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en nog veel meer

Door Jan Brugman 

De plannen om de St. Jansschool aan de 
Rosendaalsestraat aan het einde van dit school-
jaar te sluiten hebben grote verontwaardiging 
opgeroepen bij een groot aantal ouders van kin-
deren op die school.

De ouders kregen het bericht over de vervroegde 
sluiting als voldongen feit meegedeeld door mid-
del van een brief van schoolbestuur Fluvius die 
aan de leerlingen was meegegeven. 

Die onverwachte brief is bij de ouders helemaal 
verkeerd gevallen: het besluit van het schoolbe-
stuur gaat eenzijdig in tegen de eerder gemaakt 
afspraak dat de school pas in 2012 zou dichtgaan. 
Ouders vinden het “Een donderslag bij helder 
hemel, een bom” zegt Ron Onstein (Leuke Linde) 
die zelf een dochter op de school heeft. “Ik ben 
woedend en met mij nog veel anderen. Er is geen 
enkel overleg geweest. Zo doe je dat niet. Ze 
hebben al gepraat over de verplaatsing van een 
digitaal schoolbord” weet Onstein. “Het lijkt wel 
of het materiaal en het geld belangrijker zijn dan 
de kinderen.”

Naar zijn oordeel is het plan helemaal niet in het 
belang van het Multifunctionele Centrum wat er 
in Klarendal moet komen. Het is de bedoeling dat 
de twee scholen (Annaschool en St Jansschool) 
in 2012 samen opgaan in het nieuwe samenwer-
kingsverband, dat de Atlas gaat heten. De kans 
bestaat volgens Onstein dat er nu leerlingen naar 
andere scholen verdwijnen. 
Volgens het schoolbestuur zou voor het open-
houden een bedrag van 500.000 euro nodig zijn. 
Onstein: “Dat moeten ze dan eerst nog maar eens 
aantonen. Je hebt kans dat de valse start van de 
nieuwe school de komende jaren meer kost.”

Hij meent dat je een school die 83 jaar in de 
wijk staat niet op deze manier zo maar kunt 
dichtgooien, zeker niet als eerder al een andere 
sluitingsdatum is afgesproken. Opbouwwerker 
Rob Klingen: “In de projectgroep voor het 
Multifunctioneel Centrum in Klarendal, waarin 
ook de nieuwe school komt, was deze ontwikke-
ling niet bekend. Ik kan de emotie van de ouders 
wel begrijpen. De St. Jansschool is een echte 
Klarendalse school en ook nog de laatste in de 
wijk. Overleg is altijd beter.”  

Op dinsdag 26 januari is er ad hoc een ouder-
avond belegd waar de gemoederen hoog op zijn 
gelopen. Een excuus voor niet overleggen met 
ouders zou volgens het bestuur het feit zijn, dat 
er geen ouderraad of medezeggenschapsraad op 
deze school is. Maar dat word geen goed excuus 
gevonden. Na overleg zijn ouders in de gelegen-
heid gebracht de financiële stukken in te zien en 
binnen een maand met een oplossing te komen 
- daar nog niet alle mogelijkheden bekeken waren 
- om de school tóch tot 2012 open te houden.

Het nieuws van de school is ook in het 
Wijkplatform Klarendal aan de orde geweest.
Zij hebben ondertussen een pittige brief naar het 
schoolbestuur Fluvius gestuurd die ook naar de 
gemeente Arnhem gaat.

O u d e r s  z i j n  v e r o n t w a a r d i g d
B e s t u u r  w i l  S t .  J a n s s c h o o l  e e r d e r  s l u i t e n 

M o s k e e  n i e t  a a n  d e  R o s e n d a a l s e s t r a a t

Bron: deels geknipt en geplakt uit de Gelderlander 

Al maanden circuleerde de Nota Randvoorwaarden 
voor een moskee aan de Rosendaalsestraat op de 
plek van de Sint Jansschool. Daar is in de loop van 
de tijd het nodige verzet tegen geweest en het één 
en ander in aangepast. Afgelopen 25 januari zou de 
gemeenteraad uiteindelijk voor of tegen stemmen. 
"Als de raad in meerderheid tegen is, is het over", 
liet wethouder Barth van Eeten kort voor de stem-
ming weten.

De avond duurde tot 01:00u ’s nachts waarbij veel 
discussie over het aantal parkeerplaatsen. Met een 
krappe meerderheid van 19 stemmen tegen en 18 
voor verwierpen de raadsleden de Nota waarmee 

burgemeester en wethouders groen licht wilden 
geven voor het islamitisch gebedscentrum. Dat 
betekent dat er geen moskee komt op dit adres. De 
Islamitische Unie is niet uit het veld geslagen door 
de weigering van de gemeenteraad in te stem-
men met het bouwplan. Dat zegt voorzitter van de 
Islamitische Unie, Bahaeddin Budak. "De raad is 
alleen tegen deze plek, niet tegen een moskee als 
zodanig." Verder geeft hij aan op zoek te gaan naar 
een alternatieve plek in de wijk. 

Zodoende is het gebouw uit 1925 van de Sint 
Jansschool tweeledig in opspraak. Als school gaat 
het misschien dicht, maar doordat de moskeeplan-
nen van de baan zijn is de kans op sloop ervan 
kleiner geworden.
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Het jaar 2010 is al weer in volle gang; nadat 
iedereen kerst vierde en daarna van een 
heleboel Nieuwjaarsborrels genoot, zitten we 
allemaal weer op de werkplek en worden er 
weer nieuwe plannen gemaakt om komend 
jaar mee aan de gang te gaan. Sommige liggen 
er al, maar weer word er opgeroepen om met 
initiatieven te komen waarmee Klarendal een 
nog leukere wijk kan worden. Daar komt minis-
ter van der Laan dan even naar kijken over 
een maand, door zijn beleid kunnen we het 
tenslotte doen. Wat hebben we verder in het 
verschiet? Gemeenteraadsverkiezingen! Eens 
kijken wat die met Klarendal doen. Volgende 
krant meer daarover. 

Deze keer geen plaatjes praatjes op de midden-
pagina, maar wel een krant vol met ontwikke-
lingen voor het jaar, veel leesplezier.

