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en nog veel meer

Loop eens binnen bij… ‘de Mazzel’

Tekst en foto: Jos Peters 

Sinds april heeft winkelcentrum Klarendal een 
nieuwe winkel: tweedehands winkel ‘de Mazzel’. 

Het eerste wat opvalt bij binnenkomst, is de 
afwezigheid van het muffige luchtje, wat vaak 
gepaard gaat met een tweedehands winkel. Corry 
Buurman, eigenaresse van ‘de Mazzel’: “De kleren 
die wij verkopen, worden gewassen en gestreken. 
Daardoor heb je dat vieze luchtje niet meer.” 

Ondanks het kleine oppervlak is de winkel 
overzichtelijk ingericht. Naast kleding zijn er ook 
spullen als lampen, dvd’s, sieraden en schilderij-
tjes te koop. En veel hebbedingetjes, bijvoorbeeld 
wajangpoppen en kleine porseleinen beeldjes, die 
misschien ook nog bij u in de vensterbank staan. 

Een winkel voor wie graag wat wil rondneuzen 
om iets op de kop te tikken, voor een klein prijsje. 
Corry: “Mensen uit de buurt zeggen dat deze 
winkel er al veel eerder had moeten komen. Soms 
heeft iemand niet veel geld, maar kan dan toch 
wat leuks kopen.“ Haar vriend, Berrie Schoenma-
kers, komt er ook even bij. “We voelen ons in de 

Klarendalse gemeenschap opgenomen. Mensen 
informeren hoe het gaat of brengen hun overtol-
lige kleding en spulletjes naar ons. We voelen ons 
hier thuis.” 

Corry heeft jarenlang in ‘de zorg’ gewerkt. Daar-
naast stond zij in het weekend met spulletjes op 
de markt. “Met hulp van Berrie heb ik besloten 
om de stap te wagen en deze zaak te beginnen. 
Een fulltime baan. Tweedehands is voor mij niet 
raar; ik kom uit een gezin met tien kinderen en 
droeg zelf dan ook de ‘afdankertjes’.“ 

Op dat moment komen er twee jongetjes de 
winkel binnen. Ze willen hun zakgeld uitgeven 
aan een cadeautje voor hun moeder en hun buur-
vrouw. Na goed in de winkel te hebben rondge-
keken, kiezen zij voor een geluksarmbandje en 
een paar tinnen miniatuurtjes (zoals die vroeger 
stonden in de jaren-zeventig- letterbakken). “Jul-
lie moeders en de buurvrouw boffen maar”, zegt 
Corry. “En ik ook. Het is alsof een droom is uit 
gekomen. Ik wilde dit al zo lang en ik geniet nog 
elke dag.“ 

‘De Mazzel’, Klarendalseweg 142.



De zomer is weer voorbij; een paar maanden 
geen wijkkrant maar Klarendal zat niet stil. 
Vooral was het druk voor en door kinderen. We 
doen verslag maar en word ook weer veel voor 
ze aangekondigd, zelf zijn ze ook nog in de pen 
geklommen.

Maar het is voorbij en de reguliere program-
ma’s zijn weer gestart. Ondernemers laten 
van zich horen, jongeren vertellen over hun 
toekomst, we gaan weer sporten op de Leuke 
Linde of via Sportpunt Klarendal, Wijken voor 
Kunst is al weer voorbij en de scholen zijn ook 
al lang weer open. Eens kijken wat het nieuwe 
seizoen ons brengt.

Hopelijk heeft iedereen van de zomer genoten 
en gaan we er weer vol goede moed tegen aan. 

Geniet even na met deze krant, en tot de vol-
gende keer.

Van de redactie & Nieuws & Mededelingen

Jos Peters, Gerard Mulder, Shay Karniel, 

Zefanja Hoogers, Jan Brugman,  

Helga van Ree

www.Zefanja.nl
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is een uitgave van het Wijkplatform

~ Redactioneel ~

Uiterlijk woensdag kopij 20 oktober

Kopij ontvangen we het liefst per e-mail, 
anders op Cd-rom afleveren in de Wijkwinkel.
Ingeleverde teksten moeten in Word worden 
aangeleverd, digitale foto’s in een zo hoog 
mogelijke resolutie. 

Verspreiding van de wijkkrant vanaf 9 nov.
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~ Colofon ~

~ Inleveren van kopy ~
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Koffie-inloop di, woe en do 10.00-12.00 uur koffie/
thee € 0,50 
Brei- en haakclub woensdag 13.00-16.00 uur € 2,00 
(excl. koffie/thee)
Rommelmarkt 1e zondag v/d maand € 5,00 tafel-
huur, gratis entree
Vrijgezellig koken 1e en 3e donderdag v/d maand 
€ 3,50
Clemmy’s herfstpot 2e en 4e zondag v/d maand  
€ 3,50

Voor meer informatie of opgave: tel. 06-21916093 
of 06-52710766.

Asbestsanering in de Paulstraat

In de Paulstraat staat een oude loods met een 
groot geel lint eromheen: pas op asbest aanwezig. 
Omwonenden belden de gemeente, nadat ze ont-
dekten dat er asbest op de vloer lag. Handhaver 
Bodem en Asbest, Dick Smelt: ‘Dat was naar bene-
den gevallen van het dak. We hebben de eigenaar 
benaderd en die heeft de deuren van de loods 
goed dichtgeschroefd. Voor de zekerheid ging er 
nog een geel lint omheen. Het pand gaat gesloopt 
worden, er is al een vergunning aangevraagd. Als 
de sloop begint, wordt het asbest verwijderd.’

Op andere plekken in de Paulstraat is afgelopen 
zomer ook al asbest verwijderd. Grote hoogwer-
kers en steigers vormden het decor van straat. 
Achter blauwe stofnetten vervingen bouwvakkers 
op grote hoogte de pannen van de daken. Daar zat 
asbest in verwerkt. De huizen hebben nieuwe dak-
bedekking en –isolatie gekregen.

Landenkookgroep

De Landenkookgroep gaat opnieuw lekkere maal-
tijden koken voor de bewoners van Klarendal. Om 
de twee weken op een dinsdag is er een ander 
land aan de beurt, waarvan de gerechten op tafel 
verschijnen. 

Zin om eens niet zelf te koken en andere mensen 
te ontmoeten? Kom naar Wijkcentrum Klarendal 
aan de Rappardstraat 30. Kosten: 5 euro p.p.,  
mensen met een Arnhem Card betalen 3,50 euro. 
 
Data: 
Dinsdag 21 september, 5 oktober, 19 oktober,  
2 november, 16 november, 30 november en  
14 december.
Telkens van 17.30 uur tot 19.30 uur. Graag even 
reserveren van te voren, op 026 - 351 34 28. 

Ratatouille

Het activiteitenteam voor de wijk Klarendal is op 
zoek naar andere woonruimte. Vanaf 1 oktober 
houdt het tijdelijke huurcontract dat er was, op. De 
gemeente heeft het pand aan de Sonsbeeksingel 
147 verkocht aan Volkhuisvesting. De huidige 
activiteiten gaan echter zoveel mogelijk door, 
tot er vervangende activiteitenruimte is gevon-
den! Je kunt dus gewoon blijven komen naar de 
Sonsbeeksingel of je opgeven voor een activiteit.

Het programma van Ratatouille: 
Naai-inloop dinsdag 19.30-22.30 uur  
€ 1,00 per keer

 

Een cc gje op Klarendal
Gerard Mulder maakt 
voor elke wijkkrant 
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 
vorige keer was Café 
Simmers, al 90 jaar een 
begrip. 
De waardebon gaat 
naar P. Schouten, 
Verlengde Hoflaan 75. 
Gefeliciteerd! 

GEFELICITEERD!!

Doe ook mee  
en win een prijs !

WELKE PLEK zIE JE oP DE TEKENING?

