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Door Zefanja Hoogers
Een grote wens van vele ondernemers in het
modekwartier kwam dit jaar eindelijk uit: de hele
Klarendalseweg is verlicht met prachtige kerstverlichting! De hanging baskets waren nauwelijks verwijderd voor het seizoen, de kerstsfeer
werd al vóór Sinterklaas geïntroduceerd.
De wens bestond al heel lang en leek onhaalbaar.
Eindelijk kwam daar een goede oplossing door
collega’s van Stichting Binnenstad Arnhem.
Zij kozen voor een nieuwe investering van ledverlichting voor in de binnenstad, waardoor
dertig ornamenten over bleven en aan Klarendal
geschonken werden. Niet alleen ondernemers
en hun bezoekers zijn blij, ook bewoners zijn
enthousiast over de feestelijk verlichte Sonsbeek-

singel en Klarendalseweg.
Daar kwam nog een hele organisatie bij kijken.
Er moesten spandraden gemonteerd worden,
de locaties moesten bepaald worden, de stroomvoorziening moest gecoördineerd worden, de
opslag voor na de feestdagen moest geregeld.
Daaraan werkten en financierden Volkshuisvesting, het Wijkplatform en ondernemersvereniging DOCKS mee. Filiaalmanager van de Albert
Heijn Léon Uittenbogaard regelde uit naam van
DOCKS een hele boel!
“Een prachtig voorbeeld van perfecte samenwerking en een heel mooi Sinterklaascadeau
bovendien!” aldus modeontwerpster Katja van
Groningen/Blithe.
En zo wensen ondernemers en bewoners elkaar
fijne feestdagen!

Kerstbrunch en kerstviering Villa Klarendal
Op 25 december vanaf 11:00 uur houdt
Villa Klarendal in het wijkcentrum Klarendal, Rappardstraat 30, een kerstbrunch en
kerstviering.
Iedereen die in Klarendal woont is van
harte welkom mee te brunchen en mee
te vieren.
De toegang is gratis!

Van de redactie & Nieuws & Mededelingen
~ Redactioneel ~
Een uitgebreid redactioneel heeft deze krant
elders; we kijken zo aan het einde van het jaar
terug op wat Klarendal allemaal aan ups en
downs mee maakte. Dus veel meer dan alle
lezers fijne feestdagen wensen, zit er in dit
redactioneel niet in.
We staan stil bij het cement van de samenleving; vrijwilligers komen in het regeerakkoord
niet terug. Denk er om dat er veel vrijwilligers
veel werk doen in deze wijk! Zou Klarendal
zonder kunnen? En om het in eindejaarssfeer
te houden; vrijwilligers staan op oudejaarsdag
weer oliebollen te bakken op de Leuke Linde,
vergeet ze niet te bestellen met de bon in deze
wijkkrant!
We hopen dat 2013 ook weer een jaar wordt
waarin we jullie op de hoogte houden van de
ups en downs die de wijk mee maakt. Dus
met die gedachte luiden we het jaar uit en we
zien jullie graag terug in het nieuwe jaar. Fijne
Kerst en goed uiteinde!

~ Inleveren van kopy ~
Uiterlijk woensdag kopij 23 januari 2013
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 12 feb.

Sportinstuif Klarendal
Voor de kinderen in de wijken Klarendal,
Sonsbeek en Sint Marten organiseert Sportpunt Klarendal
een presentatie dag voor
sportverenigingen.
Verenigingen zullen
verschillende clinics verzorgen waaraan de kinderen kunnen deelnemen in
sporthal Klarendal. Hier voor
zijn alle kinderen van 4 t/m 12 jaar van harte
welkom om gezellig een middag te sporten
en hun kennis te laten maken met verschillende sporten. Alle kinderen zijn op donderdag
3 januari 2013 welkom in sporthal Klarendal
Neerlandstuinstraat 16, van 13:00 - 15:00 uur.
Trek je sportieve kleding aan en kom gezellig
een middag sporten.
Voor meer informatie over het evenement
verwijzen we naar de website
www.sportpuntklarendal.nl



Schuif aan bij praatgroep
Klarendal
“Open staan voor elkaars cultuur”
Dé ontmoetingsplek voor wijkbewoners die
op een speelse manier hun Nederlands willen
verbeteren en ook andere wijkbewoners willen
leren kennen in een gezellige en ontspannen
sfeer. Er is tijd voor een praatje, een liedje of
een spelletje onder het genot van een kopje koffie of thee.
U kunt zich aanmelden bij de vrijwilligers
Lianne Vergouwen en/of Annemarie Esch -van
den Broek
Wanneer: Iedere dinsdag (behalve in de schoolvakanties)
Waar: Wijkcentrum Klarendal Rappardst. 30
Tijd: 09.30 tot 11.30 uur
Informatie: Participatiemedewerker 'Actief in de
Wijk' (026) 3513428 / 06 46 44 05 91
s.gurses@rijnstad.nl

Een ccgje op Klarendal
Welke plek zie je op de tekening?

doe mee en
win een prijs!

Naam:
Adres:
Telefoon:
Lever deze bon bij de Wijkwinkel uiterlijk woensdag 23 januari 2013
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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.
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~ Colofon ~

KLARENDAL

Daarvoor moet u de
bon invullen en afgeven bij de Wijkwinkel,
Klarendalseweg 442.

wijkkrant klarendal is een uitgave van het Wijkplatform
redactieleden

Gerard Mulder
maakt voor elke wijkkrant een tekening van
een (on)opvallende plek
in de wijk.

Jos Peters, Gerard Mulder, Shay
Karniel, Zefanja Hoogers, Jan
Brugman, Helga van Ree, Paula

lijk nabezorgd!

De oplossing van de
krant 6 was het kinderdagverblijf de
Linde aan Onder
de Linden. De enige
inzender en dus winnares was lieke opdam,
Klarendalseweg 446.

redactie-adres

Klarendalseweg 442 6822 GV Arnhem

GEFELICITEERD!

telefoon

026 445 22 57

e-mail

wijkkrant@klarendal.nl

internet

Op www.wijkwinkelklarendal.nl is de

doe mee en
win een prijs!

Hubbers, Christel Olijslager, Sabine
Roelofs, Yvonne Verlinde.
bezorgers

Suse Swensen, Bennie Strik, Bert Pas
Wijkkrant Klarendal, p/a Wijkwinkel
Krant niet ontvangen? bel de
Wijkwinkel tijdens openingstijden en hij wordt zo snel moge-

wijkkrant te downloaden.
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Meer dan 290 huurders krijgen een nieuwe huurbaas
Principeakkoord tussen de DrieGasthuizenGroep en Volkshuisvesting
Het zoemt al enige tijd rond in Klarendal: “de
huurders van de DrieGasthuizenGroep krijgen
een nieuwe huisbaas”. Volkshuisvesting koopt in
principe per 1 februari 291 woningen in Klarendal
van de DrieGasthuizenGroep. De koop gaat door
als de financiering bij de bank rond komt. Als
2012 overgaat in 2013 zal dat definitief duidelijk
zijn.
Waarom verkoopt de DrieGasthuizenGroep haar
woningen?
In 2011 stelde de DrieGasthuizenGroep haar
koers bij. Zij wil de organisatie zijn voor verpleeghuizen, woonzorgcentra en appartementen
voor ouderen. Directeur van de DrieGasthuizenGroep, Angela Jansen, zegt hierover: “Wij besloten in 2011 om alle woningen die niet geschikt
zijn voor de doelgroep ouderen, te verkopen. Een
groot deel van die woningen ligt in Klarendal,
namelijk 249 woningen en 52 studentenkamers.
Toen we in 2011 zochten naar een koper, hadden
we een minimum opbrengst voor ogen. Van dat
geld konden we nieuwe seniorenwoningen bouwen en verouderde appartementen opknappen.
Geen van de bieders kwam toen met een bod dat
hoog genoeg was.”

van de DrieGasthuizenGroep. Zij richtten in 2011
een actieve bewonerscommissie op. De commissie deed onderzoek, zocht haar partners
en voorzag haar verhuurder van gevraagd en
ongevraagd advies. Marije van Dijk, voorzitter van de bewonerscommissie: “Doordat de
DrieGasthuizenGroep hecht aan de stem van
haar huurders, is het standpunt over de verkoop
aangepast”. Angela Jansen: “De bewonerscommissie maakte ons heel duidelijk dat het sociale
huurwoningen moeten blijven. Dus geen verkoop aan zittende huurders of een andere koper.
Zij vroegen ons herhaaldelijk om de woningen
aan Volkshuisvesting te verkopen vanwege de
goede ervaringen in Klarendal.”
Marije voegt nog toe: “Wij zijn blij met deze
verkoop. De woningen komen te vallen onder
een corporatie die sterk lokaal betrokken is en
hart voor de wijk heeft. Precies wat wij als doel
stelden”.