Van de redactie & Nieuws & Mededelingen

Jos Peters, Gerard Mulder, Shay Karniel, 

Zefanja Hoogers, Jan Brugman,  

Helga van Ree

www.Zefanja.nl

Drukkerij Advadi

Carla Dieperink, Gerdie Hermsen-Buunk, 

Bert Pas, Anja Pas, Ria Lijten, Annemarie 

Hermsen, Liesbeth Sonneveld, Marianne 

van Scherrenburg, Hans te Boekhorst, 

Elly Reijnier, Linda van Scherrenburg, Ed 

de Mulder, Toon Lubbers, José Pelsers, 

Jacqueline Daams, Gerard Veenstra, Tammo 

Westra,  Joos van Lunteren, Corry Evenhuis.
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is een uitgave van het Wijkplatform

~ Redactioneel ~

Uiterlijk woensdag 17 maart

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 6 april
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~ Colofon ~

~ Inleveren van kopy ~

1Molen de Kroon op Rtv Arnhem 

In december heeft bewoonster Titia Wiggers het 
Midwinterfeest op Molen de Kroon gefilmd wat 
enke dagen later op Rtv Arnhem werd uitgezon-
den. Voor degenen die dat gemiste hebben; zowel 
op de site van Rtv Arnhem (www.rtv-arnhem.nl) 
is hij terug te vinden onder Uitzending Gemist (22 
december) als op www.youtube.com. Zoek dan 
met ‘midwinterfeest klarendal’ en je scoort..

Tweede bezoek minister Van der 
Laan aan Klarendal 

Op 15 maart aanstaande zal minister Van der 
Laan in de middag een tweede bezoek aan 
Klarendal brengen. De ontvangst is om 14:30u in 
Wijkwinkel Klarendal. Daarna zal een wandeling 
door Klarendal plaatsvinden. Tijdens de wandeling 
wordt o.a. een bezoek gebracht aan de nieuwe 
MIX. Ook de Schone Straatactie in de Vinkenstraat 
wordt bezocht.
Het bezoek wordt tussen 18:00u en 19:30u afge-
sloten in café Petersberg aan de Hommelseweg 
294. Er bestaat dan gelegenheid voor bewoners 
uit de wijk om met de minister van gedachten te 
wisselen. 

Nieuwe ronde Goudkistjesproject

In 2009 hebben zo’n 80 bewoners en ondernemers 
in Klarendal een Goudkistje opgehangen naast 
de voordeur. Dit is een klein vitrinekastje waarin 
u iets persoonlijks tentoon kunt stellen. De kist-
jes waren gesubsidieerd uit het wijkbudget van 
Klarendal. Bij voldoende belangstelling start de 
bewonersgroep Klarendal dit voorjaar met een 
nieuwe ronde. 
Wilt u ook graag zo’n Goudkistje naast de voor-
deur? Meld u zich dan uiterlijk 14 maart aan via 

 

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 winkel-
centrum van Klarendal. 

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

De oplossing van de 
vorige keer was de 
Kapelstraat. 

De winnaar is Michael 
Tolhuizen, Kapelstraat 
68. 
GEFElIcITEERD! 

Doe ook mee en breng 
uw bon vandaag nog 
naar de Wijkwinkel. 

info@goudkistje.nl. Vermeld in het bericht uw 
naam, adres en telefoonnummer. Eind april krijgt 
u per mail bericht of de Goudkistjes weer gesub-
sidieerd worden. Als het doorgaat heeft u dan de 
mogelijkheid om definitief te bestellen. 
Wilt u meer informatie over het Goudkistje? Kijk 
dan op www.goudkistje.nl . 

Kom naar de vastenmaaltijd op 31 
maart!

Door Geert Rozema

Voor het tweede achtereenvolgende jaar nodi-
gen we u uit voor de “vastenmaaltijd” in de 
Veertigdagentijd voor Pasen. Komt allen. Moslim, 
christelijk, of niet gelovig, iedereen is van harte 
welkom. Zoals de moslims hun vasten hebben – 
zoals u afgelopen zomer heeft kunnen zien tijdens 
de feestelijke iftar-maaltijd in Speeltuin de Leuke 
Linde, hebben christenen dat ook. Echter, op een 
andere manier. Hoe anders? Dat laten wij u graag 
zien op 31 maart aan de hand van een kort twee-
gesprek tussen een moslim en een christen. 
Omdat we ons verbonden voelen met de armen 
dichtbij en ver weg, eten we in de veertig dagen 
voor Pasen sobere rijstmaaltijden. Het geld dat 
we hiermee besparen en opbrengen gaat naar het 
goede doel in Malawi. Uw bijdrage voor de maal-
tijd is vrijwillig. Aansluitend is desgewenst een 
avondgebed, maar u bent natuurlijk ook welkom 
voor alleen het avondeten.

Locatie: Inloophuis aan de Van Slichtenhorststraat 
34. De deuren zijn vanaf 17:30 open, de maaltijd 
begint om 18:00 uur. Daarna bestaat de mogelijk-
heid een versperviering bij te wonen van 19.15 tot 
19.45 uur. Meldt u aan bij: diaconaal werker Ed 
van de Moosdijk, e.vdmoosdijk@rkdewijngaard.nl. 
06-12896884

WElKE plEK ZIE JE op DE TEKENING?