Naam:

Adres:

Telefoon: 

LEVER DEzE BoN BIJ DE WIJKWINKEL VooR 20 oKToBER

doe mee en win een prijs! doe mee en win een prijs!
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Kinderactiviteiten in Spoorhoek
zoek je nog meer leuke spelactiviteiten? Kom eens 
kijken in de wijk Spoorhoek! Elke dinsdag van 
16.00-17.00 uur is er op het Johan Combéplein een 
sport- en spelinloop voor kinderen en jongeren van 
4 tot 16 jaar. 

Er is van alles te doen. Vorig seizoen was er een 
panna voetbaltoernooi, workshop buttons maken, 
een skelterrace, straatvolleybal, workshop grafitti 
spuiten, waterspelen en een straatspeeldag. In de 
herfstvakantie gaan de activiteiten door. 

Je mag gratis meedoen aan een groot stedelijk 
basketbaltoernooi op donderdag 21 oktober in 
Valkenhuizen (Geitenkamp). Kom meedoen! Heb 
je vragen, mail Tamara Cannegieter, tamracan@
hotmail.com . Weet je niet waar het Johan Com-
béplein is? Ga onder de Hommelsepoort door en 
neem het tweede zijstraatje links. Goed zoeken. Je 
moet onder een blauw poortje door lopen om op 
het plein te komen. 

Beste bewoners van Klarendal en St-Marten.

Vanaf 1991 tot op heden ben ik werkzaam geweest 
in de functie van ‘migranten opbouwwerker’. Ik heb 
samengewerkt met collega’s, opbouwwerkers en 
andere partners om migranten bij de woonomge-
ving en de wijk activiteiten te betrekken. Tevens 
heb ik een paar jaar volwassenenwerk gedaan.

Over het algemeen heb ik me ingezet voor ont-
moeting- en integratieactiviteiten tussen verschil-
lende culturen. Bij elke activiteit/project waren er 
genoeg bewoners en belangstellenden die mee 
hebben gedaan. De resultaten waren een succes. Ik 
heb mijn werk altijd serieus genomen en daardoor 
merkte ik ook veel betrokkenheid van bewoners en 
vrijwilligers. Ik kon makkelijk vrijwilligers en bewo-
ners vinden die bereid waren om graag een handje 
mee te helpen. Ik heb altijd met plezier gewerkt en 
veel enthousiaste mensen en bewoners om me 
heen gehad. 

Beste mensen, een pluriforme samenleving heeft 
veel aandacht, begrip en inzet nodig. Het is een 
lange weg, daarom kan ik ook niet zeggen dat ik 
klaar ben met mijn doel. Ik heb het nodige gedaan 
om d.m.v. mijn activiteiten de gesloten deuren te 
openen en het integratieproces binnen de wijken 
Klarendal en St-Marten te bevorderen. Zo hebben 
vele bewoners in Klarendal en St-Marten elkaar 
ontmoet. Ik denk dat dit niet genoeg is, er moet nog 
meer georganiseerd worden. Het project Klarendal 
en St Marten loopt af per 1 september af. Helaas, 
hierna zult u het zonder mij moeten doen. 

Ik heb gekozen om via wijkkrant Klarendal en 
St-Marten met u afscheid te nemen. Ik hoop dat u 
hiervoor begrip toont.

Tenslotte wil ik u als bewoners, collega’s en instan-
ties bedanken voor uw bijdrage, samenwerking 
en ondersteuning die al die jaren uitgevoerd zijn 
tijdens verschillende projecten en activiteiten in de 
wijken St-Marten en Klarendal. 

Hartelijke dank!
Groet, Ali Özdemir

Afscheid Ali van  
Klarendal en Sint Marten
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NIEUWE CURSUSSEN

Mediatrefpunt Klarendal geeft computerlessen in 
Wijkcentrum Klarendal. Dit seizoen ook cursussen 
Windows 7 en office 2007. Daarnaast zijn er nog 
steeds lessen in Windows XP en Windows Vista. De 
lessen zijn half september begonnen, maar u kunt 
zich nog steeds opgeven bij Aneta Leander 084-003 
87 03 (doorschakelnummer).

Lestijden
Maandag 19.30-21.30 beginners Windows XP, 
Windows Vista en Windows 7 (Aneta en Najad)
Dinsdag 13.30-15.30 gevorderden en open inloop  
(Eppo en Marly)
Dinsdag 19.30-21.30 gevorderden en open inloop 
(Marc)
Vrijdag 13.30-15.30  gevorderden en open inloop 
(Rick)

De mensen van het mediatrefpunt van links naar rechts: 

Najad, Eppo, Marly, Rick, Aneta en Marc. 

NIEUWE DoCENTEN GEzoCHT

Kom je ons team versterken? Dat kan als je veel 
kennis hebt opgedaan over werken met de compu-
ter. En het leuk vindt om met mensen om te wer-
ken. Hun te begeleiden of les te geven. Lijkt je dat 
wat? Neem dan contact op met Aneta Leander voor 
een afspraak. 084-003 87 03 (doorschakelnummer). 
Ervaring is niet noodzakelijk. We zoeken ook een 
websitebouwer en een hardwarespecialist! 

Mediatrefpunt KlarendalUnieke kinderen spelen en werken  
samen in de ‘Regenboogfontein’

Tekst en foto: Jos Peters

Er is weer een bijzondere startende ondernemer in 
Klarendal: Ivonne Kreule, creatief dramatherapeute 
en docente dansexpressie. zij start in september 
met twee cursussen voor kinderen. 

De cursus ‘Voorstelling maken: “Schitterend!”‘ is 
voor kinderen van zes tot en met tien jaar. Vijftien 
bijeenkomsten lang werken ze aan een voorstel-
ling. Deze musical met muziek en dans ontstaat uit 
de voorkeuren en interesses van de deelnemende 
kinderen. Ook kinderen met een beperking kun-
nen hieraan meedoen. Ivonne: “Ik ga uit van de 
unieke mogelijkheden die kinderen hebben. Een 
kind in een rolstoel kan bijvoorbeeld niet over de 
vloer rollen in een spel, maar misschien wel een 
mooi patroon rijden met zijn of haar rolstoel.“ Door 
afspraken over hoe je met elkaar omgaat binnen 
de groep en spelletjes over zang en dans, ontstaat 
zo hun eigen creatieve voorstelling.

De andere cursus is ‘Hooggevoeligheid: ”Ik zie 
ik zie wat jij niet ziet…”‘. Ivonne: “Eén op de vijf 
mensen is hooggevoelig. Bij deze mensen komen 
indrukken en sferen van iets, heel intens binnen. 
Soms weten ze niet hoe ze zich moeten afslui-
ten van die intensiteit. Maar dat kun je leren. 

Langzaamaan wordt hooggevoeligheid erkend. Zelf 
ben ik het ook.” 
De cursus is voor kinderen van negen tot en met 
twaalf jaar. Door doelgerichte, fysieke spelletjes en 
dans leren ze hoe ze ruimte in kunnen nemen of 
dingen kunnen afbakenen. Daarna oefenen ze dit in 
rollenspellen.

Ivonne, die nu drieënhalf jaar in Klarendal woont, 
heeft haar werkervaring op diverse plaatsen opge-
daan. Onder meer Werkerode (trainingsinstituut 
voor mensen met een veelal fysieke beperking), 
Mariëndal (speciaal onderwijs), Groot Klimmendaal 
(revalidatiecentrum) en ‘het Domein’ (kunstbedrijf). 
Haar cursusruimte ligt in het Spijkerkwartier aan de 
Blekerstraat 7. Deze ruimte heeft ook een rolstoel-
toegankelijke ingang. 