“De bewonerscommissie maakte
ons heel duidelijk dat het sociale
huurwoningen moeten blijven”

Wat merken de huurders na 1 februari?
Achter de schermen bereiden de partijen de
overdracht voor. Zodra de financiering rond is,
krijgen de huurders informatie over de praktische
zaken. Gerrit Breeman: “Huurders krijgen natuurlijk andere mensen aan de telefoon, andere
medewerkers op bezoek en misschien andere
dienstverlening. ‘Misschien’, omdat ik nu nog niet
precies weet wat het verschil in klantenservice
is.” Angela Jansen heeft er wel vertrouwen in:
“Onze woningen zijn niet altijd goed onderhouden geweest. Daarentegen betalen de huurders
een lage huurprijs. Ik denk dat Volkshuisvesting
met deze belangenafweging goed zal om gaan”.
Marije van Dijk sluit af met haar vurige wens
dat Volkshuisvesting de huurders tijdig en goed
informeert en laat deelnemen. “Betrokkenheid is
de kracht van deze wijk”.
De overdracht betreft monumentale eengezinswoningen aan de Agnietenstraat, Landbouwstraat, Oogststraat, Warmoestraat, Veldstraat,
Paulstraat, Catharijnestraat, Hovenierstraat,
Koolstraat en Klarendalseweg. Tevens meerdere beneden- en bovenwoningen aan o.a. de
Hovenierstraat, studentenkamers aan Koolstraat
en Sonsbeeksingel en 55+ woningen aan de
Catharijnestraat.

Toch is de koop nu bijna een feit. Wat is er gebeurd?
Angela Jansen: “Door gesprekken met de
huurdersraad, de bewonerscommissies en de
gemeente hebben we onze opbrengstverwachting naar beneden bijgesteld. Zo verdwijnen
de woningen in Klarendal niet van de sociale
huurmarkt. Volkshuisvesting zocht ook naar
mogelijkheden om ons tegemoet te komen. Zo
kwamen we er dit keer wel samen uit”. Ook Gerrit Breeman, directeur van Volkshuisvesting,
onderstreept dit: “Bovendien is het efficiënt dat
alle sociale woningen in Klarendal eigendom
zijn van één verhuurder”. Als zekerheid voor de
huurders werd afgesproken dat Volkshuisvesting
de woningen binnen een bepaalde termijn niet
mag doorverkopen.
Welke stem hadden huurders van de DrieGasthuizenGroep?
De koerswijzing bracht zorgen bij de bewoners

Een oude ansichtkaart van een deel van het monumentale vastgoed, Openbaar Belang bouwde
dit complex aan het einde van de 19e eeuw als één van de eerste ideële woningbouwverenigingen die het beter voor hadden met de arbeiders.

Kniepertjes bakken en sokken breien: Midwinterfeest in molen De Kroon
Door Helga van Ree
Voor de vijfde maal viert molen De Kroon het midwinterfeest.
Op zondag 23 december van 11.00 tot 18.00 uur zijn er diverse activiteiten op en
rond de molen.
De molen is die dag feestelijk verlicht en op de stelling zullen midwinterhoornblazers de kou uit de lucht blazen. Ondertussen zijn er ook demonstraties en
rondleidingen. Kom kijken hoe Oudhollandsche kniepertjes worden gebakken of
hoe je sokken moet breien. Last van schrale handen? Leer hoe je kruidenzalf kunt
maken. Of proef de jams en chutney’s van Mariken Albert van het Zonnehuis.
Chocoladeliefhebbers mogen zelf een bonbon leren dompelen.
Voor de kleintjes zijn er poppenkastvoorstellingen en natuurlijk komen er uit de
keuken weer overheerlijke molenpannenkoeken, gebakken van eigen molenmeel.
Soep en chocolademelk maken het festijn compleet. In de ambachtelijke meelwinkel wordt molenmeel verkocht en als er voldoende wind is, laten de molenaars zien hoe zij het graan malen.
De zaterdagavond er voor en de hele zondag zullen ook vele
modewinkels hun deuren open hebben! Ook heeft de Albert Heijn
koopzondag
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Interieur, bezien door by NewSketch
Tekst en foto: Jos Peters
Naarmate er steeds meer creatieve ondernemers
zich vestigen in Klarendal, wordt het gebied
waarin zij zitten ook steeds groter. Waren het
eerst de Klarendalseweg en de Sonsbeeksingel
waar de eerste winkels/ateliers zitten, nu zijn er
op meer plaatsen in de wijk plekken waar nieuw
talent zich aandient.
Op de Vijverlaan wordt de voormalige
Kreutzbergschool langzaam getransformeerd tot nieuwe ateliers en werkruimtes voor
kunstenaars en andere artistieke ondernemers.
Thamara Matthijssen -de Vries begint
hier haar werk- en cursusruimte op te zetten, na
eerst dit thuis te hebben gedaan. Qua letterlijke
afstand is het slechts een kleine stap; haar huis
grenst naast de oude school.
Thamara: “Ik ben interieurontwerpster en geef
particulieren en bedrijven advies over mogelijkheden om hun leef/werkruimte zo in te richten
naar hun eigen wensen. Dat kan op allerlei
manieren, bijvoorbeeld door simpele kleuradviezen, maar ook een gehele ruimte nieuw, vanaf
niets te ontwerpen, met plaatsing van muren en
welke stijl van meubels aan toe. De wensen van
de klant zijn het uitgangspunt; ik probeer deze
te vertalen in een zgn. ‘Moodbook’, een soort
voorontwerp waarin deze wensen al wat zijn
vertaald in kleuren, vormen en ideeën. Dit vormt
de basis voor het vervolgtraject/stappenplan, wat
uiteindelijk tot het gewenste resultaat zal leiden.

Desgewenst kan ik alles zelf uitvoeren in overleg
met de klant.”
Hiernaast geeft Thamara ook creatieve interieurworkshops, in haar nieuwe cursusruimte, of bij
de mensen thuis. Ook kinderen zijn in goede
creatieve handen; Thamara geeft ook ‘KinderKnutsel-Feestjes, waarbij kinderen bijvoorbeeld
een vogelhuisje hun eigen ‘look’ kunnen geven.

“Ik ben interieurontwerpster en geef
particulieren en bedrijven advies over
mogelijkheden om hun leef/werkruimte
zo in te richten naar hun eigen wensen”
Thamara: “Mijn man is industrieel ontwerper en
in 2010 zijn we gestart met ons bedrijf Newsketch, waarbij byNewsketch mijn onderdeel is.
Mijn man komt oorspronkelijk uit Groningen en
heeft zijn studie in Delft gedaan, ikzelf kom uit
Hoorn en heb in Amsterdam gestudeerd, en het
was dus wel even wennen aan Arnhem. Arnhem
is wel een mooie combinatie; toch een stad midden in veel natuurschoon. We wonen hier nu al
weer vijf jaar en ons dochtertje is hier geboren.”
Voor degenen die hun huis willen verkopen heeft
Thamara nog wat praktische adviezen. Thamara:
“Zorg dat je huis opgeruimd is en bij voorkeur
lekker warm is als er potentiële kopers willen komen bezichtigen. Wanneer je felle kleuren op de
muren of houtwerk hebt zitten is zinvol om deze

‘IRIS in de buurt’ in Klarendal
Door Paula Hubbers
Op donderdag 29 november opende ‘IRIS in
de buurt’ officieel haar deuren in het oude stationsgebouw aan Station Velperpoort. Reden
genoeg om eens te kijken wat deze afdeling
van IrisZorg aldaar precies doet!
“IrisZorg helpt drank-, drugs-, game- en gokverslaafden. Het uitgangspunt is dat je hen
niet louter bepaalde zaken streng moet gaan
verbieden, maar met hen samen een haalbaar
plan ontwikkelt. Hierdoor ontvangen zij vaak al
voldoende aansturing om weer mee te kunnen
draaien in de maatschappij. Daarnaast is de
noodzaak op zware en vaak ook erg dure ver-

dere zorg verminderd! IRIS in de buurt houdt
goed in de gaten wat er speelt in elke wijk van
Arnhem en neemt actie wanneer dat nodig is. Zo
lopen onze adviseurs meerdere malen per dag
een rondje in de omgeving, spreken mensen zo
nodig aan en onderhouden nauw contact met
andere instellingen en organisaties”, vertelt IRIS
in de buurt-projectleider Lars van Driel.
IRIS in de buurt zit hier ideaal centraal gevestigd
in het oude stationsgebouw van Station Velperpoort (aan de rechterzijde van het station, bekeken vanaf de Steenstraat) met groot uitzicht over
de Steenstraat en de Velperweg. Het stationsgebouw werd vorig jaar in originele staat gerestaureerd. Tijdens die verbouwing was het nog on-

Interieurontwerpster en nog veel meer:
Thamara Matthijssen -de Vries

over te schilderen in neutralere kleuren als wit of
beige. En al woon je al lang niet meer in dit huis,
laat toch wat meubels staan; dit geeft mensen
een indruk van de grootte van de ruimte, en wat
ze er mee kunnen doen.” Zo zie je maar weer:
wonen begint al met een goed interieur…..
by NewSketch, Thamara Matthijssen -de Vries,
Vijverlaan 30, Arnhem. Tel. 06 - 126 136 73.
Website: by.newsketch.nl
Info: styling@newsketch.nl

bekend waarvoor het pandje gebruikt zou
worden. Lars vertelt: “Wij vonden het vervelend
dat Station Velperpoort de laatste tijd weer erg
negatief in het nieuws stond. Daarom hebben
we zelf contact met de NS opgenomen met de
vraag of wij wellicht wat konden betekenen. Dat
leek hen ook wel wat en daarom werd IRIS de
buurt als huurder van het oude stationsgebouw
uitgekozen!”.