Naam:

Adres:

Telefoon: 

lEVER DEZE BoN BIJ DE WIJKWINKEl VooR 17 MAART.

doe mee en win een prijs! doe mee en win een prijs!
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Diffa loves live Diffa loves live Diffa loves live

Ronde van Klarendal B Maak het mee in het Modekwartier!
op zaterdag 6 maart gaat het gebeuren: De ronde 
van Klarendal! B

Het Modekwartier zal deze middag in het teken 
staan van een korte wieleretappe. Met de start 
onderaan de Klarendalseweg bij Goed.proeven en 
de finish bij het winkelcentrum, een paar honderd 
meter verder. Een korte, maar heftige etappe! Wie 
is er als eerste boven en wie wint de orginaliteits-
prijs?
B B B B B B B B B B B B B B B B 
Om half 2 is als eerste de jeugd aan de beurt. Er 
zijn 2 categorieën: kids basisschool groep 1 t/m 4 
en kids basisschool groep 5 t/m 8. Wie de start en 
de huldiging gaat doen, blijft nog even geheim.
B B B B B B B B B B B B B B B B 
Om half 3 gaan de volwassen van start. Het is ons 
gelukt! lEoNTIEN VAN MooRSEl zal het start-
schot geven en de huldiging verzorgen.
B B B B B B B B B B B B B B B B 
Een en ander wordt natuurlijk vooraf gegaan door 
een promotierit en muziek. 

pRoGRAMMA:
13.30 uur  jeugdkoers (maximaal 50 deelnemers  
 per categorie)
14.30 uur  Ronde van Klarendal, startschot Leon-

 tien van Moorsel
15.00 uur  huldiging
 Meet & Greet met Leontien van Moor-
 sel voor sponsoren en genodigden
15.15 uur  muziekoptreden
16.00 uur  einde B

GEEF JE op!
Je kan je opgegeven door een e-mail te sturen 
naar: rondevanklarendal@hotmail.com. Vermeld 
in deze mail, duidelijk je naam, je groep (i.g.v. 
jeugdkoers) en of je mee wilt doen in de categorie 
‘orginaliteit’ of ‘snelheid’. 
Aan de jeugdetappe zijn geen kosten verbonden, 
deelname aan de ‘Ronde van Klarendal’ kost 10 

euro. Dit bedrag kun je overmaken op rekening-
nummer 65.23.86.806 t.n.v. Ondernemersvereni-
ging DOCKS, Arnhem. Zodra het bedrag bij ons 
binnen is, sta je geregistreerd. Opgeven is alleen 
vooraf mogelijk en gebeurd op volgorde van 
inschrijving. VOL=VOL. Het aantal deelnemers is 
beperkt. B

VRIJWIllIGERS GEZocHT!
De Sonsbeeksingel (tussen de Hommelseweg en 
Goed) en de Klarendalseweg (tot de Hoflaan) zal 
tussen 12.30 uur en ca. 15.30 uur afgezet worden 
voor het verkeer. We zijn op zoek naar vrijwilligers 
die bij de dranghekken kunnen staan en het even-
tuele verkeer kunnen informeren. B

De ‘Ronde van Klarendal’ is een initiatief van 
ondernemersvereniging DocKS.

Door Zefanja Hoogers

Shivaas Brayn Ramsoebhag is 20 jaar en woont in 
Klarendal. Recent deed hij mee aan een Arnhem-
breed project voor- en door jongeren, georgani-
seerd door New Arts. “Arnhemz Videovirus is een 
project waar jongeren uit verschillende wijken een 
eigen videoclip maken. Jongeren zijn veel bezig 
met muziek en de eigen presentatie van zichzelf, en 
willen graag in beeld komen […] Vanuit de ervaring 
dat er onder de hedendaagse jeugd (met name 
allochtone) een grote aantrekkingskracht is tot de 
Urban Music, hebben we ons in onze benadering 
hierop gericht” aldus de website van New Arts.
We ontmoeten Shivaas, die liever door het leven 
gaat als Diffa. 

FIlM
Diffa is in de wijk drie jaar geleden eerder in de 
aandacht geweest door zijn deelname aan de film 

Doekoe’s & Jonko, een film over crimineel gedrag 
onder jongeren. Dit project is niet overal positief 
ontvangen wat de nodige nasleep heeft gehad bij 
Diffa thuis. Diffa voelt zich wel verongelijkt; “Kijk, 
we werden gevraagd. Mijn drijfveer om aan die 
film mee te werken was om jongeren te laten zien 
hoe fout groepsgedrag kan aflopen. Het is niet al-
tijd zo leuk als ze denken.” De film werd op een za-
terdagmiddag afgelopen september op Nederland 
3 door de NPS uitgezonden. Troostende gedachte is 
dat hij toen voor die middag op de 3e plaats stond 
qua kijkcijfers.
Ten tijde van de opnames van de film, ging het met 
school en  werk niet helemaal klakkeloos met Diffa. 
Maar daar zit verandering in.

MANDIR
Diffa komt uit een Hindoestaans gezin. Hindoe-
stanen houden drie keer per jaar een offerfeest. 
Ze vasten negen dagen, geven offers met fruit, 
bloemen en rijstebrij en doen in de Mandir (Hin-
doestaans gebedshuis) een wens. Vorig jaar stond 
Diffa daar voor het eerst voor open en er ging een 
wereld voor hem open. Diffa pakte zijn leven aan en 
deed vurige wensen voor zijn toekomst. Met resul-
taat. Via trajecten was hij in een capaciteitentoets 
terecht gekomen waar uit bleek dat hij goed is met 
cijfers. Hij werd dan ook aangenomen bij het Rijn 
IJssel voor de opleiding MBO boekhouden. 

MUZIEK
Al vóórdat Jongerencentrum de Mix bestond, wa-
ren Diffa en vrienden toen nog op het Wijkcentrum 
met muziek bezig. “We hebben toen nog wel eens 
een nummer opgenomen. Later werd dat ‘Bubbling 
Battle’ waar we ons mee bezig hielden en mee 
optraden.” In dit project hebben alle deelnemende 
jongeren zelf hun teksten geschreven. Het num-
mer ‘Love life’ van Diffa gaat over een overleden 
echtgenoot die als engel uit de hemel aanziet hoe 
zijn vrouw door huidige partner word mishandeld. 
Diffa had dit idee in zijn hoofd; “Je moet gewoon 
in vrede leven, met liefde.” De tekst is gezongen in 
Engels-Jamaïcaans. Dat komt omdat Diffa erg veel 

naar ‘dancehall-muziek’ luistert, een muziekstijl 
ontstaan uit een combinatie van reggae, hiphop en 
calypso. De beelden in de video zijn uiterst profes-
sioneel vormgegeven door de begeleiders van New 
Arts. “Ik wilde het als een spirituele gedachte vanuit 
de hemel laten zien. En dan als engel, engelen zijn 
lief.” In januari was de presentatie van alle 15 video-
clips en Diffa heeft er een fantastische ervaring mee 
achter de rug. Met heel veel positieve reacties; op 
straat en ook via YouTube.  

