig te kunnen wonen. “Als ik 
alleen thuis ben zit ik heel veel te piekeren. en 
dan raken de huishoudelijke dingen en mijn 
vrije tijdsbesteding in het slop”. Twee keer in 
de week neemt ze daarom met iemand van het 
vriendenhuis door wat ze de komende dagen 
gaat doen. Daarnaast maakt ze gebruik van de 
activiteiten van het vriendenhuis. en is ze op 
woensdagavond de vaste kok van het vrienden-
huis geworden.

Lijkt het vriendenhuis jou ook wel wat? 
als vrijwilliger of om een keer mee te eten? 
Loop dan eens binnen op de Hoflaan 16. 
je kunt ook bellen of mailen: 
026 - 84 893 87, 
vriendenhuis.arnhem@vriendggz.nl

Will en Biantie aan de keukentafel

  
Ingezonden door Linda van Sommeren

Op 27 april werd er een WIjkuItje 
georganiseerd naar MaDurODaM en 
de HaaGSe Markt. Met een bus vol 
49 vrouwen uit Sint Marten, Sonsbeek 
Zuid en klarendal (en de buschauffeur) 
vertrokken we naar Den Haag. 

Het idee achter het uitje was dat vrou-
wen van verschillende nationaliteiten en 
afkomst met elkaar in contact konden 
komen tijdens een plezante dag, waarbij 
kennismaken, gezelligheid en gemoede-
lijk onder elkaar zijn als vrouwen vanuit 
diverse culturen centraal stond. 

In de bus wordt er al snel volop geklets, 
recepten uitgewisseld, gepraat over 
de wijk, vakanties en hobby's. er werd 
rondgegaan met lekkernij en pakjes 
drinken. Ook aten we ons vol aan 
heerlijke Turkse koekjes, dadels en al het 
lekkers dat meegenomen was. 
eenmaal aangekomen in Madurodam 
was het leuk om te horen dat ook veel 
van de Nederlandse vrouwen er nog 
nooit geweest waren, of jaren geleden 
als kind tijdens een schooluitje. Daarna 
gingen we door naar de Haagse Markt, 

deze was overdonderend en zeker de 
moeite waard om te bezoeken: tassen 
vol met mooie aankopen en bossen 
bloemen gingen er ook dan mee terug 
naar Arnhem.  

Op de terugweg werden de koopjes 
uitbundig geshowd en de bezienswaar-
digheden van de dag doorgesproken. 
Het was een geslaagde dag vol cultuur 
en vermaak. er werden ook al volop 
plannen bedacht voor andere activitei-
ten waarbij steeds iets van cultuur en 
amusement gecombineerd zal worden. 

Het begon als een BurGerInItIatIeF 
vanuit wijkbewoner Surreya, waarbij 
ik, (LInDa) als andere wijkbewoner bij 
aansloot. Met de grandioze hulp van 
rutH en sponsoring vanuit rIjnStaD 
en WpF hebben we dit uitje kunnen 
organiseren, wat zeker vraagt om een 
vervolg. 

als je een plan hebt voor een activiteit 
of mee zou willen helpen met het orga-
niseren van een evenement binnen of 
buiten de wijk kun je altijd contact op 
nemen met rutH Van SWaay  
(r.vswaay@rijnstad.nl)

Wijkuitje naar Den HaagKluscursus voor Vrouwen 
 

 

 

 

 

 

 

Je kent het wel: je wilt iets ophangen, maar hoe zorg je dat het ook blijft hangen?  
Je wilt een plank doormidden zagen, maar de zaag besluit halverwege een andere 
kant op te gaan. Of er komen opeens allemaal scheuren in je muur, hoe zorg je 
dat deze weer verdwijnen….  En welk gereedschap heb je eigenlijk nodig?  
Dingen die waarschijnlijk snel op te lossen zijn als je weet hoe.  
Om dit werkelijk te laten gebeuren organiseren wij een kluscursus voor vrouwen. 
Onder  leiding van een vrouw met veel verstand van kluszaken maken we een 
lampje. Je leert zagen, timmeren, behangen en nog veel meer. Ook gaan we 
oefenen met verschillende soorten gereedschap. Om het lampje te maken komen 
we 4 keer op een vrijdagochtend bij elkaar. Daarna, als er genoeg enthousiaste 
mensen zijn, kijken we of we bij elkaar in huis gezamenlijk klussen kunnen gaan 
aanpakken.   
 