“IRIS in de buurt houdt goed
in de gaten wat er speelt in
elke wijk van Arnhem en neemt
actie wanneer dat nodig is”
De eerste reacties op de komst van IRIS in
de buurt in Klarendal zijn uitermate positief.
“Vooral de ondernemers merken een duidelijk
verschil met voorheen. Zo ervaren zij aanzienlijk minder overlast en hoeven de politie niet
meer voor alles in te schakelen. Dat is dan
ook precies wat IRIS in de buurt wil zijn: een
troubleshooter in de wijk!”, vertelt een terecht
trotse Lars. “Wij willen een laagdrempeligheid
uitstralen, waardoor bewoners en ondernemers
direct naar ons toe komen wanneer er wat
aan de hand is. Dan kunnen we meteen actie
ondernemen en bijvoorbeeld een vervolgplan
maken of mensen doorverwijzen naar de juiste
instellingen!”.
Kortom: IRIS in de buurt heeft een toegevoegde
waarde in Klarendal voor iedereen. Of je nou
een vraag hebt of een melding wilt maken, loop
vooral even binnen bij IRIS in de buurt!

Tijdens de officiële opening van IRIS in de buurt in het oude stationsgebouw,
tweede van rechts buurt-projectleider Lars van Driel

4

info@irisindebuurt.nl
088 - 606 2777

Wijkregisseur voor Klarendal
Tekst: Helga van Ree foto: Zefanja Hoogers
Klarendal had een wijkmanager en een wijkprogrammaleider. Beiden werkten voor de wijk, de
wijkmanager hield kantoor in de wijkwinkel. Met
de komst van een nieuwe wijkaanpak in oktober,
zijn deze functies opgeheven en is er een nieuwe
rol gecreëerd : de wijkregisseur. Nee, niet Steven
Spielberg, maar Charly Tomassen is de naam.
Alleen een andere titel, of ook echt ander werk?
“De regisseur werkt niet van binnenuit de wijk,
maar zweeft er als het ware boven. Zo kan hij
overzicht houden over wat er speelt in de wijk
en zien waar er bijgestuurd moet worden, indien
nodig. Of waar een nieuw project nodig is. De regisseur zetelt daarom niet in de wijk, maar in het
stadskantoor, dicht bij de vakafdelingen. Afstand
creëert overzicht.” Natuurlijk moet de wijkregisseur tegelijkertijd goede contacten hebben in de
wijk, op de hoogte zijn en weten wat er speelt.
Kent u de wijk dan wel?
“Ik ben in veel wijken actief geweest, het langst
in Malburgen, Geitenkamp èn Klarendal. Maar
ook Presikhaaf, ‘t Broek, St. Marten en de Zuidwijken zijn me zeker niet onbekend.
Wat doe je als wijkregisseur?
“Ik heb intensief contact met de wijkwinkel, waar
de bewoner zich kan melden met vragen, problemen of ideeën en waar ik nauw samenwerk
met opbouwwerk en wijkwinkelmedewerker. Zij
horen de verhalen van jeugd, ouderen, zorgbehoevenden… Verder kijk ik regelmatig naar de cijfers van de wijk en lees ik belevingsonderzoeken,
die onder bewoners gehouden worden. Zo kan
er hulp komen op plekken waar het ècht nodig
is. Dat kan nl. sterk schelen per wijkdeel en zelfs
per straat. In het verleden werkten instanties –
aangestuurd door de gemeente- nog wel eens
langs elkaar heen. Dan doe je dingen dubbel of
je werkt voor een te grote groep. Door als een
vogel te kijken waar en hoe de lijnen lopen, kun
je die met elkaar verbinden. Of juist uit elkaar
halen. Efficiënter en effectiever dus. Dat gebeurt
bijvoorbeeld in het wijkactieplan. En als je ‘gaten’
ziet, daar waar iets ontbreekt, kun je met het geld
dat daarmee vrijkomt, toch hulp bieden. De regis-

seur heeft ook de bevoegdheid om dergelijke
nieuwe hulp op te zetten.”
Kan de regisseur alles alleen af?
“Nee, zeker niet. Zoals een filmregisseur acteurs
nodig heeft, heeft een wijkregisseur de bewoners, ondernemers en beroepskrachten in zijn
wijk nodig. Daarbij maak ik dankbaar gebruik van
de diverse overlegtafels die in de afgelopen jaren
in de wijkaanpak zijn gevormd. Vooral bewoners
moeten aangeven wat nodig is in hun wijk en
ook kunnen uitleggen waarom dat zo is. Verder
moeten ze leren kijken welke rol zij zelf daarin
kunnen spelen. Verantwoordelijkheid durven
nemen. Dat noemen we ‘burgerkracht’.”

Toch BGB in de
Sint Janskerkstraat
Door Zefanja Hoogers
De wijkkrant had jaren lang een aparte pagina
voor het project Buiten Gewoon Beter;
alle straten van de wijken open om weer
fatsoenlijk dicht te maken. Alle lezers konden
zeven keer per jaar volgen welke buurten aan
de beurt zouden komen, eens per week zat er
ook een opzichter in de wijkwinkel om vragen
te kunnen beantwoorden zodat bewoners
wisten waar ze aan toe waren. De resultaten
zijn er naar, bijna de hele wijk licht er spik en
span bij.

“Ik heb intensief contact met de wijkwinkel, waar de bewoner zich kan melden met vragen, problemen of ideeën”
Waarom?
“De tijd van de extra geldstromen is voorbij. We
moeten het doen met bestaande middelen en die
nauwkeuriger en soms anders inzetten. Er zijn in
de afgelopen jaren hele mooie lijnen uitgelegd
en die gaan we efficiënter gebruiken. Dat kan alleen als we weten waar ze nodig zijn. Een belangrijk instrument daarvoor is het wijkgesprek. Het
eerste wijkgesprek heeft in september plaatsgevonden, met een twintigtal bewoners. Aansluitend hebben bewoners op de uitkomst kunnen
reageren, via wijkkrant, website of sociale media.
Een aantal heeft daar ook gebruik van gemaakt.
Overigens kan dit het hele jaar door!”
Tijdens het wijkgesprek in september konden
de aanwezige bewoners laten horen wat ze
graag veranderd zien in hun buurt. Bijvoorbeeld
‘minder afval naast de ondergrondse containers’.
Toevallig kreeg de wijkkrant een brief van een
bewoonster die hier een mooi idee voor heeft.
Zij heeft geen tijd om er zelf mee aan de slag te
gaan. Iemand anders misschien wel? Lees het op
pagina 11.
Contact met de wijkregisseur kan via de wijkwinkel.

Behalve het ‘oude gedeelte’ van de Sint Janskerkstaat (tussen de Verlengde Hoflaan en het
Dragonderpad, het ‘nieuwe’ is ook al weer van
de jaren ’30 van de vorige eeuw). Toen was
het geld op en eindigde het project. Terecht
klaagden trotse bewoners van deze straat
(vaak eigenaren); zó veel in stenen investeren
waardoor het leefgenot van bewoners omhoog gaat over zó veel meters straat, en dan
die laatste 150 meters niet?
Bewoners zijn er werk van gaan maken,
herhaaldelijk gaan aandringen en wethouder
Margreet van Gastel gaan benaderen. “Uiteindelijk is de gemeente meegegaan in ons verzoek. We hebben zelf een plan mogen maken
voor de speeltuin en hebben samen met de
gemeente bij de wijkwinkel het plan voor de
herinrichting van onze straat besproken. Deze
plannen zijn vervolgens ook uitgevoerd” aldus
Robert van Tankeren, bewoner van de straat.