ToEKoMST
Diffa heeft al een aantal boekingen staan met zijn 
nummer. Maar hij wil beter worden, meer tijd in 
muziek en performance steken. Als optredens een 
vervolg krijgen, zal hij ook en groter repertoire 
moeten maken. “Ik wil mijn school natuurlijk goed 
afmaken. Ik heb overal wel passie voor, word 
gesteund door mijn familie, maar eigenlijk wil ik 
wel als artiest doorbreken. Als dat lukt, zal mijn 
kennis van boekhouden in het bedrijf altijd van pas 
komen!”

Gemist? Ga naar www.youtube.com, zoek met 
“diffa love life” en je scoort. Écht de moeite waard! 
ook op www.jonginarnhem.nl zijn alle videoclips 
nog terug te vinden. 



Tekst: Rob Klingen

In 2008 is er door (voormalig) minister Vogelaar 
een extra wijkbudget voor Klarendal beschikbaar 
gesteld. Met dit extra bedrag is het mogelijk 
gebleken om projecten die de wijk graag wil, ook 
uit te voeren.

In 2009 is dit ook gebeurd. Een aantal voor-
beelden van projecten die uitgevoerd zijn: 5 
Klarenmarkten, ondersteuning Stichting Wijken 
voor kunst, aanleg ontmoetingsruimte in de leuke 
Linde, ondersteuning sport en spelactiviteiten, 
het project Le stiksalon in het kader van de mode 
biënnale, Het Hof van Klarendal/ballroomthea-
ter, Theatergroep Cactus, uitvoering groenplan 
Klarendal en een nieuwe auto voor Klarendal. 
Deze projecten en mogelijk ook nog andere moe-
ten goedgekeurd worden door bewoners.

In Klarendal is er een actieve bewonersgroep 
die aanvragen vanuit de wijk beoordeelt. Nu er 
veel meer geld beschikbaar is, heeft  de bewo-
nersgroep vorig jaar besloten om de groep uit te 
breiden. Een belangrijke reden daarvoor is dat 
beslissingen die dan genomen worden, op meer 
steun in de wijk kan rekenen. Dit jaar zullen

de aanvragen ook weer in een aparte  
Bewonersgroepvergadering behandeld worden. 
De leden van deze bewonersgroep “XL” zijn naast 
de bestaande leden afgevaardigden van het 
bestuur van bouwspeelplaats de Leuke Linde en 
een betrokken bewoner die zich vorig jaar voor 
de groep hebben opgegeven.

Dit jaar kunnen er vanuit de wijk weer projecten 
worden aangevraagd. Dus als u denkt, ik heb 
een leuk idee om het samenleven in de wijk te 
verbeteren, dan kunt u tot 15 maart een aanvraag 
doen. De aanvraag moet schriftelijk en voorzien 
van een begroting bij de Wijkwinkel worden inge-
leverd. De bewonersgroep “XL” nodigt u vervol-
gens uit om de aanvraag mondeling toe te lich-
ten. Daarna neemt de bewonersgroep op basis 
van de aanvraag en de toelichting een besluit. 
Het besluit wordt u schriftelijk medegedeeld. 
De bewonersgroep”XL” wacht met belangstelling 
op uw aanvragen.

Met vriendelijke groet,
Bewonersgroep “Xl”,
Namens deze, Rob Klingen opbouwwerk Klarendal
Klarendalseweg 442, 6822 GV Arnhem
Tel: 026-4452257, Email: wwklaren@rijnstad.nl
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Haïti alarm – Klarendal in actie
Door Jos schouten

Allemaal hebben we kunnen zien welke ramp 
zich in Haïti heeft afgespeeld.
Nederland heeft geweldig veel geld gedoneerd 
om de getroffen mensen daar te helpen.

Het is altijd een fijn gevoel als je iemand kunt bij-
staan, we leven wat dat betreft in een welvarend 
land, waar zulke natuurrampen niet voorkomen. 
We gaan nu weer over tot de orde van de dag; 
onze eigen beslommeringen eisen onze aandacht 
weer op.

Maar de mensen daar staan pas aan het begin 
van de ellende. Na de grote klap van de aard-
beving en het rouwen om het verlies van veel 
gezins- en/of familieleden moeten ze nu van nul 
af aan hun leven weer gaan opbouwen.
Niets sociale dienst, ze zijn op zichzelf aangewe-
zen om er voor te zorgen dat ze elke dag een hap 
eten hebben, een dak boven hun hoofd om zich 
tegen de regen en de zon te beschermen enz. Er 
is helemaal niets!!

Daarom lijkt het mij zinvol om na de eerste stroom 
aan hulp eens te kijken wat wij kunnen bijdragen 
om daar de boel weer op poten te zetten. Een heel 
land helpen lijkt  mij een beetje te hoog gegrepen 
maar misschien is er een wijk, net zoals de onze, 
die we kunnen bijstaan. Misschien kunnen we er 
ook voor kiezen om een kindertehuis, dat alles 
kwijt is, te ondersteunen. Zij zouden onze hulp ook 
goed kunnen gebruiken.

Onze hulp hoeft natuurlijk niet altijd in de vorm 
van geld te zijn. Wat dacht u van kleding, lakens of 
schriften en potloden voor een school?

Er zijn diverse mogelijkheden om iets te organi-
seren vanuit onze wijk. Wij hebben een kookclub, 
Theater Klarendal,  Wijken voor Kunst,  een speel-
tuin, een wijkcentrum, scholen en een heleboel 
aardige individuele mensen.

Organiseren kan ik, maar niet alleen. We moeten 
het samen doen! Als we gezamenlijk besluiten iets 
voor Haïti te gaan doen dan heb ik jullie hulp heel 
hard nodig!

laat je dus horen en doe mee want alleen 
dan kunnen we er een grandioze actie van 
maken!!!!!!!!!

Hartelijke groet, Jos Schouten -  
mj.schouten@chello.nl

Mediatrefpunt

Ben jij bang voor muizen?
 
✔ Vind jij een computer een eng ding?
✔ Durf je er niet aan te komen? 
✔ Ben je bang dat je wat stuk maakt?
 