Ivonne zoekt nog een vrijwilliger – uiteraard met 
affiniteit voor de doelgroep- om haar te helpen 
tijdens de cursussen. Waarschijnlijk zijn de lessen 
van Ivonne net gestart als deze krant verschijnt, 
maar mocht u interesse hebben, of wilt u een kind 
aanmelden voor een cursus: neem gerust contact 
op met Ivonne. 

Ivonne Kreule, telefoon: 06-45391126. of kijk op  
www.regenboogfontein.nl 

In de herfstvakantie heeft jongerencentrum De Mix 
een aangepast programma. Maar er is genoeg te 
doen. Kijk maar. Voor meer info kijk op  
www.demix.jouwweb.nl of bel 026-4458621.

Maandag 18 oktober 13.00-16.00 uur meidenclub-
uitje: nagelstudio

Dinsdag 19 oktober 13.00-16.00 uur diverse toer-
nooien met prijzen

Woensdag 20 oktober tijd nog onbekend stedelijke 
voetbaltoernooi in Valkenhuizen

Donderdag 21 oktober 13.00-16.00 uur vakantie-
inloop: chill&game

Donderdag 21 oktober 19.00-21.00 uur filmavond

Herfstactiviteiten De Mixschminkfeest
Grimeuse Berbel Peters zoekt voor een zelfstandig 
project – met name- volwassenen die het leuk vin-
den om zich te laten grimeren. Daarna wil zij van 
hen een aantal bijzondere foto’s maken. Mogelijk 
voor een publicatie of om te presenteren bij een 
expositie. Als je dit niet wilt, kun je dat aangeven. 
Je krijgt zelf wel een foto.

Het model mag zelf bepalen hoe hij of zij 
geschminkt wordt. Als je dat moeilijk vindt om te 
bedenken, helpt Berbel mee met het kiezen van 
een thema. Dat kan van alles zijn: horror, prinses-
sen, batman, elfen, tijgers, special effects enz. 

Het project is voor volwassenen, ouderen, jonge-
ren en ook kinderen. Waar? Dat kan overal zijn. 
Thuis, buiten, in een klas… Eigenlijk zijn bijna alle 
locaties mogelijk. Neem contact op met Berbel om 
te overleggen. Kijk voor informatie op de website 

Schminkfeest.nl is een grimebedrijf uit Klarendal 
en verzorgt verschillende schminkactiviteiten en 
workshops in heel Nederland. Laat je een paar uur 
verassen en laat iets moois van je maken!

Foto: Rob Schouten
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Meer informatie over Buiten Gewoon Beter: www.arnhem.nl/bgbklarendal of: Klaas Spits: 026 - 377 4365; klaas.spits@arnhem.nl

HoNDENUITLAATPLAATSEN 

De gemeente is van plan onderstaande locaties 
(zie ook kaartje) aan te wijzen als hondenuit-
laatplaats (HUP) in Klarendal. Degenen die hier 
de hond uitlaten hoeven de uitwerpselen niet 
op te ruimen. Let op: dit is een voornemen, geen 
besluit

Kijk voor een grotere tekening met locaties op  
www.arnhem.nl/bgbklarendal

De locaties zijn:
• Tussen Onder de Linden en Agnietenstraat ter 

hoogte van Oogststraat;
• Langs Onder de Linden tussen Vijverlaan en 

Duivenstraat;
• Langs Klarenbeekstraat tussen Noordpad en 

Verlengde Hoflaan;
• Hoek Vijverlaan en Kazernestraat;
• Langs de Geert Groottestraat;
• Hoek Klarendalseweg en Kazernestraat;
• Atjehstraat;
• Hoek Johannastraat en Tedingstraat;
• Langs Sonsbeeksingel ter hoogte van Hove-

nierstraat;
• Langs Sonsbeeksingel ter hoogte van Paulus-

straat;
• Langs Rosendaalsestraat ter hoogte van Kan-

toor Velperpoort BV;
• Langs Rosendaalsestraat ter hoogte van 

Schutterstraat (overzijde);
• Hoek Leeuwensteinplein en Dr. J.C. Hartogs-

laan;
• Hoek spoor en Velperweg.

Tekening met locaties
U kunt de tekening met locaties bekijken op 
www.arnhem.nl/bgbklarendal
Ook ligt de tekening vanaf 4 tot en met 15 
oktober 2010 ter inzage bij de balie van het loket 
Bouwen, Wonen en Leefomgeving (stadhuis 
Koningstraat 38). Loket open: 09.00 - 16.00 uur.

Let op: dit is een voornemen, geen besluit. Vóór 
de gemeente tot een besluit komt, kan iedereen 
nog op dit plan reageren. Dit is mogelijk tot en 
met 15 oktober. Daarna valt het besluit waarin 
eventuele reacties zijn verwerkt. 
U kunt schriftelijk en mondeling reageren: 
• Schriftelijk: 

Burgemeester en wethouders van Arnhem, 
Postbus 9200, 6800 HA Arnhem

• Mondeling: 
Marieke Sanders, beleidsmedewerker Open-
bare Ruimte: 026-377 3981

Tekst en foto's: Jos van Beek Communicatie   

NIEUWE WERKzAAMHEDEN

op maandag 6 september ging de BGB-schop in een nieuw gedeelte van Klarendal de grond in. Het 
gaat hier om de Agnietenstraat, de Valkstraat, de Pastoor Bosstraat, de Petersplaats en de 1e, 2e en 4e 
Nijverheidsstraat. De start lag in de Agnietenstraat en Valkstraat. Naar verwachting zullen de werk-
zaamheden eind november af zijn, maar het weer kan een spelbreker zijn.

“Deze straten ondergaan een metamorfose”, zegt René Kosters, BGB-hoofdopzichter in Klarendal. “Ze 
worden allemaal mooi en strak. Met nieuwe bestrating in weg en parkeerplaatsen. Met nieuwe stoep-
tegels, nieuwe bomen en nieuwe fietsbeugels.” Hij benadrukt dat het aantal parkeerplaatsen hetzelfde 
zal blijven. 
Wat betreft de Pastoor Bosstraat. “Die zal ietsje later worden aangepakt dan gepland”, zegt Kosters, “want 
daar heeft de gemeente nog eens extra naar gekeken op speciaal verzoek van de bewoners. Die hebben 
ons erop gewezen dat hun wensen niet in de tekeningen (die op internet stonden) waren verwerkt. Het 
ging met name om het groen. Dat is rechtgezet, maar dit heeft wel geleid tot enige vertraging.”

Auto’s
In de straten waar zowel de straat als het trottoir wordt opengebroken, kunnen bewoners tijdelijk geen 
auto voor uw deur parkeren, zegt BGB-projectleider Klaas Spits. “U moet dus elders in de wijk een par-
keerplek zoeken. De woningen zijn echter goed bereikbaar voor voetgangers en fietsers. We doen onze 
uiterste best om de overlast tot een minimum te beperken, maar rekenen op uw begrip.”

VRAGEN

Heeft u vragen? Of wilt u tekeningen bekijken 
van wat er in uw straat staat te gebeuren? Kom 
dan naar het inloopspreekuur in de wijkwinkel: 
iedere woensdag tussen 13.30 en 14.30. Hoofd-
opzichter René Kosters is daar dan aanwezig. 
Meer info op www.arnhem.nl/bgbklarendal

Buiten Gewoon Beter vordert gestaag. Er is al heel wat klaar, zoals onlangs de Klarendalseweg en de Geert Groottestraat. En BGB gaat door. Vanaf 6 septem-
ber is weer een aantal nieuwe straten aan de beurt. ook presenteerde de gemeente haar nieuwe voornemen voor hondenuitlaatplaatsen (HUP’s) in Klarendal. 