Wijkregisseur Charly Tomassen voor de Wijkwinkel
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Momenteel zijn dus de allerlaatste BGB werkzaamheden van Klarendal bezig. En terecht
ook op dit mooie oude stukje stad!

KlaretaalVrijwilligers
Door Paula Hubbers, Christel Olijslager en Yvonne Verlinde
De nieuwe ministers zijn beëdigd en PvdA en VVD zijn het eens over het
regeerakkoord. In het regeerakkoord staan de belangrijkste doelstellingen
van het kabinet in de komende regeringsperiode. Wat niet in het regeerakkoord wordt genoemd: Vrijwilligers(werk).
Vrijwilligers organiseren leuke activiteiten, ondersteunen mensen die dat

nodig hebben op allerlei vlakken en dragen bij aan de ontwikkelingen in
de wijk. Vrijwilligers zijn daarmee een belangrijke pijler voor veel activiteiten en ontwikkelingen in Klarendal.
In deze wijkkrant daarom de aandacht die vrijwilligers verdienen met een
special op de middenpagina.

Leuke Linde

Natascha Gerrits, vrijwillig actief in het
bestuur van Bouwspeelplaats De Leuke
Linde, vertelt: ”Het enige dat ik merk van de
overheid, is dat we subsidie krijgen. Het enige
dat mij dus ook zorgen baart, is dat die subsidie wegvalt, nu met al die bezuinigingen!”.
Buiten die subsidie om blijkt dat het bestuur
van De Leuke Linde verder weinig begeleiding
of aansturing behoeft. “Het vrijwilligerswerk
voor deze Bouwspeelplaats is mij met de paplepel ingegoten! Mijn opa was medeoprichter
van De Leuke Linde, dus van generatie op
generatie zijn wij betrokken geweest bij het
bestuur!” aldus een enthousiaste Natascha.
De vrijwilligers van De Leuke Linde houden zich bezig met zowat alles wat er bij het
bestuursschap komt kijken. De groep is een
hecht toegewijd team, waarin iedereen zich
sterk maakt voor het behoud van De Leuke
Linde én voor elkaar. Zo mag elke vrijwilliger
zijn stem laten horen als er belangrijke beslissingen gemaakt moeten worden. Daarnaast
worden de vrijwilligers van De Leuke Linde
niet als nummer beschouwd, maar wordt er
voldoende aandacht geschonken om elkaar

De groep is een hecht toegewijd team, waarin iedereen zich
sterk maakt voor het behoud van De Leuke Linde én voor elkaar
écht te leren kennen. Indien er bijvoorbeeld
iemand jarig of langdurig ziek is, zal er altijd een
kaartje gestuurd worden!
Wat De Leuke Linde dus betreft: of vrijwilligers
nou wel of niet genoemd worden in het regeerakkoord, de vrijwilligers van deze mooie Bouw-

speelplaats zullen er eigenhandig alles aan
doen om De Leuke Linde te behouden! “Dat
lukte vroeger ook en zal in de toekomst ook
blijven gebeuren als het aan ons ligt!”, vertelt
een stralende Natascha, die een aanvulling op
de volgende generatie alweer op komst heeft..!

Landenkookgroep

Ook in het Wijkcentrum aan de Rappardstraat
zijn het voornamelijk de vrijwilligers die de
boel daar draaiende houden! Om dit eens
nader te bespreken, zoekt de wijkkrant de
Landenkookgroep op, die elke tweede en laatste dinsdagavond van de maand plaatsvindt.
“De Landenkookgroep loopt al sinds 2008,
met als doel: een mooie (en smakelijke!) ontmoeting verwezenlijken tussen verschillende
mensen.”, vertelt participatiemedewerker van
Rijnstad, Anja van Hal. “Iedereen is welkom
en dat weten ze ook! Vanavond koken we bijvoorbeeld weer voor 50 man! Van vrijgezelle
veertigers tot opgewekte ouderen. Soms komt
er zelfs een heel gezinnetje mee-eten!”, aldus
Anja.
De organisatie van de Landenkookgroep
bestaat grotendeels uit vrijwilligers. De één
dekt de tafel, de ander ruimt af en zo verder. Ook de kokkin van vanavond, Shukria,
werkt volledig vrijwillig. Zij is afkomstig uit
Afghanistan, maar weet ook gerechten uit
andere landen op tafel te zetten! “Zelf koop ik
ook de boodschappen voor het eten. De bezoekers moeten zich voor 12.00 uur ’s middags
op de bewuste dag aanmelden, daarna kan ik
inkopen doen. Dat doe ik van het geld dat de
bezoekers betalen voor het eten (€ 5,- of € 3,50
met GelrePas).”, vertelt Shukria. Vrijwilliger Ans
vult haar aan: “Het is zo leuk om te zien hoe
iedereen zich inzet. Ook de bezoekers zelf, die
ruimen gerust de tafel mee af of helpen met de
afwas!”.

“Iedereen is welkom en dat weten ze ook!
Vanavond koken we bijvoorbeeld weer voor 50 man”

De meeste vrijwilligers zijn er ingerold nadat
ze zelf een keer meegegeten hebben. Zo ook
Antoinette: “Ik werd een keer meegevraagd
door een vriendin van mij en toen vond ik het
zo ontzettend leuk, dat ik direct ben gebleven als
vrijwilliger! Af en toe kook ik wel eens wat hier,
maar meestal ontvang ik de bezoekers en handel ik de betalingen af. Ik herinner me nog goed
mijn eerste keer achter de kassa. Dat was op 14
februari: ik had voor iedere betalende bezoeker
een oranje roos meegenomen! Dat vonden ze
allemaal érg leuk en ik voelde me direct thuis in
de groep!”.
Wanneer de vraag komt wat de vrijwilligers
ervan vinden dat de regering geen woord rept
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over hen, valt het, in de al heerlijk ruikende
keuken, wat stil. Vrijwilliger Corrie begint:
“Het is erg slecht: als de vrijwilligers stoppen,
dan stort heel Nederland in!” Ook beroepskracht Anja is het daarmee eens: “Het Wijkcentrum wordt vanuit de gemeente gefinancierd. Als dat beëindigt, moeten wij straks zelf
meer werk verrichten. We hebben dan dus minder tijd om onze vrijwilligers te coachen!”
Ook het Wijkcentrum is zich dus zeer bewust
van de waardevolle inbreng van vrijwilligers.
Als het aan Klarendal ligt is het dus duidelijk:
onze vrijwilligers dienen genoemd én geroemd
te worden!

KlaretaalVrijwilligers
Voedselbank

“Ronduit belachelijk” antwoordt Rick Jansen,
coördinator van de voedselbank Arnhem/
Klarendal op de vraag wat hij er van vindt dat
het regeringsakkoord met geen woord rept over
vrijwilligers.

Vrijwilligerswerk is onbetaalbaar

Buurtservice

Vijf jaar geleden is Ruud Bekkers de buurtservice begonnen. We praten met Ruud,
Henny en Gerard over de activiteiten en
groei van deze service voor de ouderen van
Klarendal en Sint Marten.
Het doel van de buurtservice is ouderen
zo lang mogelijk, zelfstandig, in de wijk
te laten wonen. Allerlei instanties, zoals
Volkshuisvesting, Rijnstad en Portaal, nemen
contact op met de buurtservice wanneer er
niemand anders is om iemand te helpen. De
buurtservice is vaak het laatste redmiddel
of het nu gaat om een woning klaar maken
voor iemand die uit het ziekenhuis ontslagen
is, te helpen met een verhuizing of een grote
schoonmaakbeurt voor huis of tuin.