Dus sta jij ook regelmatig hoofdschuddend naar je huis te kijken, en lijkt het je 
leuk er nu echt iets aan te doen, laat het ons dan weten. Stuur een mailtje of bel 
naar Ruth van Swaay. Zij is bereikbaar dinsdag t/m vrijdag van 09.30 – 16.00 uur.  
Let op: je kunt je opgeven tot uiterlijk 1 september 

Start cursus:        vrijdag 13 september 
Volgende data:   vrijdag 20 september, vrijdag 27 september en vrijdag 4 oktober 
Tijd:            9.00 uur tot 11.00 uur (en als je kunt tot 11.30 uur) 
Waar:         Wijkcentrum Klarendal,  Rappardstraat 30 
Kosten:        30 euro (dat is inclusief materialen)  
Telefoon:        06-12446704  
Email:         r.vswaay@rijnstad.nl 

Deze cursus wordt georganiseerd door de Vrouwen voor Elkaar in Klarendal en St.Marten, opbouwwerker Ruth van 
Swaay van stichting Rijnstad en Francoise Braun, beeldend kunstenaar en klusvrouw in St.Marten 

Je kent het wel: je wilt iets ophangen, maar hoe zorg je dat het 
ook blijft hangen? Je wilt een plank doormidden zagen, maar de 
zaag besluit halverwege een andere kant op te gaan. Of er komen 
opeens allemaal scheuren in je muur, hoe zorg je dat deze weer 
verdwijnen…. En welk gereedschap heb je eigenlijk nodig? Dingen 
die waarschijnlijk snel op te lossen zijn als je weet hoe. Om dit 
werkelijk te laten gebeuren organiseren wij een kluscursus voor 
vrouwen. Onder leiding van een vrouw met veel verstand van klus-
zaken maken we een lampje. Je leert zagen, timmeren, behangen 
en nog veel meer. Ook gaan we oefenen met verschillende soor-
ten gereedschap. Om het lampje te maken komen we 4 keer op 
een vrijdagochtend bij elkaar. Daarna, als er genoeg enthousiaste 
mensen zijn, kijken we of we bij elkaar in huis gezamenlijk klussen 
kunnen gaan aanpakken. Dus sta jij ook regelmatig hoofdschud-
dend naar je huis te kijken, en lijkt het je leuk er nu echt iets aan te 
doen, laat het ons dan weten. 

Stuur een mailtje of bel naar Ruth van Swaay. Zij is bereikbaar 
dinsdag t/m vrijdag van 09.30 – 16.00 uur. Let op: je kunt je opge-
ven tot uiterlijk 1 september 

Start: vrijdag 13 september. Volgende data: vrijdag 20 septem-
ber, 27 september en 4 oktober, 9.00 - 11.00 uur - Wijkcentrum 
Klarendal, Rappardstraat 30. Kosten: 30 euro (dat is inclusief 
materialen) 06 - 124 46 704 r.vswaay@rijnstad.nl 

Deze cursus wordt georganiseerd door de Vrouwen voor Elkaar in Klarendal 
en St.Marten, opbouwwerker Ruth van Swaay van stichting Rijnstad en 
Francoise Braun, beeldend kunstenaar en klusvrouw in St.Marten.

Kluscursus voor vrouwen
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Wijkcentrum Klarendal
Wijkcentrum Klarendal

Vitesse-Kuijpers Streetleague 2103:  
Team Klarendal wint de 1e prijs!