IN VooRBEREIDING

In de volgende fase van Buiten Gewoon Beter zijn 
onder meer de Kazernestraat, St. Janskerkstraat, 
Dragonderpad en de Hoflaan aan de beurt. De 
voorbereidingen voor de deze straten zijn in volle 
gang. Waarschijnlijk zullen hier in januari 2011 de 
eerste werkzaamheden gaan plaatsvinden

Valkstraat

Agnietenstraat
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K l a r e t a a l K l a r e t a a l

De laatste twee weken van de zomervakantie 
is Klarendal altijd een Speeldorp rijker; een 
vol programma op bouwspeelplaats De Leuke 
Linde voor alle kinderen van Klarendal en 
omgeving. om zich vlak voordat de scholen 
weer beginnen, nog even uit te leven. Maar 
geen Speeldorp zonder vrijwilligers. Tijd om 
eens te babbelen met een stel doorgewinterde 
vrijwilligers die al sinds jaar en dag op De 
Leuke Linde tijdens Speeldorp en andere acti-
viteiten paraat staan. over hun werk en hun 
wijk.

RINA VELDKAMP –  VERLENGDE PAULSTRAAT
“Ik doe al zo’n dertien jaar vrijwilligerswerk op De 
Leuke Linde; ik kom dagelijks om te poetsen, ijs-
jes te verkopen, koffie te drinken en ’s winters om 
oliebollen te bakken. Noem maar op. Het is een 
uitlaatklep, het voelt hier als één grote familie. 

Mijn dochter loopt hier ook en mijn kleinzoon 
neemt ieder jaar zijn vakantie op voor het Speel-
dorp. Voor mij kan het ‘t laatste jaar zijn. Ik ben al 
tachtig, dus zolang ik nog adem heb… 

Ik heb Klarendal nooit verlaten en heb hier veel 
zien gebeuren in mijn leven. Nu? Nee, het is niet 
meer het Klarendal van vroeger. Vroeger waren 
de mensen arm, maar samen. Nu lopen mensen 

elkaar meer voorbij. Maar de wijk is wel opge-
knapt en netjes. En ondanks dat er een vermoe-
delijke drugsdealer bij me in de straat woont - 
waar ik niet voor weg ga- voel ik me niet onveilig 
in de wijk. Het is niet prettig, maar ergens anders 
is er wel weer wat anders. 

Ik heb me ook opgegeven voor dat complex op 
de Hemonylaan (Woonzorgzone, red.), áls ik het 
nog red. Nu ligt alles even stil tijdens de zomer-
vakantie, maar zo direct beginnen de kaartclubjes 
weer, de bingo, één keer per week gym hier op 
het veld voor 55+ ers, dinsdagmiddag eten bij 
Ger op de Rappardstraat… Ik kan mijn dagen wel 
vullen. Nee, ik zou Klarendal niet uit gaan, of ze 
moeten me er uit dragen!”

“Vroeger waren de mensen arm, maar samen.  
Nu lopen mensen elkaar meer voorbij.”

LIES GERRITSEN – KLARENDALSEWEG 
“Ik loop hier al rond sinds mijn zestiende. Toen 
had mijn vader – die het ook oprichtte- het nog in 
beheer. Ik blijf het naast mijn parttime werk doen, 
omdat het leuk is betrokken te zijn bij mensen 
en buurtbewoners. Je hoort lekker de roddels en 
bent op de hoogte van wat er gebeurt in de wijk. 
Voor het Speeldorp neem ik gedeeltelijk mijn 
vakantiedagen op. De Leuke Linde is het parade-
paardje van de wijk. Ik ben trots op wat we met 
alle vrijwilligers neer kunnen zetten. 

Ik vind de veranderingen in Klarendal positief. 
Fysiek gaat het grandioos vooruit. Die planten-

bakken zijn zo mooi, daar mogen ze van mij nog 
meer geld in steken en ze door de hele wijk in de 
lantaarns hangen.  

Het modekwartier is dan weliswaar niet ons eigen 
idee, maar prima. Andere mensen sluiten hun 
ogen en kijken naar vroeger, maar hun brood 
en vlees kopen ze toch bij de Albert Heijn. Door 
die gemakzucht kunnen de bakker en de slager 
hier niet eens bestaan. Laat ze anders met goede 
ideeën komen. De modewinkels zijn dan wel te 
duur voor ons, maar hoe je het went of keert: die 
oude tijd komt toch niet terug. En liever mode-
winkels dan drugspanden of bordelen.”

“De modewinkels zijn dan wel te duur voor ons, maar hoe  
je het went of keert; die oude tijd komt toch niet terug.  
En liever modewinkels dan drugspanden of bordelen.”

Henny

Rina

bert

Lies

Heidi



HEIDI JANSEN – VooRBRooDSTRAAT
“Ik doe al zo’n acht jaar vrijwilligerswerk op 
het wijkcentrum en op de Tuin (De Leuke Linde, 
red.). Waarom? Het is echt de moeite waard 
om bij al die activiteiten blije gezichten te zien 
van kinderen, die het thuis moeilijk hebben. Je 
merkt dat het gewaardeerd wordt. En als ik ze 
tussentijds zie bij de Albert Heijn terwijl ze rot-
tigheid uithalen, spreek ik ze er op aan. Vaak 
luisteren ze dan. Als je op een leuke, soepele 
manier met die blagen omgaat in plaats van te 
schreeuwen en strenge regels te stellen, bereik 
je wat. Dat geeft voldoening.  

Ik zie dat, doordat er geld in de wijk is geko-
men, dingen soepeler gaan en het leefbaarder 
wordt. Oude mensen kunnen ’s avonds over 
straat. Door die financiële middelen wordt 
ook de Tuin gestimuleerd en behouden. De 
integratie kan misschien wat beter. Ik zie hier 
bijna geen allochtone vrijwilligers. Ze zouden 
zich misschien wat meer van een andere kant 
kunnen laten zien. Want het kan wel, mee-
doen. Alles is bespreekbaar. Kijk nou naar 
stichting MEE, een stichting voor verstandelijk 
gehandicapten. Er werden afspraken gemaakt 
voor deelname aan het Speeldorp, maar je 
weet nooit. Nou blijkt het fantastisch dat deze 
beperkte kinderen een week lang met ons mee 
draaien. Allochtonen zouden zich misschien 
moeten organiseren, we staan altijd open voor 
samenwerking.

Er wordt wel gezeurd dat er hier nooit iets voor 
kinderen te doen zou zijn. Maar dat is niet waar. 
Er is van alles mogelijk, als er tijd en energie in 
wordt gestoken. Kijk maar naar onze musical 
van de meiden voor de zomervakantie; er kun-
nen financiële middelen komen om zoiets waar 
te maken. Maar je moet er wel wat voor doen. 

Iedereen moppert ook over de modewijk. Maar 
het is wel degelijk een verfraaiing, anders zou 
het allemaal maar gekraakt zijn. Het zou alleen 
ook leuk zijn als het modekwartier zich meer liet 
zien, meer bijdragen levert. Bijvoorbeeld door 
tijdens zo’n Speeldorp workshops of kindermo-
deshows aan te bieden. Dan denken de mensen 
misschien ook minder met een oordeel over de 
modewijk en is het meer samen te krijgen.”
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HENNy KEUBEN – HoVENIERSTRAAT 
“Toen ik kinderen kreeg, ben ik er even mee 
gestopt. Maar voor die tijd was ik hier al vrijwil-
liger en nu doe ik het  ook al weer tien jaar. Ik 
vind het belangrijk omdat ik er zelf veel plezier 
aan beleef en omdat je iets kunt betekenen voor 
de kinderen in de wijk. Daarmee is het fijn ergens 
bij te horen. Vanaf dat ik zelf kind was tot nu, is 
er hier veel bereikt. Het is geen ‘tuintje’ meer met 
een schommel en een voetbal, maar er is veel 
meer te bieden. Prachtig om te zien dat ook men-
sen van buitenaf hier hun picknick, schoolreisje of 
kinderfeestje komen doen en gebruik maken van 
het terrein. 