Rick zegt dat vrijwilligerswerk onbetaalbaar is.
Rick heeft het idee dat de regering vooral aandacht geeft aan mensen die betaalde arbeid
doen en dat vrijwilligers niet meetellen. Dat
voelt niet ok. Bovendien stelt Rick dat het toch al
vreemd is dat de regering het niet goedkeurt dat
de enorme voedseloverschotten in Nederland

De buurtservice helpt door het regelen van geld
voor bijvoorbeeld verf en kwasten en organiseert de vrijwillgers die het werk uitvoeren.
De buurtservice dient bij Dullertsstichting een
verzoek in op basis van bijvoorbeeld het aantal
vierkante meters dat geverfd moeten worden.
Wanneer de stichting de financiering goedkeurt,
kan de buurtservice aan de slag. Tijdens de vergaderingen wordt overlegd wie welke klus wil
en kan doen. Daar zit geen druk achter, het blijft
allemaal vrijwillig. Sommigen vrijwilligers hebben slechts enkele uren beschikbaar naast hun
werk of andere activiteiten, anderen zijn vaker
beschikbaar en zetten hun (pensioen)tijd graag
nuttig in.
Ruud en Gerard zitten vol verhalen over ouderen
die zij geholpen hebben. Een van de mooiste
verhalen is toch wel die van Pim. Zelf ooit geholpen door de buurtservice om zijn huis op orde
te brengen na een ziekenhuisopname, is hij nu
penningmeester van de buurtservice. Ook Henny
rolt er steeds verder in ondertussen is

aan de voedselbank geschonken worden.
Rick; “Voedsel dat overblijft, en dat is een
enorme berg, wordt vernietigd in plaats van
weggegeven. Wist je dat dit zwaar drukt op
het milieu? Zo’n 20 à 30% van de schade aan
het milieu wordt veroorzaakt door de enorme
voedselbergen die verbrand worden. Geef ze
toch weg!”
Dit is volgens Rick zelfs één van de hoofdredenen van het oprichten van de voedselbank.
Hoe dan ook, zijn organisatie gaat ondanks het
regeerakkoord, stug door met hun werk het
komende jaar. En gelukkig maar!

hij beheerder van de kleine kas, heeft een
EHBO cursus gevolgd en organiseert een uitje.
Met 25 vrijwilligers, soms wel meerdere klussen per week en een dozijn instanties om
contacten mee te houden , is de buurtservice
uitgegroeid tot een serieuze organisatie. Geert
Rozema en Lilian van Klinken van de buurtparochie hebben daarom een belangrijke rol
in de organisatie gekregen. Lilian is sinds
kort het vaste aanspreekpunt. En de buurtservice heeft een in het inloophuis aan de
Slichtenhorststraat een stamtafel gekregen op
donderdagmiddag. Hier kunnen (toekomstige)
vrijwilligers aanschuiven om na te praten over
de klussen die ze uitgevoerd hebben en vooral
de nieuwe mensen die ze hebben leren kennen.
Ondanks de groei van de organisatie en de
grotere bekendheid bij de vele instanties met
wie ze samenwerken, is het volgens Ruud
belangrijk om kleinschalig te blijven. De buurtservice bestaat uit bewoners die bewoners
helpen, dat geeft een goed gevoel. En dat is
iets waar ze trots op kunnen en mogen zijn.

Klaverjasclub
Uw verslaggever moet helaas concluderen dat
de Klaverjasclub, al jaren vaste klant in het
wijkcentrum, vrijdag 1 december zijn laatste
bijeenkomst houdt.
Al tientallen jaren komt deze kaartclub eens per
week samen, waarvan al zo’n drie jaar in wijkcentrum Klarendal. Waar de club ooit 76 leden
telde, zijn dat er nu nog slechts vijf. Drie van
hen doen veel vrijwilligerswerk voor de club;
zij zorgen dat alles klaar is voor de clubmiddag
zoals dat er iets te eten en drinken is.
Het voelt zuur dat het nu ophoudt. Piet; “weet
u mevrouw, wij vragen al jaren om aandacht in
uw wijkkrant. Die is er niet gekomen blijkbaar.
Onze leden sterven uit en de club verjongt zich
onvoldoende. Mensen onder de vijftig kunnen
niet eens meer kaarten!” Deze club denkt dat
de ‘jongeren’ (en dat zijn voor hen mensen
onder de zestig) geen zin meer hebben in vrijwilligerswerk. Ook hebben zij de begeleider
van SWOA te weinig gezien. “Je moet je vrijwilligers ook eren, wij hebben moeten smeken
om een consumptiebon of onkostenvergoeding.”

“Je moet je vrijwilligers ook eren”

Heeft de Klaverjasclub het mis; u wilt wel vrijwilliger worden? Kijk op www.vrijwilligerscentralearnhem.nl
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Klarendal, laat je zien bij Huis van Puck

Wist u dat?
Nieuws van Volkshuisvesting

Iedere derde vrijdag van de maand staat er bij
Huis van Puck talent van alle leeftijden te trappelen om een leuke act neer te zetten. Van heinde
en verre stormen ze ons theater binnen en
laten zij zien wat ze in hun mars hebben.
Van literatuur tot dans en van muziek
tot theater. Alles kan bij het Open
Podium van Huis van Puck. En
dat allemaal bij jou om de
hoek!

… u op de website van Volkshuisvesting een
kersvers wijkfilmpje over Klarendal kunt bekijken? Ga hiervoor naar www.volkshuisvesting.nl/
over-ons/onze-wijken/klarendal . Een aantal wijkbewoners werkte aan het filmpje mee.
… het onderhoudswerk op de Mussenberg
langer duurt dan gepland. Het werk is helaas niet
voor de feestdagen klaar. Na de kerstvakantie
pakken de schilders en de timmerlieden de draad
weer op. De woningen aan de Klarendalseweg
zijn als laatste aan de beurt.

Wil jij laten zien
wat je in huis
hebt?
Geef je dan op via
openpodium@
huisvanpuck.nl

… Een aantal bewoners van de Kapelstraat
en van de Agnietenstraat heeft enorm hard
gewerkt aan het opschonen en opnieuw inplanten van het binnenterrein. Het groen op dit
terrein was de afgelopen jaren te groot gegroeid.
Het terrein trok zwerfvuil en ongenode gasten
aan. Er is fiks gesnoeid en er zijn nieuwe planten
gepoot door omwonenden onder begeleiding
van Mike Hoose en Bas Roodbergen. Daarnaast nodigde de tuin-doe-dagen ook uit tot het
opruimen van achtertuinen en de achterpaden.
Volkshuisvesting plaatst nog een nieuw hekwerk.
Al met al een succesvolle actie!
Bewoners bedankt!

Data: Elke derde
vrijdag van de
maand
Entree: € 6,Huis van Puck vindt je in de
Menno van Coehoornkazerne.
www.huisvanpuck.nl

Wie ben jij nou? Wie ben jij nou? Wie ben jij nou?
Door Christel Olijslager
In de Hemonylaan tovert Nelly Jansen :
“Iedereen noemt me Nel maar ik heet Nelly”,
haar knusse woning om tot een soort boerderij.
De luiken zitten er beneden al op en boven zal
niet lang op zich laten wachten. Ook staat Nel’s
voortuin vol beelden, bloempotten en planten.
Nel siert de tuin naast de luiken en beelden ook
op tijdens jaarfeesten. Pasen, Halloween, Carnaval, Sint en natuurlijk Kerst.

houden. Nel werkt met lampen, vlaggen, spandoeken, opblaasbare poppen en licht. “Toen ik
begon met deze voortuin heb ik er eerst officieel
toestemming voor gevraagd. De stichting is
komen kijken en zei; ‘We zouden willen dat iedereen dit deed’. Soms moet ik wel iets weghalen,
dat is dan voor het zicht maar soms zeg ik, nee,
dat doe ik niet. Buren hebben óók heggen. Die
belemmeren dan toch ook het zicht?”

“Ik doe aan alles mee maar Kerst is
echt mijn lievelingsfeest”
Nel komt van origine uit Nijmegen maar is op
haar 18e naar Arnhem getogen. Eerst naar Broek
maar na een huisbrand belandde zij in een noodwoning in Klarendal. En zo is het gekomen. Eerst
22 jaar in een andere straat, nu sinds 10 jaar op
de Hemonylaan.

Nelly Jansen met haar dochter en kleinzon bij
haar rijkelijk versierd tuin aan de Hemonylaan

Nel; “Ik doe aan alles mee maar Kerst is echt
mijn lievelingsfeest”. En ook; “Ik heb de kerstboom al staan, al vier dagen” wat best bijzonder is aangezien we dit interview half november

“ ‘s Zomers zet ik altijd een zwembad neer en ik
heb een trampoline staan. Alle kinderen uit de
buurt mogen daar van mij op. En als er iets met
iemand is dan help ik graag. We houden ook de
straat netjes maar dat zien de mensen niet. Ik
voel me vaak de pispaal. Mensen zeggen, hoe
kom je aan die spullen, waar doe je het van.
Maar weet je, ik ben ernstig ziek en kan niet veel.
Ik wordt snel moe en kan ook niet met vakantie.
Iedereen maakt keuzes en ik maak de keuze mijn
huis te versieren. Ik haal alles van marktplaats.
Die luiken waren maar 10 euro. Mooi toch? Ja,
het wordt hier een soort boerderijtje terwijl ik
eigenlijk van een trekkerskamp kom. Een gipsy!
Ik zou ook wel in een wagen willen wonen maar
daar let iedereen zo op elkaar en dat is niets voor
mij. Ik hou van mijn rust. Met mijn Canta doe ik
mijn boodschappen in Duitsland en daar doe ik
wel een uur over. Ik kijk dan naar het land en dat
vind ik mooi. Ik geniet dan”.
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“Iedereen maakt keuzes en ik maak
de keuze mijn huis te versieren”
Nel’s kleinzoon komt aan lopen en zegt; “Oma
geeft altijd kadootjes”. Daar moet Nel om
lachen. Ze heeft twee jongens en twee meisjes.
Haar oudste dochter runt café Petersberg. Haar
tweede dochter komt vragen wanneer de krant
uitkomt en zegt; “Je bent de eerste aan wie
mijn moeder wat wil vertellen”.
Nel: “Mensen zeiden al langer tegen mij dat
het leuk zou zijn als ik in de krant zou komen
omdat ik dat echt verdien”. Klopt Nel, bij deze!