Kom dan bij ons op coMpUTERlES.
We leren je spelenderwijs hoe het werkt.
 
Na een paar lessen kan je al een brief typen, 
e-mail versturen, internetten en al die andere 
spannende dingen die je met een computer kunt 
doen. Er gaat een nieuwe wereld voor je open!
Nu ook: Macintosh OSX (Apple) voor beginners.

KoM NAAR HET MEDIATREFpUNT IN WIJKcEN-
TRUM KlARENDAl. opENINGSTIJDEN:
Maandag 19.30-21.30 uur Gevorderden.
Dinsdag 13.30-15.30 uur beginners / gevorder-
den / modules / open inloop. 
19.30-21.30 uur gevorderden / modules / Foto-
bewerking / open inloop.
Donderdag 19.30-21.30 uur Beginners OSX (Apple).
Vrijdag 13.30-15.30 uur Beginners /modules / 
open inloop.

KoSTEN:
Cursusgeld €50,- voor 10 lessen. Met Arnhem 
Card €25,- (Arnhem Card en coupon 30 of 31 
meenemen). Boek Tegen kostprijs. Dit ligt tussen 
15 en 20 euro per cursus. Open inloop Strippen-
kaart: €11,- voor 10 uur (Met Arnhem Card €6,-- 
Arnhem Card en coupon 27 of 28 meenemen). 

MEER INFoRMATIE EN INScHRIJVING:
Aneta Leander, tel. 084-0038703 of Rick Jansen, 
op het wijkcentrum Klarendal Rappardstraat 30, 
vrijdagmiddag, 13.30-17.30 uur

Vertel een verhaal op wereldverteldag
Wereldverteldag komt er weer aan. Elk jaar op 
20 maart wordt het einde van de winter en het  
begin van de lente gevierd met het vertellen van 
sprookjes, volksverhalen, mythen, legenden en 
sagen. Verhalen die van oudsher van ouder op 
kind overgingen en die nog steeds boeien.

Dit jaar valt 20 maart op een zaterdag en daar-
om een lekker lange versie van de verteldag 
op molen De Kroon, een vaste stek tijdens de 
wereldverteldag in Arnhem. 
Voor de kinderen zijn er verhalen van 11.00-11.30 
uur, 13.00–13.30 uur en van 15.00–15.30 uur. 
Tussendoor speelt molenaar Jaap poppenkast, 
om 12.00 en 14.00 uur. 

Voor volwassenen zijn er ook verhalen te beluis-
teren èn het traditionele Open Podium voor 
verhalenvertellers. Van 16.00–18.00 uur mag elke 
Klarendaller zijn of haar verhaal, sprookje, sage 
of geschiedenis vertellen. Als het maar niet langer 
duurt dan 10 minuten. 

Meld je aan bij de organisatie 
(molenaars van Korenmolen 
de Kroon, vertelkring Koning3 
en de Stichting Beleven) of 
kom langs. Voor informatie 
bel: molenaar Erica peters 
(4427982) of verteller Walter 
van Wingerden (4456543).

Oproep XL projectenOproep XL projecten
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Meer informatie over Buiten Gewoon Beter: www.arnhem.nl (Actueel=> projecten => BGB). of: Klaas Spits: 026 - 377 4365; klaas.spits@arnhem.nl

AcHTERSTAllIG oNDERHoUD WEGGEWERKT

Vanaf maart 2010 gaat Buiten Gewoon beter in 
verschillende straten in Klarendal aan de slag. 
Er wordt daar achterstanden in het onderhoud 
weggewerkt, zodat de kwaliteit van wegen, 
trottoirs, boomspiegels en dergelijke op 'basis-
niveau' komt. Uiterlijk twee werkdagen voor 
aanvang van de werkzaamheden ontvangen 
bewoners in betreffende straten een brief van  
de aannemer, met daarin de precieze werkzaam-
heden en de planning. 

NIJVERHEIDSSTRATEN

Het asfalt in de 2e en 4e Nijverheidsstraat zal 
plaatsmaken voor gebakken klinkertjes. In de 1e 
Nijverheidsstraat zullen enkele bomen verdwij-
nen en komen er diverse speeltoestellen in de 
straat. Bewoners uit deze straten reageerden 
positief op de plannen. 

Tekst en foto's: Jos van Beek Communicatie

AGNIETENSTRAAT/pASTooR BoSSTRAAT 

De woonerven in de Agnietenstraat en de 
pastoor Bosstraat blijven in stand. Dit gebeurt 
naar aanleiding van vragen en opmerkingen van 
bewoners tijdens een druk bezochte BGB-avond 
eind 2009 in de wijkwinkel. Ze konden daar de 
tekeningen van het voorlopig ontwerp van hun 
straat bekijken. 

De meeste vragen en opmerkingen van de be-
woners gingen over bomen, parkeerplaatsen en 
het behouden van het woonerf. BGB-projectlei-
der Klaas Spits: “Wij hebben al deze suggesties 
bekeken en besloten om het woonerf toch in 
stand te houden.”
Dit betekent dat er geen verhoogde trottoirban-
den komen. Hierdoor wordt aan beide zijden van 
de rijbaan twintig centimeter gewonnen, zodat 
er meer ruimte is om te parkeren. Rondom de 
bomen komen wel trottoirbanden om te voorko-
men dat auto’s tegen de bomen aanrijden.

Bomen
Ook stelden bewoners vragen over het (ver)
plaatsen van bomen. Spits: “Persoonlijke 
verzoeken om een boom midden in de straat te 
verplaatsen, zijn helaas moeilijk in te willigen. 
Want hierdoor verschuift het hele stramien van 
de bomen, wat weer negatieve gevolgen heeft 
voor het straatbeeld.”
Overigens kunnen er door de ondergrondse 
kabels en leidingen maar aan één kant van de 
straat bomen geplaatst worden. Ook wil de 
gemeente voorkomen dat de parkeerruimte ver-
kleind wordt door het verplaatsen van bomen. 
“Daarom hebben we besloten het gepresen-
teerde bomenstramien te handhaven en dit aan 
te vullen met een extra boom op de hoek van de 
Bosstraat en Verlengde Hoflaan.”