Ik ben geboren en getogen in Klarendal. Vooral 
de laatste drie jaar zie ik alleen maar verbeterin-
gen. Je kunt zien hoe ze hun best doen om er 
een mooiere, groenere en schonere wijk van te 
maken. Alleen heel jammer dat sommige dingen 
dan weer gewoon kapot worden gemaakt door, 
weet ik veel wie. Plantjes die weer uit de boom-

spiegels worden gehaald en zo... Ben je blij dat 
er eindelijk wat aan wordt gedaan, krijg je dat 
soort ongein weer. Ik zie ook nog steeds smerige 
hoekjes, maar dat heeft helaas met de mentaliteit 
van mensen te maken; je ziet niemand eens een 
stoepje vegen. Verder ging ik vroeger niet onder 
de Hommelsepoort door als het donker was, maar 
dat is nu veel beter. Er is nog steeds wel drugs-
overlast. Ik vraag me dan wel af waarom het zo 
lang moet duren voordat het wordt aangepakt. 

Het modekwartier is iets om trots op te zijn. 
Veel Klarendallers zijn altijd zo negatief, maar 
dat is onzin. Kijk, in de stad heb je ook duurdere 
en goedkopere winkels. Afhankelijk van je por-
temonnee ga je naar die winkel die bij je past, 
toch? Het aanzien van Klarendal is zo toch veel 
beter dan wanneer je langs afbraakpanden loopt? 
Ik sta altijd in de etalages te kijken en vind het 
erg leuk. Mensen kunnen zo makkelijk negatief 
met hun vinger wijzen, maar er komt niets uit 
hun handen. Je moet meegaan, alles verandert.”

“Mensen kunnen zo makkelijk negatief met hun vinger wijzen, maar 
er komt niets uit hun handen. Je moet meegaan, alles verandert.”

“Er is van alles mogelijk,  
als er tijd en energie  
in wordt gestoken.”

BERT SCHERRENBURG – DE KAPEL
“Ik was vroeger sociaal cultureel werker op het 
wijkcentrum, het Speeldorp was onderdeel van 
mijn werk. Tien jaar geleden ben ik ander werk 
gaan doen. Maar het Speeldorp ben ik vrijwillig 
blijven draaien; het was mijn leukste activiteit. Ik 
kan vanwege mijn baan helaas niet altijd beide 
weken, maar dit jaar is het me wel gelukt er bij-
zonder verlof voor te krijgen. Het Speeldorp is 
sowieso uniek. Je komt nergens tegen dat zó veel 
vrijwilligers al zó veel jaren twee weken lang dit 
werk doen. Daar wil je graag bij horen. En kinde-
ren zijn natuurlijk geweldig, dat is het ook. Als je 
ziet hoe dankbaar kinderen kunnen zijn, merk je 

hoe prettig ze het vinden om hier vertoeven. De 
sfeer is geweldig. Ze leren van alles en ze verdie-
nen het. En juist die verscheidenheid van mensen 
maakt het mooi.

Ik woon nu zo’n 25 jaar in Klarendal. Er gebeurt 
van alles wat een positieve weerslag op mensen 
heeft. Dat merk ik ook hier op De Leuke Linde 
onder de kinderen. Toen restaurant Goed en het 
modekwartier kwamen, dacht ik eerst ‘Wat heb-
ben wij daar nu allemaal aan…?’. Maar nu het er 
is: alsof we op stand wonen! Dat er soms hele 
negatieve geluiden klinken, ach, dat laat ik langs 
me af glijden.”

“Het Speeldorp is sowieso uniek.” 
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GRATIS TENNISLESSEN oP DE LEUKE LINDE

Door Helga van Ree en Tom Kuiper

Pok…pok…pok… Elke zaterdagochtend vliegen 
op De Leuke Linde de tennisballen weer over 
het net. op het blauwe kunststof van de Krajicek 
Playground krijgen jongeren en volwassenen op-
nieuw gratis tennisles. Tot en met oktober kunnen 
nieuwsgierigen eens mee komen spelen. 

“Ik vind het leuker dan verwacht”, zegt deelneem-
ster Patricia Gerrits (25). “Je bent lekker bezig in 
de buitenlucht, het tijdstip is prima, het duurt niet 
te lang en het is in de buurt. Maar vooral heel ge-
zellig. Soms gaan we na de les met z’n allen nog 
een uurtje door.” 

Een goed teken voor de leraar van de groep, 
Hamid El Messaoudi (37). Hij werkt als sportin-
structeur bij Sportbedrijf Arnhem en zet zich al 
jaren in voor een beter sportklimaat in de stad. De 
gratis tennislessen in diverse wijken, waaronder 
Klarendal dus, zijn daar onderdeel van. 

Hamid: “Mijn ervaring is, dat bij tennis mensen 
eerder geneigd zijn om samen te werken. Wat bij 
voetbal veel minder is. Daar is het toch meer ieder 
voor zich.” Toen Hamid jong was, bleek tennis ech-
ter niet voor hem weggelegd. “Het had nog het 
imago van elitesport. Als zoon van een gastarbei-
der had ik dus niets te zoeken op de tennisbaan. 
Lidmaatschap van een club konden mijn ouders 
niet betalen.” 

Lage drempel
Zijn drive om tennis laagdrempelig te maken, 
komt dan ook uit zijn jeugd. “Allochtoon, autoch-
toon, rijk of minder rijk: iedereen moet kunnen 
tennissen”, vindt Hamid. Het mooiste is volgens 
hem als kinderen of volwassenen na zijn gratis 
lessen kunnen en willen doorstromen naar clubs.
Patricia twijfelt daarover. Ze denkt dat een club te 
ver is en duur. Nu zijn de lessen gratis en wordt 
er voor rackets gezorgd. Als het onderdeel in het 
programma van Sportpunt Klarendal zou worden 
opgenomen, zou ze makkelijker overwegen om 
door te gaan. 

Humor
Naast de sportlessen geeft Hamid gastcolleges op 
scholen. Die gaan over sport èn over de rol van 
allochtonen in de Nederlandse samenleving. Als 
Nederlander van Marokkaanse afkomst (hij was 
zeven toen hij naar Arnhem kwam) houdt Hamid 
ervan om te prikkelen. Het liefst wil hij verbinden, 
maar mensen moeten volgens hem wel eerst 
kritisch naar hun eigen gedrag kijken. “Ik vind het 
belangrijk dat de Marokkaanse jeugd leert denken 
in de wij-vorm. Niet ‘wij Marokkanen’, maar ‘wij 
Nederlanders’. Zelfrelativering en humor helpen 
daarbij. Om het ijs te breken maak ik vaak een 
geintje onder Marokkaanse jongeren. ‘Weten jullie 
dat de triatlon in Marokko is uitgevonden? ’zeg 
ik dan. ‘Wij lopen naar het zwembad, wij trekken 
gratis een baantje en we komen op de fiets weer 
terug’.” 

De serieuzere Hamid praat over de normen en 
waarden uit zijn jeugd. Die bracht hij door in 
Presikhaaf. De Nederlandse samenleving zag er 
toen anders uit, volgens hem. “Ik werd vroeger 
niet alleen opgevoed door mijn ouders, broers en 
zussen, maar ook door mijn buurvrouw. Die was 
ordentelijk en een tikkeltje streng. Maar wel recht-
vaardig”, zo herinnert hij zich. Die sociale binding 
zou hij graag weer terug zien. En sport is daarbij 
van onschatbare waarde. 
Leerling Rieki Keuben (39) is daar een sprekend 
voorbeeld van. Wat haar betreft is iedereen die 
langs hun speelveld loopt, ook welkom. Ze kun-
nen zo een racket pakken en meedoen. “Hoewel 
we een heel gezellig groepje hebben, hoor. Er 
zitten allerlei culturen in en dat vind ik leuk. We 
lachen veel samen. Maar natuurlijk leren we ook 
tennissen: de forehand, de backhand èn ballen 
oprapen. Vooral dat laatste eigenlijk…”, zegt ze la-
chend en steekt een sigaretje op na haar sportieve 
arbeid.  Voor haar geen extra uurtje doortennissen 
vandaag…  

Wie ook zin heeft om mee te doen met de gratis 
tennislessen, kan gewoon eens langskomen en 
meedoen op De Leuke Linde. Hamid is daar elke 
zaterdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. 