Klarendal 2012
Door Zefanja Hoogers
Het jaar loopt op zijn einde. Tijd om dat aflopende jaar eens te overzien; wat had Klarendal
allemaal in 2012? Wat ging er goed en wat ging
er fout?

Het jaar stond voor een groot deel in het teken
van kijken naar de toekomst. De grote geldstromen komen niet meer, Klarendal is geen
aandachtswijk meer maar heeft toch weldegelijk
altijd aandacht nodig. Hoe doen we dat met
minder geld? Samen met bewoners en beleidsmakers is gewerkt aan een wijkvisie, om vast
te leggen hoe we willen dat Klarendal er in 2022
bij ligt. Het proces startte een jaar geleden, het
resultaat werd in september gepresenteerd.
Toon Lubbers kon dat niet meer meemaken.
Na meer dan twintig jaar vrijwillig buurtmeester
te zijn geweest en al het mogelijke te doen voor
zijn wijk, overleed deze markante bewoner in
maart na een ziektebed. Het blijft een raar gezicht
de wijkauto zonder Toon te zien rondrijden.
Ondertussen werd er gebouwd en verbouwd!
De wijk staat niet stil. Het Multi Functionele
Centrum, hotel ModeZ, de Sint Janskerk,
het gebouw naast de molen en weer nieuwe panden voor bedrijfjes. Het hotel met er onder het

nieuwe café Caspar is open, gallerie/productiehuis Plaatsmaken naast de molen bijna, en in
andere gebouwen zit nog veel werk. Openingen
daarvan zullen we in het komende jaar verslaan.
Verder bruist het ook qua creativiteit en ondernemerschap los van het Modekwartier. De
wijkkrant wist zo weer een hele lijst ondernemers
te interviewen; Praktijk Heilzaam, de Samen
Maaltijd Service, het Knuffellab, het Yogahuis, kappers, Capoeira, café, cafetaria – velen kregen een plekje in de krant.
Helaas sloten er ook deuren. Klarendal’s oudste
bedrijf Café Simmers ging na 90 jaar dicht.
Wim Simmers – de derde generatie – overleed
plotseling twee jaar geleden. Zijn erfgenamen
kregen het niet rond het café open te houden,
erg jammer. Ook binnen het Modekwartier is het
niet altijd rozengeur en maneschijn. Hoedenatelier Elisabeth de Meulmeester is één van de
pioniers van het Modekwartier. Elisabeth waagde
het al in een heel vroeg stadium (2006) Klarendal
een kans te geven om zich om te vormen tot een
creatief kwartier. Maar een atelier combineren
met een winkel bleek toch erg moeilijk. Ze sloot
eind november de deuren van haar sfeervolle
winkel maar blijft wél haar prachtige hoofddeksels maken op een andere locatie!
En dan was er ook nog feest. Feest omdat er
naast het Modekwartier en het opknappen
van de straten ook allerlei andere kersjes op de
toetjes zijn gekomen om de wijk een gezellige
leefbare wijk te maken. Het hotel noemden we
al, maar ook Kunstbedrijf Arnhem en het
Huis van Puck betrokken de oude opgeknapte
Menno van Coehoornkazerne. Reden om
uit te pakken. In september vierden we Klarendal Maskerade; het wijkontbijt, de Leuke
Linde, Wijken voor Kunst feestten mee! Ook
was er dat weekend een Klarenmarkt, maar
dan met een rouwig tintje: de Klarenmarkt is
gestopt en dit was de allerlaatste.
Wij zijn benieuwd of 2013 weer zo’n vol jaar
wordt met komen en gaan. Een goed uiteinde
namens de gehele redactie!

Stuur een (kerst ) kaartje naar…. Herman Pasch
Door Helga van Ree
Iedereen kent wel iemand die even een hart
onder de riem nodig heeft. Omdat ze al langere
tijd ziek zijn, een dierbare hebben verloren of
eenzaam zijn. Een kaartje geeft dan even wat
kleur aan de dag. Doet u mee?
Als eerste stellen we voor Herman Pasch
(62). Misschien heeft u hem wel eens zien liggen, in zijn bed voor het raam aan de Catharijnestraat. Daar ligt hij al twaalf jaar. Het gevolg
van zeven hersenbloedingen. Herman kijkt naar
buiten of slaapt. Soms is het bed leeg, dan
heeft zijn vrouw hem meegenomen naar de
camping. Er even tussenuit. Zij neemt de zorg
voor haar man volledig op zich en vindt dat
‘heel normaal’. “Dat doe je toch voor elkaar?”
zegt ze. “We zijn al 37 jaar getrouwd.”
Wilt u Herman en zijn vrouw een extra leuke
kerst bezorgen? Stuur een kaartje op of stop het
in hun brievenbus. (Een mooie tekening zal hij
ook vast leuk vinden!)

Het adres is:
Catharijnestraat 58, 6822 CD in Arnhem.
Kent u ook iemand die een kaartje verdient?
Laat het de Wijkkrant weten. Vermeld kort
waarom deze persoon in aanmerking komt en
mail dit naar wijkkrant@klarendal.nl. Of schrijf
een briefje en lever dat af bij de wijkwinkel aan
de Klarendalseweg 442. Wij plaatsten het adres
en -wie weet- krijgt deze wijkbewoner een
goedgevulde brievenbus!
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MFC Klarendal
bereikt 2e verdieping
Op het Kazerneplein verrijst met rasse schreden het nieuwe MFC Klarendal. Vrijdag 26
oktober is voor de toekomstige gebruikers van
het MFC en bewoners van de klankbordgroep
een rondleiding georganiseerd.

Een twaalftal mensen dat zich opgegeven had
voor de rondleiding was verrast over de ruime
opzet. Dat is nu al duidelijk te zien. Zowel de
klaslokalen als kinderopvangruimtes liggen
aan royale gangruimtes die ook als werk/
speelruimtes kunnen worden gebruikt. Voor
bewoners- en wijk activiteiten ligt centraal aan
het wijkplein en mooie open ruimte, voorzien
van veel licht van zowel bovenaf als door
de ramen naar het wijkplein. Een ruimte die
uitnodigt om gezellige zitjes te plaatsen voor
allerlei activiteiten als wijkavonden, buurtbijeenkomsten, workshops. Maar ook een ruimte
waar een dansje gemaakt kan worden of een
muziekuitvoering kan worden gegeven.
Op dit moment zijn op de 2e verdieping de
muren opgetrokken voor de klaslokalen en de
sportzalen van Fred Royers en de kleine danssportzaal. Het was een rondleiding om vrolijk
van te worden.
Het is de bedoeling in een later stadium van
de bouw nog een aantal rondleidingen te
organiseren. Deze zullen op de website van
Klarendal worden aangekondigd met een
mailadres waar u zich kunt aanmelden.
Op www.wijkwinkelklarendal.nl
(menu “MFC”) worden regelmatig foto’s geplaatst van de voortgang van de bouw.
Mocht u vragen hebben over de bouw dan
kunt u mailen naar de projectsecretaris van dit
project; Rita.Hermsen@arnhem.nl.
Nog niet alle ruimtes in het MFC zijn volledig
verhuurd of in gebruik. De kwartiermaker
van het MFC, Janna Brouwer, komt
graag met bewoners, ondernemers of andere
partijen in gesprek over het gebruiken en/of
huren van ruimtes in het MFC.
Mocht u geïnteresseerd zijn in het gebruik van
ruimtes in het MFC dan kunt u contact opnemen met de kwartiermaker MFC Klarendal;
Janna.Brouwer@arnhem.nl of telefonisch via
(026) 377 33 25.

☞

wijk

Wijkwinkel Klarendal

wij

Wijkplatform Klarendal

z

er

☞

Nuttige nummers in de wijk

Wijkplatform 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
Wijkregisseur voor Klarendal: Charly
Tomassen. Contact kan via de wijkwinkel
Klarendal is ook te vinden op de gemeentelijke website:
www.arnhem.nl > Wonen & Leven > uw wijk
Ook de Rechtswinkel is gevestigd in de
Wijkwinkel.
Inloopspreekuur: dinsdag 19.00 - 20.00 uur.