SpEElplEKKEN 

De Kapel
In het speelplekje aan de Kapel komen nieuwe 
speeltoestellen: een paddenstoelenset, een even-
wichtsbalk, een hinkelbaan in diverse kleurtjes en 
een nieuw veerwipje. De glijbaan wordt verplaatst 
en krijgt een ondergrond van kunstgras. Om de 
speelplek komt een haag van 1,20 meter hoog, en 
aan de noordkant leibomen ter afscherming van 
het zicht op geparkeerde auto’s. 

Rappardstraat
In het speelplekje aan de Rappardstraat komen er 
twee nieuwe toestellen bij. Het speelhuisje blijft

maar het klimhuisje gaat weg. Het bestaande 
duikelrek wordt verplaatst en voor de veiligheid 
op rubbertegels geplaatst. De betonnen poefjes 
worden netjes opgeschilderd. De knikkerpotjes 
blijven en de bankjes worden vervangen. Er komt 
een afscheiding tegen bromfietsen. 

Javastraat
Op het speelplekje aan de Javastraat komt een 
glijbaan, een klimnetje voor de allerkleinsten, 
stapstenen/bokspringpalen en een hinkelbaan in 
diverse kleuren. Onder bepaalde toestellen komt 
een valondergrond met rubbertegels. De huidige 
beplanting wordt vervangen, de houten paaltjes 
gaan weg. 

INloopSpREEKUUR, VooR VRAGEN EN TEKENINGEN

Iedere woensdagmiddag van 13.30 - 15.00 uur is er een inloopspreekuur in de Wijkwinkel aan de  
Klarendalseweg. Dan kan de BGB-hoofdopzichter en/of de groene opbouwwerker uw vragen beant-
woorden. ook zijn hier alle tekeningen te zien - en op www.arnhem.nl/bgbklarendal. 

plein Akkerstraat - Klarendalseweg begint  
gestalte te krijgen
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Pechtold bezoekt ‘zijn’ adoptiewijk Klarendal
Door Helga van Ree

Wist u dat Klarendal een adoptievader heeft? Jaha, 
’t is Alexander pechtold. Sinds anderhalf jaar houdt 
de fractievoorzitter van D66 en oogje in het zeil. Sa-
men met een klein adoptieteam (Volkshuisvesting, 
enkele bewoners en gemeenteraadsleden, wijkwer-

kers) zit hij zo nu en dan om de tafel in Klarendal, 
om de gang van zaken te bespreken. Waar nodig 
zet de politicus zijn ervaring en contacten in Den 
Haag in, om de wijk vooruit te helpen. 

Afgelopen maand was hij er weer. Op het voorma-
lige terrein van de Menno van Coehoornkazerne 

(hoek Verlengde Hoflaan/ Klarendalseweg) bezocht 
hij het nieuwe jongerencentrum de Mix. Ook kreeg 
hij uitleg over de komst van het Multi Functionele 
Centrum dat er op termijn moet komen. 

Pechtold was tevreden. ‘Ik zie een wijk die zich 
volop ontwikkelt. De huizen zijn opgeknapt, veel 
leegstaande winkels hebben een functie gekregen. 
De eerste keer dat ik in Klarendal kwam, had de 
wijk nog aardig wat problemen. Maar ik zag ook 
mensen die trots waren op hun wijk en er iets van 
wilden maken. Volgens mij heeft het tij zich op tijd 
kunnen keren.’ 

Nu het uiterlijk van de wijk is veranderd, zijn vol-
gens Pechtold de sociale problemen (soms achter 
die verbeterde voordeuren) aan de beurt. Tot zijn 
spijt ziet hij dat er door de crisis veel minder geld 
beschikbaar komt de komende tijd. Over concrete 
plannen had hij het niet. 

of de politicus zelf graag in Klarendal zou willen 
wonen, is hij duidelijk. ‘Ik woon nu in Wageningen, 
de stad waar ik burgemeester ben geweest. Het is 
er rustig en dat is naast de hectiek van Den Haag 
erg fijn. Bovendien werkt mijn vrouw in Arnhem.
Wij blijven dus nog wel even zitten waar we zitten.’

Bonbons maken 
Door Helga van Ree 

Kleine, creatieve bedrijfjes; in Klarendal kom je  
ze overal tegen. Soms zichtbaar en soms niet.  
Dat laatste is het geval bij bonbonbedrijfje  
chocolal@nl. Dit biedt workshops bonbons  
maken aan bij mensen thuis. oprichtster Hella: 
‘Wel zo gezellig in je eigen omgeving, met je eigen 
clubje mensen. Als je een grote tafel, een koelkast 
en een fornuis hebt, kan het feest beginnen. Voor 
het materiaal en de chocola zorg ik.’

Hella leerde het vak zelf bij een chocolatier in Am-
sterdam. ‘Hij maakte echt hele bijzondere bonbon-
vullingen met bijvoorbeeld rose peper, knoflook of 
ansjovis. Een hele leuke ervaring, maar voor mijn 
workshop ga ik uit van doorsnee smaken. Caramel, 
framboos, citroen... Ik gebruik het liefst biologische 
producten en als het kan fairtrade chocola. Dan 
heeft iedereen plezier, zal ik maar zeggen. Ook die 
cacaoboer.’

Een workshop duurt ongeveer drie uur en bestaat 
uit wat theorie en veel zelf doen. Vormpjes maken, 
chocola tempereren, vullingen dompelen, drib-
belen en versieren. Wie wil kan thuis ook aan de 
slag, want de informatie gaat mee naar huis. Net 
als de zelfgemaakte creaties, àls die het eind van de 
workshop halen…

Meer weten? Bel 026-7850156.    

Kunst op Vmbo ’t Venster

Aan de binnenkant van Vmbo ’t Venster aan de 
Thomas a Kempislaan is bij het inrichten van het 
nieuwe gebouw veel aan aandacht naar interieur 
gegaan. De binnenkant van scholen is lange tijd 
bijzaak geweest, maar ’t Venster ziet het als hoofd-
zaak. Zo zijn er een voorwerpenwand  en balustra-
dehekken gemaakt die kunstenaars petra Hartman 
en Ruud-Jan Kokke hebben gerealiseerd, nadat zij 
daar workshops over hadden gehouden en leerlin-
gen aan het ontwerpen zijn geslagen. Daardoor zijn 
delen van het interieur van de leerlingen zelf. 