'Tennis is geen elitesport meer'

Hamid El Messaoud

Staat deze bloem in Frankrijk? Nee hoor, in de 
Reizende Tuin aan de Verlengde Hoflaan. Dit voor-
jaar stopte het kinderwijkteam er tientallen zonne-
bloempitjes in de grond en voilà: een fraai geel veld 
vol zonnige bloemen. Goed gedaan!

De reizende tuin

De activiteiten bij wijkcentrum Klarendal beginnen 
weer. 

Op woensdagavond is er tussen 18:00 en 18:45 uur 
KINDERDISCo voor jongens en meisjes van 4 tot 7 
jaar. Ben je tussen de 8 en 12 jaar? Kom dan swin-
gen met DJ Susie tussen 19:00 en 20:00 uur!! Het 
kost niks, maar je mag wel geld mee nemen om 
snoepjes of drinken te kopen!

Vanaf woensdag 29 september starten we met de 
INSTUIF op woensdagmiddag. Van 13:45 tot 15:00 
uur kun je komen knutselen, sporten of muziek 
maken! Het kost €0,50 per keer.

Van 18 tot en met 24 oktober is het herfstvakan-
tie. Kom naar de WINTERSPELEN oP DE LEUKE 
LINDE! In de week voor de herfstvakantie krijg je 
een flyer bij het wijkcentrum of De Leuke Linde. 
Hierop staan alle vakantie-activiteiten. Neem al je 
vriendjes en vriendinnetjes mee en kom naar het 
wijkcentrum!!

Voor meer informatie kun je bellen naar het wijk-
centrum 026-3513428 en vragen naar Joyce of 
Annika

Wijkcentrum Klarendal
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W i j k  A c t i e  P l a n  K l a r e n d a l
Klarendal is in 2007 uitgeroepen door toenmalig 
minister Vogelaar tot Krachtwijk. De Vogelaar-
aanpak heet ondertussen officieel Wijkaanpak. In 
alle vier de Arnhemse wijken die onder deze aan-
pak vallen, wordt constant gewerkt aan een zoge-
naamd wijkactieplan, kort gezegd WAP. Een plan 
wat met, door en voor bewoners doelen wil beha-
len met de speerpunten Wonen, Werken, Leren & 
opgroeien, Integreren, Sport & Cultuur, Veiligheid 
en ‘Achter de Voordeur’. Vanaf 2009 is de start 
gemaakt met de uitvoering van het programma, 
het wijkplatform en de bewonersgroep worden 
regelmatig over de voortgang geïnformeerd. In 
deze rubriek houden we u op de hoogte van de 
actualiteit van het WAP. 

Één van de speerpunten binnen het WAP is huis-
houdens te ondersteunen, zelfredzaamheid te 
bevorderen en overlast te verminderen. Daarvoor 
bestaat o.a. het ‘Vernieuwingsproject’ –  uitgevoerd 
door Rijnstad, in Klarendal in opdracht van het 
WAP. We ontmoeten de zogenaamde ‘casemana-
ger’ in de wijk, Henk Nieuwhoff. 

Henk: “Van te voren krijgen mensen een aankon-
diging in de bus, vervolgens gaan we in een hele 
straat huis-aan-huis de deuren af. Door met bewo-
ners in gesprek te gaan, komen we achter hun 
eventuele hulpvragen of wensen en kijk ik of ik ze 
verder kan helpen.” Het project loopt in een iets 
andere vorm al sinds 2003, sommige bewoners 
zijn ook niet geïnteresseerd in een bezoek. Maar 80 
tot 85% van de ontmoetingen worden weldegelijk 
gesprekken. Henk speelt onder andere een bemid-
delende rol in de hulpverlening, hij kan mensen 
bijvoorbeeld op de ‘voorzieningencheck’ wijzen 
waardoor een huishouden er soms wel tot  €1450,- 
op jaarbasis op vooruit kan gaan, bij klachten of 
wensen over de straat weet hij de weg naar bij

voorbeeld de gemeente of Volkshuisvesting. 
“Het is vooral mijn bedoeling om náást de mensen 
te gaan staan, een wegwijzer, een ondersteuner te 
zijn. Verder probeer ik mensen te stimuleren. Als 
onderdeel hiervan heb verschillende bewoners al 
verwezen naar de participatiecoaches waar ik nauw 
mee samenwerk. De participatiecoach kent de weg 
op het gebied van alle soorten vrijwilligerswerk 
en scholing en heeft de mogelijkheid de bewoner 
gedurende langere tijd individueel te begeleiden.” 
Mensen staan open en voelen zich door kleine ver-

anderingen snel prettiger. “Het is heel belangrijk 
werk. Ik krijg reacties als ‘Je kwam net op tijd; ik 
zat tot mijn lippen in de ellende en nu is er lucht 
gekomen!’. Het is dus ook heel dankbaar; een leven 
vernieuwd en de leefbaarheid groter. Ik zou dit tot 
mijn pensioen willen blijven doen!”

Henk Nieuwhoff is bereikbaar via h.nieuwhoff@
rijnstad.nl of 06 45 05 50 60. Wilt u meer weten 
over het ‘Vernieuwingsproject’? Kijk op de website 
www.rijnstad.nl onder ‘projecten’.

Henk Nieuwhoff

Nuttige nummers in de wijk

Politiehuiskamer: Marten van Rossemstraat 2, 
tel. 443 34 35 politiehuiskamer@planet.nl  
ma. t/m do. 9:00-16:30u.  
Spreekuur Wijkagent: donderdag 19:00-20:00u. 
Buiten openingstijden kunt u bellen met het 
hoofdbureau 0900-8844
Grofvuil ophalen: tel. 446 04 90 (SITA)
oud Papier: Elke 2e dinsdag van de maand  
Klachten openbare ruimte: tel. 0900 1809 
Stadsbeheer, servicelijn@stadsbeheer.nl
Jongerencentrum De Mix: tel. 445 86 21,  
www.jongerencentrumdemix.nl 
Mediatrefpunt Klarendal: tel. 351 34 28 
SWoAspreekuur: Wijkcentrum Klarendal do. 
12:00-14:00u. tel. 06-39495151 (alleen tijdens 
spreekuur)
Volkshuisvesting: tel. 37 12 712 / 0800 7788999
De molen: geopend vrijdag 13:00u-16:00u, 
zaterdag 9:30u-13:00u, of als de wieken draaien
ophaaldag plastic: elke 2e ma. van de maand
Wijkcentrum Klarendal: Rapparstraat 30  
tel. 351 34 28

Wijkwinkel Klarendal

Klarendalseweg 442, Tel. 445 22 57. 
E-mail: wijkwinkel.klarendal@rijnstad.nl

Openingstijden: ma t/m do 9.00 uur - 17.00 uur.

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

Buurtopbouwwerker: Rob Klingen

wijkmanager: Saskia Moester

Klarendal is ook te vinden op de gemeentelijke 
website:  
www.arnhem.nl > Wonen & Leven > uw wijk

Ook de Rechtswinkel is gevestigd in 
de Wijkwinkel.
Inloopspreekuur: dinsdag 19.00 - 20.00 uur.