Een voor sommigen bekende Arnhemmer,
Kees Crone, is al jarenlang bezig om het beeld
van het Arnhems meisje dat op het Bolwerk
staat, verplaatst te krijgen Hij zocht bij het
wijkplatform steun voor verplaatsing naar het
Elly Lamaker plantsoen. Een gloedvol betoog
van de heren Kees Crone en Gerrit Dassen
heeft het wijkplatform doen besluiten over de
verplaatsing een brief te schrijven aan verantwoordelijk wethouder Michiel van Wessem,
onze wijkwethouder.
Om de wijkvisie “Klarendal 2022, eigenzinnig en ondernemend” zoveel mogelijk te
realiseren wordt er elk jaar een wijkactieplan
opgesteld. In het volgende wijkplatform op 19
december wordt het concept besproken.
In samenwerking met het sportpunt Klarendal
wordt een subsidieaanvraag bij het Rijk onder
de naam sportimpuls opgesteld om de mogelijkheden voor sport en bewegen in Klarendal
nog verder uit te breiden.

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
Ophaaldag plastic: Om de vier weken, samen
met grijze container ophaaldag.
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

Zij durfden… en gaan door!
Door Helga van Ree
Drie jonge Klarendalse vrouwen reageerden
vorig jaar op een oproep in de Wijkkrant om gratis te komen sporten bij Formupgrade. Deze
sportschool -ook voor mensen met gezondheidsklachten- had zojuist de deuren geopend aan
Onder de Linden. Inmiddels zijn Carla, Judith
en Nazan de eindstreep genaderd en roepen
alle drie: wij gaan door!
‘Ik ben wel wat kledingmaten geslonken, maar
eigenlijk ben ik veel blijer met de energie die
ik krijg van het sporten. Ik zit veel beter in mijn
vel’, vertelt Judith (39). Ze is moeder van drie
kinderen en werkt fulltime. ‘In het begin vond ik
het sporten vre-se-lijk. Die spierpijn, dat zweet…
Maar ik bleef gaan, twee avonden per week. Ik
troonde steeds meer mensen mee. Mijn partner,
mijn buren, vriendinnen... Dat vond ik gezellig,
hoewel de sfeer in de sportschool ook prima is.
Het personeel is hartstikke positief en er komen
hele gewone mensen, geen opgeblazen types. Ik
ben blij met de kans die ik heb gekregen om uit
te vinden of sporten iets voor me was. Als ik terugkijk denk ik: dat was een goeie actie van mezelf!
Daarom ga ik ook zeker door. Ik zal elke maand
moeten gaan betalen, maar dat heb ik er graag
voor over. Repen chocola zijn ook niet voor niks.’

“Het sporten maakt me vrolijk, geeft
energie”
Carla (42) vond het sporten wel echt leuk. Ze
ging vier keer per week. Haar gewicht nam af (12
kilo) en de gezondheid sprong vooruit. “Ik heb
de helft minder pijnlijke reuma-aanvallen, mijn

bloeddruk is nu normaal en… ik durf weer te
zwemmen. Dat was altijd moeilijk vanwege rugklachten, maar door sport verleg je grenzen. De
eerste keer trok ik tien moeizame baantjes, na de
zomer dertig in een half uur! Het sporten maakt
me vrolijk, geeft energie. Ik zat altijd op de bank,
sliep vier uur overdag, ging soms even naar de
winkel en keek dan weer tv. Ik heb die negatieve
spiraal doorbroken. Uiteraard ga ik door bij Formupgrade. Ik ben zo blij dat ik deze kans kreeg.
Ik zou het iedereen gunnen. Wie weet wordt het
wel vergoed? Mijn aanvullende zorgverzekering
vergoedt een half jaar sporten, de rest betaal ik
zelf. Met de Gelre Pas is dat 15 euro per maand.“

Carla is inmiddels 'verslaafd' aan badmintonnen

Als laatste startte Nazan (32) aan. Zij wilde veel
en liefst snel afvallen. In het begin was ze erg
fanatiek. ‘Ik bracht ’s ochtends mijn dochtertje
naar school en ging daarna sporten. ‘s Middags hetzelfde verhaal. Helaas kon ik soms niet
vanwege blessures. Toch verloor ik tien kilo, door
een ander eetpatroon. Ik at één keer per week
friet - met de nodige sausjes erbij. Nu om de drie
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weken, met minder saus. Mijn dochtertje mag
vaker frietjes, ze is heel lang en dun. Ik neem
dan soep en salade. Als er vriendinnen komen
bied ik van alles aan, maar maak voor mezelf iets
anders. Ik voel me daar goed bij. Vroeger zat ik
lui op de bank, nu heb ik energie en pak ik van alles meteen aan. Ik wil zeker doorgaan, op naar de
60 kilo. Dat is veel beter voor mijn rug, waar een
pen in zit. Als mijn huisarts een verwijzing geeft,
krijg ik het lesgeld misschien via de verzekering
vergoed.’

Judith (links) en Nazan in de sportschool

Thomas Verheij is de oprichter van Formupgrade en liet de dames een jaar lang gratis
sporten. Hij is trots op ze. ‘Met sporten beginnen
is één ding, maar het volhouden een tweede.
Dat gevecht zien we helaas ook in onze sportschool terug. Daarom variëren we onze programma’s. En we bellen mensen op als ze niet komen.
Maar dat kan niet te vaak, anders slaat het om
naar de andere kant. En dat is jammer. Want wij
zien: mensen die trouw komen, boeken
ècht resultaat.’

Illegaal afval, een creatieve oplossing

Museum Klarendal

Ingezonden door Judith van Acker
Door Christel Olijslager
In de afgelopen wijkkrant stond een oproep van
de gemeente om illegale dumpingen rond verzamelcontainers te stoppen. In het kader van de
Wijkvisie Klarendal 2020 wil ik hierop reageren.
Wat in Klarendal volgens mij nog ontbreekt is
een Weggeef -of Ruilwinkel. Een winkel waar je
niets koopt, maar herbruikbare spullen (meubels,
servies, etc) inlevert en gratis spullen mag meenemen. Misschien met een bakfiets of steekwagen te leen om spullen op te halen en te brengen. Een dergelijke winkel past mijns inziens bij
de vooruitstrevende en creatieve uitstraling van
Klarendal. Eventueel kan het een 'pop up' winkel zijn die tijdelijke leegstand opvult en telkens
verhuist.
In plaats van een winkel kan je er ook voor kiezen
om bij een aantal afvalcontainers of op een braakliggend stuk grond wel degelijk ruimte te maken
om herbruikbare spullen legaal achter te laten.
Indien je een afdakje plaatst, blijven de spullen
beschermd tegen weersomstandigheden en kan
iedereen er dag en nacht terecht. 1x per maand
kan het kringloopbedrijf de resterende spullen
ophalen. Dit initiatief bestaat trouwens al, in ieder
geval bij studentenhuisvesting SLS in Leiden.
Zo ontstaat er een in eerste instantie lokale en
duurzame cyclus van hergebruik van spullen. Zo
ga je straks bij je buurman op visite en kom je
daar je oude tv-meubel tegen. Leuk toch?
Waarom dumpen mensen hun afval bij de containers? Misschien uit onwetendheid. Of onverschilligheid voor begrippen als 'duurzaamheid'
en 'milieuvriendelijk'. Waarschijnlijker is dat ze
gewoon zo snel en makkelijk mogelijk van hun
afval af willen. Voor wie geen auto heeft, is een
afvalbrengstation geen optie. Wie wel een auto
heeft, heeft misschien geen zin om voor dat ene
kastje helemaal naar een afvalbrengstation te rijden. Afval thuis opsparen is dan weer lastig als
je in een kleine ruimte woont.
Sita bellen kan maar 2x per jaar en dan nog
moet je het geluk hebben geen alleenstaande
te zijn en om 6u 's ochtends iemand te hebben
die je helpt bv. je bankstel aan de straatkant te
krijgen. Bovendien moet je soms een paar dagen
wachten, wat ook hier weer lastig is als je krap
woont en geen plek hebt voor een nieuw bankstel zolang de oude er nog staat.
Met dit schrijven wil ik het dumpen van afval niet
goedpraten, maar wel oproepen om te kijken
of er misschien andere creatieve oplossingen
mogelijk zijn dan (alleen maar) strengere controles en boetes. Judith heeft een drukke baan en
zou het leuk vinden als dit initiatief wordt opgepakt. Mochten beleidsmakers het willen overwegen, wil zij gerust een keer mee brainstormen.
Verder is ze benieuwd wat andere buurtbewoners
vinden. Storen zij zich aan het afval? Of zijn er
buurtbewoners die het leuk vinden om zo aan
tweedehands meubelen te komen?