Maar dat is de binnenkant. Een ander kunstwerk 
wat sinds kort in werking is, zal voor de willekeu-
rige voorbijganger op weg naar bijvoorbeeld park 
Klarenbeek meer zichtbaar zijn; ’t Venster heeft 
16 kleine lichtvenstertjes, gemaakt door Jan Hein 
Daniëls. De 16 lichtvensters zijn ieder samengesteld 
uit 9 LED-lampen die met een variabele tijdsinterval 
veranderen van kleurtoon en lichtintensiteit. De 
LED-lampen worden aangestuurd via een speciaal 
geprogrammeerde computer.

De lichtbeelden zijn niet willekeurig. Ze hebben 
zowel letterlijk als overdrachtelijk een relatie met 
de school. Zowel in vorm als in idee. Op de web-
site www.vmbo-venster.nl staat binnenkort een 
uitgebreide toelichting over de lichtvensters; wat 
de achterliggende gedachtes zijn en hoe het licht-
programma precies is ingedeeld. Iedere dag iets 
anders, en niet zomaar. 

foto: kunstenaar Jan Hein Daniëls met directeur 
Hans Witt voor de lerareningang aan de Hendrik 
van Kalkarstraat; in elk muurtje van donker bak-
steen een lichtvenster. 
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Lekker zweten   met Zumba
Door Helga van Ree

De feestdagen liggen al weer even achter ons. 
Wie nog steeds het goede voornemen heeft om 
de kerstkilo’s aan te pakken, zou zich aan kunnen 
melden bij sportpunt Klarendal. Daar wordt sinds 
kort de nieuwste rage gegeven: zumba!

Docente Yvonne l’Amie: ‘Zumba is over komen 
waaien uit Latijns-Amerika en bestaat uit allerlei 
snelle danspassen van onder meer de samba, 
salsa, merengue en cumbia. Daarnaast zitten er 
fitnessbewegingen in. Het hele lichaam komt aan 
bod. De muziek die erbij hoort is lekker ritmisch. Je 
hebt het misschien niet zo in de gaten als je danst, 
maar zumba is een echte vetverbrander. Er wordt 
heel wat afgezweet in de les!’

Zumba komt van een Colombiaanse danser en cho-
reograaf. Het woord betekent iets als snel bewegen 
en lol hebben. De sport is populair in sportscholen 
over de hele wereld. Maar natuurlijk kun je ook 
thuis aan de slag met een dvd. De hippe outfits 
die je hierop ziet, zijn volgens docente Yvonne echt 
niet nodig. ‘De vrouwen in aan wie ik les geef zijn 

van allerlei leeftijden en nationaliteiten en dragen 
gewoon sportkleding, hoor. De groep groeit aardig, 
maar er is nog plek.’ 

Wil je een keer meedoen? Kom naar wijkcentrum 
De Hommel op woensdagavond van 19.30 tot 20.30 
uur. De eerste les is gratis. Lidmaatschap van sport-
punt Klarendal kost 60 euro per kalenderjaar; voor 
houders van de Arnhem Card 18 euro. (Jongeren 
tot 18 jaar kunnen zelfs gratis sporten, als ouders 
een Arnhem Card hebben.) 

TIp: Voor dit bedrag kun je overigens ook allerlei 
andere sporten doen van het sportpunt, zoals cal-
lanetics, yoga, boksen of zaalvoetbal. Het program-
ma vind je op www.sportpuntklarendal.nl  
of bel 3775630. 

KlarenmarktKlarenmarkt
Door het Marktburo

op 25 mei 2008 lanceerde de Klarenmarkt de eerste 
buurtmarkt voor St Martenaren, Spoorhoekers 
en Klarendallers. Nu zijn we alweer bezig om het 
derde seizoen te beginnen. De Klarenmarkt is 
inmiddels een begrip hier in de buurt en de meeste 
mensen zijn er wel een keer geweest of hebben 
zelf ooit een kraam gehuurd. De koopwaar is zeer 
uiteenlopend en voor iedereen is er wel iets te 
vinden. ook als je niks wilt kopen is er op de Kla-
renmarkt altijd wat te doen: muziek, een gezellig 
terras waar je wat kunt drinken of eten, en bovenal 
is het een ontmoetingsplaats om elkaar te bekij-
ken, met elkaar te onderhandelen, te begrijpen en 
te leren kennen.  

Het komende seizoen willen we weer van start gaan 
met Koninginnedag. Alle kinderen mogen weer gra-
tis een plaatsje zoeken om hun waren aan de man 
te brengen, muziek te maken, of complimentjes te 
verkopen. De tweede markt zal tijdens de Wijkdag 
plaatsvinden. In de hele buurt is er dan wat te 
doen, dus kan de Klarenmarkt ook niet ontbreken. 
De derde markt is tijdens Wijken voor Kunst en zal 
hopelijk ook dit jaar vol met creatieve kramen zijn 
waar mensen vooral zelfgemaakte spullen verko-
pen en kunstenaars hun kunst tonen. En dan zijn 
we weer toe aan de Klarenkerstmarkt. De afgelopen 
Klarenkerstmarkt zit nog vers in het geheugen met 
al die sneeuw; wat was het koud! De vuurtonnen, 
de gloeiwijn, de muziek, de lampjes en de mensen 
die er waren maakte het gelukkig nog heel gezellig 
en intiem, de kerstsfeer was in ieder geval geheel 
compleet! (zie foto’s) 

Er gaan ook enkele dingen veranderen op de Kla-
renmarkt. De kramen zullen we iets duurder gaan 

verkopen dan de afgelopen jaren, de prijs zal van 
10 euro naar 15 euro per kraam gaan. Ook is er iets 
veranderd voor de kraamhuurders. Het is niet meer 
mogelijk om meer dan één kraam per Klarenmarkt 
te huren. Dit om zo veel mogelijk mensen blij te 
maken met een kraam, want we zitten al snel vol, 
en ook om de diversiteit in het aanbod te verster-
ken.