Wijkplatform Klarendal

De wijkplatforms in Arnhem en dus ook dat van 
Klarendal worden officiële adviescommissies van 
het college van burgemeester en wethouders.
Dat wordt gedaan om een einde te maken aan 
de discussies over de manier waarop de wijk-
budgetten worden verantwoord.
Nu wordt ook wel netjes met dat geld omge-
sprongen. Het wijkplatform moet de uitgaven 
vooraf goedkeuren en elk jaar komt achteraf 
de jaarrekening op tafel. Maar het wijkplatform 
heeft tot nu toe geen juridische status en in ons 
regel-land is die wel nodig. Anders mag een 
accountant die rekeningen niet officieel goedkeu-
ren. Het wijkplatform, moet dan een rechtsper-
soon zijn. De mensen zouden uit het ontbreken 
van de handtekening af kunnen leiden dat er 
slordig met het wijkbudget wordt omgegaan, 
maar  die conclusie klopt dus niet. 
Om meer helderheid te verschaffen worden de 
wijkplatforms een officiële adviescommissie van 
b. en w.  De boekhouding zelf hoeft niet te ver-
anderen.

W I J K W I J z E R ☞☞

WIJKPLATFoRM KLARENDAL
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‘geloof in je dromen!’

De scholen zijn weer begonnen. Veel jongeren 
trekken met frisse tegenzin hun boekentas tevoor-
schijn. zetten de wekker. Pakken hun fiets. zetten 
zich in de schoolbanken. Het vraagt wat discipline, 
zeker als je het nut van school niet zo inziet. Het 
is toch lekkerder om uit te slapen? Relaxter om de 
stad in te gaan? Deze twee Klarendalse jongeren 
vertellen waarom het hun wèl lukte.

GERALDo SLANGENBURG (19) uit de Valkstraat 
haalde vorig jaar zijn MBO-diploma beveiliging. Iets 
wat hij altijd al graag wilde. De weg er naartoe ver-
liep niet helemaal soepel. ‘Toen ik vijftien was zat 
ik op het VMBO. Daar had ik erge problemen met 
mijn leraar. Ik kreeg steeds meer rode kaarten en 
werd uiteindelijk van school gestuurd. De praktijk-
school had plek voor me, maar daar vonden ze mijn 
niveau te goed. Ik haalde dikke voldoendes voor 
de toetsen. Samen zijn we verder gaan kijken en zo 
ben ik bij het Rijn IJssel terecht gekomen. Ik wilde 
vroeger al bij de politie en beveiliging leek me ook 
wel een leuke richting. Via de opleiding assistent-
beveiliger ben ik verder gegaan voor allround be-
veiliger. Helaas is het moeilijk om werk te vinden. 
Nu ben ik in gesprek met de politie in Presikhaaf… 

Ik vond de opleiding niet te zwaar. Ik zit niet zo 
graag in de boeken om eerlijk te zijn. Nu had ik nog 
genoeg tijd voor mijn hobby zingen. Iedereen op 
school leefde altijd erg mee als ik had opgetreden 
en de volgende dag wat moe in de klas zat. Maar ik 
wilde perse mijn diploma halen. Dat doorzettings-
vermogen heb ik wel. En geen strafblad. Een paar 
jongens uit mijn buurt wilden ook wel de opleiding 
tot beveiliger volgen, maar zijn in aanraking met 
politie geweest. Dan kun je het wel vergeten. Ik ben 
gelukkig anders, wat dat betreft. Ik denk meer na 
voor ik iets doe. Daarom heb ik nu een diploma. 
Dat had ik eigenlijk niet van mezelf verwacht. Ben 
best trots op mezelf. Tegen een ander zou ik zeggen: 
gewoon doorzetten en geloof in je dromen!’

SELIM AyDIN (19) uit de Borgardijnstraat haalde in 
juni zijn MBO-diploma aan het Rijn IJssel. Hij koos 
voor een vervolgopleiding: HBO Bedrijfseconomie 
aan de HAN. ‘Met een goed diploma kan ik hoger 
op de ladder komen. Ik wil niet onderaan staan. 
Mijn moeder is schoonmaakster en mijn vader 
werkt in een kippenfabriek. Ze werken hard en 
doen vies werk, maar verdienen weinig. Ik wil ook 
hard werken, maar dan ook goed betaald krijgen. 
En daarvoor kun je studeren in Nederland. Iedere 
jongere heeft recht op studiefinanciering. 

Voor mij is het heel logisch om die kans te grijpen. 
Het voorbeeld gaven misschien mijn Nederlandse 
vriendjes op de lagere school. Zij hadden een toe-
komstbeeld en dat wilde ik ook. Ik snap de jongeren 
niet zo goed die voor de lol van het moment gaan 
en verder niks willen… Maar het is ook een groeps-
ding. Als je vrienden spijbelen of jointjes roken, 
doe je al snel mee. 

Ik vind leren gelukkig leuk en ben nieuwsgierig. 
Op school helpen leraren en leerlingen je ook goed. 
Je kunt altijd bellen of mailen als er iets. Om het 
vol te houden moet je één doel voor ogen houden 
en daar voor gaan. Voor mij is dat misschien wel 
een eigen bedrijf beginnen. Zelf de regels kunnen 
bepalen. Vrijheid. En als ik daarmee straks ook een 
BMW kan kopen, is dat mooi meegenomen, haha. 
Maar zover is het niet. Ik moet voor deze opleiding 
hard leren. Ze zeggen dat zestig procent de eerste 
zeven weken niet haalt. 

Voor mijn hobby voetbal heb ik gelukkig nog wel 
tijd. Daarvoor ga ik met wat vrienden naar De 
Leuke Linde. We kijken ook wel eens samen film en 
kletsen en hangen wat.  Over tien jaar heb ik een 
goede baan,  eigen huis, een vrouw die ook werkt, 
kinderen… Ja ik woon wel in Arnhem. Maar niet 
in Klarendal denk ik. De huizen zijn wel klein. Maar 
voorlopig zit ik hier goed. Bij mijn ouders.’ 

Y
Geraldo Slangenburg Selim Aydin

Vreemde gasten

m

m

Door Helga van Ree 

Begin september had speelplaats De Leuke Linde 
wel heel bijzondere kostgangers. op het grasveld 
liepen pony’s en kippen en konijnen scharrelden 
gezellig rond. ze hoorden bij het circus dat twee 
dagen lang zijn kamp had opgeslagen om het jaar-
lijkse speeldorp feestelijk af te sluiten. Wie goed 
keek, zag ook dat het dit jaar een spectaculaire 
show zou worden: vijf fraaie leeuwen en een tijger 
lagen te soezen in een grote, getraliede vracht-
wagentrailer. Het riep verschillende reacties op bij 
mensen, die de dieren vanaf de Agnietenstraat kon-
den bekijken. ‘Wow, wat opwindend; dat wil ik ook 
zien’ riep iemand maar er waren ook  voorbijgan-
gers die zich hardop afvroegen of Arnhem circussen 
met wilde dieren niet had verboden… Hoe zat dat 
nou?

‘Arnhem heeft geen speciaal beleid hiervoor’, aldus 
een woordvoerder van de gemeente. Er is geen 
landelijke wetgeving die circussen met wilde en 
exotische dieren verbiedt. Wel zijn er regelmatig 
gemeenten die dergelijke circussen actief weren. 
Zij hebben er moeite mee. Ondanks de richtlijnen 
die circussen hebben opgesteld, om het welzijn van 
de dieren te bevorderen. Daarin staat ook hoeveel 
vierkante meters de dieren aan hokruimte moeten 
hebben. De meeste circussen voldoen daaraan. Ook 
het circus dat Klarendal aandeed. 