Na de bouw van het modehotel, de opening
van verschillende restaurantjes, (eet)cafés en
winkeltjes is er dankzij Milo Borgonjen nu
ook een heus museum gevestigd in Klarendal.
Nee, geen modemuseum. Het is een oorlogsmuseum. En de directeur, Milo; “Directeur?!
Ik?!” is acht jaar. Het begon allemaal met een
rare buis die Milo op de hei vond. Dat leek wel
een buis uit de oorlog. Naarmate Milo meer en
meer vond op diezelfde hei, bijvoorbeeld munitie en delen van granaten, raakte hij enthousiaster. En begon zelf oorlogsspullen te kopen.
Op een dag zag hij dat zijn kamer er als een
museum begon uit te zien. Zo ergens van de zomer – een zomer waarin Milo met buurjongens
ook veel oorlogje speelde – opende de deuren
zich. Milo weet niet precies wanneer dat was.
Het museum is dus met stille trom geopend. En
daar mag best verandering in komen. Milo zou
het gezellig vinden als mensen komen kijken.
Tot nu toe bestonden de bezoekers vooral uit
bekenden van het gezin. Maar vreemden zijn
ook welkom.

“Ik vind oorlog niet leuk maar de
spullen ervan wel”

bezoekers mee het museum in. En raakt daar
alsnog enthousiast. Veel spullen heeft Milo dus
gevonden maar hij heeft ook een aantal bijzondere spullen gekregen, zoals een oude krant die
over de oorlog gaat en een oude pet van een
Franse soldaat. Milo heeft zelfs een legerrugzak
gevonden waar een hele tent in zit. Maar er zijn
ook insignes, stukken van granaten, helmen,
petten en soldaten te bewonderen. En tekeningen over oorlog.
Milo; “Ik vind oorlog niet leuk maar de spullen
ervan wel”. Milo ziet zichzelf later ook wel iets
doen met een museum, hij heeft het nu al over
zijn baan. Hij verdient er dan wel geen geld
mee (alhoewel wie wil iets in de fooienpot mag
gooien) maar toch.

De verslaggever komt trouwens wel op een onhandig moment want de jongste directeur van
Nederland kan zich maar met moeite los weken
van een Donald Duck film. Met wat aanzet van
zijn vader (“Het grappige is, ik leer zelf ook van
alles over de oorlog”) gaat hij dan toch met de

Het museum is geopend op woensdagen vanaf
14.00 uur, als hij er is, en het gehele weekend.
Milo staat open voor mensen die oorlogsspullen over hebben die ze kwijt willen. Als het
goede spullen zijn mogen ze in het museum
komen te liggen. Zo, en dan vindt Milo het
genoeg; “Nu ga ik mijn film afkijken, dat vind ik
belangrijker”.

Pilates nu ook in Klarendal

voor de opbouw van de spieren die door de
zwangerschap en de bevalling zijn verzwakt.

Sinds kort is Pilates ook in uw wijk te vinden;
vier ochtenden in de week biedt Kunstbedrijf
Arnhem Pilates aan op haar nieuwe locatie in
de Menno van Coehoornkazerne. Wilt u op
een bewuste en verantwoorde manier aan uw
lichaam werken? Er zijn nog plekken beschikbaar.
Pilates is voor iedereen; jong en oud, beginners,
gevorderden, mensen met rug- en nekklachten
en ouderen die energiek willen blijven. Er zijn
zelfs speciale lessen voor moeders die na de
zwangerschap weer fit wil worden met aandacht
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De cursus Pilates bestaat uit 36 lessen van 60 minuten en de kosten bedragen €225 exclusief btw.
Met de Gelrepas kun je flinke korting krijgen. Als
je je vóór 1 janauri 2013 inschrijft, dan betaalt
Kunstbedrijf Arnhem de btw-verhoging voor u.
Wilt u eerst ontdekken of Pilates iets voor u is?
Het is gedurende het gehele seizoen mogelijk om
vrijblijvend een proefles te volgen.
Voor informatie kunt u terecht op
www.kunstbedrijfarnhem.nl of via de
cursusadministratie tel. 026 - 353 77 51.

k i n d e r p a g i n a
De Leuke Linde
De Leuke Linde
Het lijkt wel of de kinderen deze herfst de dieren
opnieuw ontdekt hebben. Meerdere keren per week
komen kinderen aan het beheer van de Leuke Linde
vragen of ze bij de dieren mogen. Ze knuffelen met
de geiten en stellen vragen over de dieren. Zoals
waar slapen ze? Wat eten ze? Hebben ze allemaal
een naam? Dus naast dat het leuk en gezellig is
met de geiten en de schapen, leren ze er ook nog
iets van.

Hallo jongens en meisjes!!
Hallo jongens en meisjes!!
Fotoshoot

Tijdens de instuif op de woensdagmiddag zijn er altijd allerlei
leuke activiteiten. Je kunt er
knutselen, koken en sporten.
En zo nu en dan is er een speciale workshop. Zo was er een
paar weken geleden een workshop fotografie. Een aantal
kinderen kregen een mini-les
fotografie en gingen daarna op
pad om zelf foto’s te maken.
Zie hier het resultaat. Het was
een geslaagde middag!

Kinderkerstfeest
In het voorjaar zullen er weer nieuwe kippen op de
Leuke Linde komen. Wij kijken daar al naar uit, jullie
ook?

Op woensdag 19 december is er een superleuk Kinderkerstfeest in het Wijkcentrum Klarendal.
Er zijn allerlei leuke spellen en activiteiten te doen én we gaan samen lekker eten. Het wordt een
gezellige middag, jij komt toch ook???
Voor wie: 4 t/m 12 jaar. Tijd: van 13.30 uur tot 16.00 uur. Kosten: geen.

Oliebollen

Kerstvakantie

Ook dit jaar, op 31 december 2012, gaan de
Vrijwilligers van de Leuke Linde weer Oliebollen bakken. Ze staan voor dag en douw op om het beslag
te mixen, de oliebollen te bakken en de bestellingen
klaar te maken. Dus wil jij het nieuwe jaar ingaan
met oliebollen van de Leuke Linde lever dan snel je
bestelformulier in en de Oliebollen worden voor de
gebakken.

In de kerstvakantie gaan alle wekelijkse clubs niet door. De leiding heeft dan ook even vakantie.
Wel is er een leuke activiteit in Sporthal Klarendal op donderdag 3 januari, van 13.30 uur tot
15.30 uur. Wil je hier mee over weten, stel je vraag dan aan Said Zahti.
Vanaf woensdag 9 januari zijn alle clubs er weer!

Beste wensen!

Namens alle vrijwilligers en stagiaires van het kinderwerk willen wij jullie alvast een vrolijk kerstfeest wensen en een heel fijn nieuw jaar!!!

Kerst op de Jan Ligthartschool
Kerst op de Jan Ligthartschool

DE LEKKERSTE OLIEBOLLEN VAN ARNHEM
En deze kan je bij Bouwspeelplaats De Leuke
Linde bestellen.
De oliebollen worden door de vrijwilligers
gebakken en de opbrengst is natuurlijk voor
de kinderen. De oliebollen worden op
Maandag 31 december op de Leuke Linde
gebakken. Je kan ze dan hier ook ophalen.
Tussen 1 en 2 uur. Voor mensen die slecht ter
been zijn kunnen we bezorgen. De oliebollen
zijn € 0,40 cent per stuk.
Maar bedenk wel het zijn echt de lekkerste
oliebollen van Arnhem en omstreken.

Het kerstfeest op de Jan Ligthartschool is ieder jaar weer een warm en gezellig feest. In iedere klas staat een kerstboom en de klassen zijn versierd met
mooie kerstknutsels van de kinderen. Het hoogtepunt vormt het kerstdiner
en het Jan Ligthartkerstfeest buiten op het plein. Ouders en kinderen maken
voor het diner heerlijke (internationale) hapjes en gerechten waarna de kinderen in hun mooiste kleding in de eigen klas aan tafel gaan waar zij mogen
proeven van al het lekkers. Na het kerstdiner gaan alle kinderen, ouders en
leerkrachten naar het schoolplein voor een sfeervol samenzijn. Buiten staat de
gluhwein en chocolademelk klaar en iedereen kan meezingen en meedansen op
onze eigen Lightheart- band. Deze swingende schoolband bestaat uit een club
enthousiaste ouders die het kerstfeest opvrolijken met kerstnummers.

Naam:
Adres:
Telefoonnr:
Ik wil …………Oliebollen x € 0,40 =



Mijn bestelling graag thuisbezorgen.
(alleen voor 55+ en mensen die slecht
ter been zijn)

Bon uiterlijk 29 december inleveren op de
Leuke Linde.

We kijken ook dit jaar weer uit naar zo’n feestelijke kerst op de
Jan Ligthartschool.
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