In de voetbalcompetitie van de Vitesse-Kuipers-
streetleague 2013 is het straatvoetbalteam 
uit Klarendal als eerste geëindigd. Het team 
werd gecoacht door Dwight Kempenaar en Nidal 
Bouraarassi en verder ondersteund door jonge-
rencentrum de Mix en Sportpunt Klarendal. Op 
vrijdag 24 mei werden de finales gespeeld op het 
trainingscomplex van Vitesse op Papendal tegen 
het team uit Presikhaaf. De voetbalfinale werd met 
4-3 gewonnen door het team uit Klarendal, waar-
door zij de eerste prijs kregen uitgereikt voor de 
voetbalcompetitie. 

Door allerlei randactiviteiten te doen konden de 
teams ook extra punten verdienen, zo heeft team 
Klarendal een tweetal buurtbijdrages gedaan. 
De eerste bijdrage was een actie om aandacht 
te vragen m.b.t. de overlast van hondenpoep en 
zwerfvuil in Klarendal en de tweede bijdrage was 
een Pannatoernooi organiseren voor jeugd uit 
Klarendal. De extra punten werden naast de voet-
balresultaten opgeteld en zodoende kwam er een 
overall-winnaar uit. Dit was erg spannend, uitein-
delijk kwam team Klarendal 1 punt tekort om de 
totale competitie te winnen en werd tweede. Het 
team uit Presikhaaf werd uitgeroepen als de grote 
winnaar en mogen nu naar een Eurocupwedstrijd 
met het team. Het team Klarendal gaat de wissel-
beker in 2014 zeker verdedigen. Bedankt voor jullie 
inzet en sportieve gedrag. 

Meer foto’s? 
Kijk op www.facebook.com/jc.demix 
of op www.facebook.com/
klarendalstraatvoetbal.ksvarnhem 

Laatste clubs van dit seizoen
Het is bijna zomervakantie, dus dat betekent dat de kinderclubs in het wijkcentrum Klarendal bijna 

gaan stoppen.

✰ De laatste kinderdisco is op woensdag 26 juni. De tijden maken we nog bekend, kijk daarvoor op 

de posters in het wijkcentrum.
✰ En de meidenclubs, de jongensclub en de kleuterclub hebben hun eigen afsluitingen.

In de zomervakantie is dan natuurlijk tijd voor Speeldorp Klarendal! Verderop in deze wijkkrant lees je 

hier meer over.

En na de zomervakantie zijn  we er gewoon weer!!! Op woensdag 4 september starten we het seizoen 

met een spectaculair evenement op De Leuke Linde.

Alvast een fijne vakantie en tot Speeldorp!!!

De Leuke Linde 
De Leuke Linde 

Holiday Kick off
28 juni 2013 start de zomervakantie, en op De Leuke Linde trappen wij af met de Holiday Kick off.  

Deze dag staat in het teken van oud Hollandse spelen. Maar er zijn natuurlijk ook wat nieuwe spelen. 

Je kan touwtrekken en spijkerpoepen, maar ook panavoetballen en over de bouncingballs gaan.  

Dit mag je niet missen.
Tot 28 juni …….

Coco
De Leuke Linde heeft  
een nieuwe aanwist.  
En hij heet Coco!  
Kom snel een keertje kijken  
naar ons jonge Geitje

DE MIX

Jan Ligthartschool
Jan Ligthartschool

Wij groep 7b hebben vuil opgeruimd rond de school en om de Leuke Linde. Wij waren zeer verbaasd 

over hoeveel vuil er lag. We hebben in totaal wel 54 kilo opgehaald! Het viel ons op hoeveel peuken er 

lagen. Dus we vragen aan de mensen die roken: “Willen jullie jullie peuken niet op straat gooien, want 

dat is slecht voor het milieu”. 
Wij hebben geleerd dat je niet zomaar afval op straat moet gooien want het is heel erg slecht voor 

het milieu. We hopen dat onze actie geholpen heeft en dat jullie geen vuil meer op straat gooien.

Dag, groep 7b 
Jan Ligthartschool