Toch blijft het dubbele gevoel bij veel mensen han-
gen. Wilde dieren fascineren en men vindt ze zielig. 
Een moeder die met haar twee zoontjes naast de 
tent stond te kijken: “Ik heb in Afrika leeuwen in 
het wild gezien. Daar horen die dieren thuis. Zelf 
zou ik daarom niet naar een circus gaan, maar de 
kinderen wilden graag even komen spieken. Dat 
mag van mij, hoor. Het liefst neem ik ze later mee 
op zo’n safari, maar tot die tijd….’ Niet iedereen 
kan op safari. Een kaartje voor het circus goedko-
per. De oplossing van een paar jongeren, om elke 
leeuw dan zijn eigen vrachtwagen te geven is in dat 
opzicht ook eerder ludiek dan realistisch. Want wie 
wil er vijftig euro betalen voor een kaartje? 

Wat de dieren vinden van hun ‘baan’ kunnen ze 
helaas niet zeggen. of zij plezier hebben is ondui-
delijk. De kinderen van het speeldorp hadden dat 
duidelijk wel. zij genoten van hun optreden.
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Jong bezoek aan 
Klarendalse molen

K I N D E R p a g I N a

Basisschool De Wijzer 
weer begonnen! Jong bezoek aan 

Klarendalse molen
Tientallen kindervoeten beklommen onlangs de 
houten trappen van molen De Kroon. Het waren de 
leerlingen van groep zes, zeven en acht van de Sint 
Jansschool. 

Zij hadden een uitnodiging gekregen om eens langs 
te komen, vanwege de Open Monumentendag. Er 
was een rondleiding met uitleg kregen over de 
geschiedenis en de werking van de molen. Ook 
kregen ze een educatieve film te zien. De leerlingen 
vonden het zo interessant dat ze graag een folder 
meenamen omdat zij in het weekend meer monu-
menten wilden gaan bezoeken…

Het bezoek aan de molen werd afgesloten met een 
glas limonade in ‘Goed’, ofwel het monumentale 
Station Klarendal. Voor de meeste kinderen de eer-
ste keer dat zij binnen kwamen in het oude post-
kantoor. Er ging een wereld voor hen open…

$
$

$

Om 8:00 uur renden er al kinderen op het plein... 
Zenuwachtig en benieuwd naar de nieuwe klas, juf 
of meester, kortom het nieuwe schooljaar!
Veruit de meeste kinderen hadden weer enorm zin 
om te beginnen! De juffen en meesters waren goed uitgerust en hadden na alle voorbereidingen van 
de voorafgaande weken, weer zin om die heerlijke 
snoeten weer te zien!

Ikzelf ga de eerste schooldag altijd even op bezoek in alle groepen om te zien of iedereen er wel is, 
maar vooral om iedereen een fantastisch school-
jaar te wensen. Het deed me goed om de kinderen 
weer in de klassen te zien zitten en de ouders te 
spreken. De eerste schooldag wordt ook altijd 
gevierd op De Wijzer. Dit jaar met een gezellige 
picknick op het plein. We gaan er weer voor!
 
Vanessa Bijsters
Basisschool De Wijzer
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Nog twee maanden lang kunnen kinderen van 4 t/m 
12 jaar deelnemen aan sport- en spelactiviteiten op 
de bouwspeelplaats:
- maandag van 15.30 tot 17.00 uur: Speluitleen 

Pretland
- donderdag van 16.00 tot 17.30 uur: Sportclub

Wil je weten wat er nog meer te doen is op De Leuke 
Linde? Ga naar www.deleukelinde.nl of kom gewoon 
naar de speelplaats toe. Daar staan twee grote 
borden waar alle activiteiten op staan. Maar je  
mag het natuurlijk ook gewoon aan Maartje en 
Thijs vragen. Aan Thijs? Ja, die ken je misschien  
nog niet en daarom stelt hij zich even voor. 

Even voorstellen…
Mijn naam is Thijs Laseur. Vanaf september werk 
ik als sport- en spelmedewerker op De Leuke Linde. 
Samen met mijn collega Maartje Derksen ga ik 
de sportactiviteiten verzorgen. Ik doe dit werk al 
drie jaar voor sportbedrijf Arnhem, maar dan in 
Malburgen. Daarnaast werkte ik mee aan stedelijke 
activiteiten en evenementen. Vanaf september ga 
ik twintig uur voor Malburgen werken en twintig uur 
voor De Leuke Linde in Klarendal. Een mooie combi-
natie dacht ik zo! 

Tot op De Leuke Linde!

Activiteiten De Leuke LindeActiviteiten De Leuke Linde
Basisschool De Wijzer 

weer begonnen!



Speeldrrp Klarendal 2010
Nat, maar wel superleuk!!! :

12

$

:
$

Het jaarlijkse Speeldorp zit er weer op in 
Klarendal. Kinderen en leiding lieten zich niet 
tegenhouden door de regen en de wind. Iedere 
dag was er een programma vol spannende 
spellen en leuke thema's. 

Speeldorp opende met een TAM-TAMoPToCHT 
DooR DE WIJK. De hele buurt kon horen dat 
het feest  zou beginnen. Daarna volgde een 
spectaculaire activiteit: de BUNGEE-TRAM-
PoLINE! Op de BERoEPENDAG brachten de 
kinderen ‘s ochtends een bezoek aan de politie. 
Ze kregen  een rondleiding, uitleg over het werk 
en een demonstratie met een politiehond. ’s 
Middags was er op de speeltuin aandacht voor 
andere beroepen. Er was bijvoorbeeld iemand 
van de landmacht aanwezig. 

WATERDAG was erg waterig, met een zon-
netje. Het kon de pret echter niet drukken. Op 
de VERKEERSDAG konden kinderen hun fiets 
laten maken bij een fietsenmaker, meerijden 
in een oldtimer en skelteren op een parcours. 
De SPEL-UITLEENDAG was goed bezocht. ’s 
Ochtends in de tent omdat het regende, 's mid-
dags buiten met een groot parcours op het 
veld, met een stoere stormbaan.
De tweede maandag was het tijd voor de 
SPoRTDAG, gevolgd door de traditionele 
BoUWDAG. De dagen ervoor konden kleine 
timmerlieden al flink knutselen aan het bouw-
dorp, maar op deze dag werd er ook een bouw-
meester gekozen!

Het DAGJE UIT ging naar Avonturenpark 
Hellendoorn. Voor de TALENTENDAG trokken 
de kinderen ’s ochtends naar het Posttheater. 
Daar oefenden ze het dansen, zingen en muziek 
maken, samen met Samba Salad. Het resultaat 
was ’s middags te zien in de talentenshow.
En -zoals gewoonlijk- sloot het Speeldorp af 
met CIRCUS HARLEKINo. Dit keer met wilde 
dieren als leeuwen en slangen!!

SPEELDoRP 2010: EEN SUPERLEUK EN 
GESLAAGD SPEELDoRP. RoN, MAARTJE EN 
JoyCE BEDANKEN ALLE VRIJWILLIGERS VooR 
HUN SUPERGoEDE INzET!!!

REACTIES VAN KINDEREN

Welke begeleider vind je het leukst? ‘Mijn moe-
der!’
Mike, 9 jaar, komt elk jaar, elke dag

Wat vond je minder leuk aan Speeldorp? 
‘Waterdag, ik was mijn zwembroek vergeten.’
Kevin, 8 jaar, komt iedere dag naar Speeldorp.

Welke begeleider vind je het leukst? ‘Oma van 
de keuken! Ze is heel lief en zorgt goed voor 
ons!’
Maartje, is coördinator op Speeldorp en komt 
dus iedere dag

Wat wil je volgend jaar weer zien? ‘Waterdag, 
met gladiatoren op het water!’
Michel, 10 jaar, komt iedere dag!

Wat zou je volgend jaar op Speeldorp willen 
doen? ‘Een grotere hut bouwen.’
Sefa, 8 jaar, komt ook iedere dag naar 
Speeldorp

Surfsimulator

Beroependag

Beroependag

Talentendag

Skelterrace

Hellendoorn