Wij hopen er weer een erg goed seizoen van  
te maken en vergeet ook niet te kijken op  
www.klarenmarkt.nl voor de laatste nieuwtjes,  
een inschrijfformulier te downloaden, en de foto’s 
te bekijken. Er zijn er zoveel, en zit je ertussen of 
iemand die je kent? Dan mag je ze gratis down-
loaden. Tot ziens op de Klarenmarkt, de gezelligste 
markt van Nederland! 

Brede School: Samen - Voor 
alle kinderen - In onze wijk

Door Marij Snel

op dinsdag 26 januari 2010 organiseerde de Brede 
School een avond voor alle opvoeders in Klarendal 
en St. Marten.

Als brede schoolcoördinator heb ik uitleg gegeven 
over de Brede School, wat doet de Brede School 
en welke instellingen werken er samen in de Brede 
School?
Er waren veel vragen over het nieuw te bouwen 
Multi Functionele Centrum (MFC) in Klarendal. 
Bovendien wordt het nieuwe gebouw gezien als de 
Brede School.
De Brede School Klarendal en St. Marten is echter 
een samenwerkingsverband van de instellingen 
voor basisonderwijs, kinderopvang, peuterspeel-
zaalwerk, welzijn en sport. Het gaat in de brede 
school om het samen nadenken over wat er voor de 
kinderen in de wijk belangrijk is. Vervolgens worden 
er de goede activiteiten georganiseerd. Hiermee 
zijn we gestart in september 2008. Deze bijeen-
komst was bedoeld voor iedereen die zich betrok-
ken voelt bij de kinderen in Klarendal en St. Marten.

Op deze avond hebben ouders en andere opvoe-
ders uit Klarendal en St. Marten hun zorgen en 
ideeën over de toekomst van kinderen in de wijk 
laten horen. Deze zorgen en ideeën worden  be-
sproken in het Brede School Overleg. Ik houd u op 
de hoogte van de ontwikkelingen.
Helaas viel deze avond samen met de ingelaste 
ouderavond voor de ouders van de St. Jansschool 
in verband met de voorgenomen sluiting van de 
school op 1 augustus 2010. Daardoor konden deze 
ouders dus niet meepraten over de Brede School.

Graag wil ik alle aanwezigen nogmaals bedanken 
voor hun aanwezigheid en positieve inbreng! Het 
was een inspirerende bijeenkomst waar zeker een 
vervolg op komt.

Met vriendelijke groet, Marij Snel
coördinator Brede School Klarendal/ St. Marten
Wijkcentrum Klarendal, Rappardstraat 30, 6822 cX 
Arnhem. Tel. 026-3513428, Mobiel: 06-52199441
E mail: m.snel@rijnstad.nl
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Nieuwe Mix locatie!
Ingezonden door jongerencentrum de Mix

Eindelijk is het dan zover: jongerencentrum de 
Mix is verhuisd! De afgelopen weken zijn we druk 
bezig geweest om alles een eigen plek te geven 
op de nieuwe locatie. Het nieuwe pand is erg 
mooi geworden. De komende tijd gaan we met de 
jongeren zelf aan de slag om er zoveel mogelijk 
hun eigen plek van te maken! ook gaan we met 
de jongeren en het Mix team bekijken welke leuke 
activiteiten er allemaal nieuw mogelijk zijn in het 
jongerencentrum. 

Omdat we de activiteitenruimte anders dan in 
de oude Mix moeten gaan gebruiken, willen we 
een multifunctionele ruimte gaan creëren. Hierin 
willen we het voor de jongeren mogelijk maken 
om: verschillende workshops te volgen, bioscoop-
avonden te houden, een oefenruimte voor dans te

 

maken, een honk voor de meidenclub te maken, 
etc.
Om deze multifunctionele ruimte te kunnen creë-
ren, zijn we druk bezig met het aanschrijven van 
fondsen en sponsoren. 

We gaan zeker ons best doen om voor de jonge-
ren een mooie plek te creëren. We willen dit jaar 
weer veel leuke activiteiten aanbieden. Hou hier-
voor onze websites in de gaten www.jongeren-
centrumdemix.nl & http://jongerencentrumdemix.
hyves.nl. Hierbij nodigen wij u ook uit om eens 
gezellig binnen te komen! Zodat u kunt zien hoe 
de nieuwe Mix is geworden. 

ons nieuwe adres:
Klarendalseweg 193a, 
6822 GJ Arnhem
026-4458621

Landen kookgroep kookt lekker voor Klarendal

Door Ali Özdemir

Eind 2008 zijn we op wijkcentrum Klarendal be-
gonnen met een groep van vijf landen om lekker 
voor elkaar te koken. Nu zijn we met 14 vrijwil-
ligers en totaal 12 landen. Het afgelopen jaar 2009 
hebben we met succes afgesloten. 

Het is minder fijn dat wij financieel afhankelijk zijn 
en onze mogelijkheden beperkt. Natuurlijk danken 
wij de Gemeente en het platform dat zij  ons finan-
cieel steunen, maar inmiddels zijn we veel groter 
geworden dat we ook  opzoek zijn naar extra finan-
ciële middelen. Daarom willen we ook een verzoek 
hierbij doen naar personen die ons financieel 
willen steunen. Wij willen een zelfstandige groep 
worden. Uw steun kunnen wij goed gebruiken.

Wij  weten dat er in Klarendal veel culturen van 
verschillende landen leven en veel soorten lekkere 
eten hebben. Loop je bv. avonds rond etenstijd 
door de straten van Klarendal, dan ruik je alleen 
maar veel verschillende aroma’s van het eten. Wij 
denken dat er heel veel mensen van andere cultu-
ren zijn die lekker en goed kunnen koken.  Hierbij 
doen we een oproep aan deze mensen; wilt u het 
menu wat u goed kent met ons uitwisselen, neem 
contact met ons op. Landen kookgroep brengt be-
woners bij elkaar en zorgt voor de nodige binding. 
Bewoners bespreken alles met elkaar en er is een 
gezellig sfeer. Je leert nieuwe mensen en nieuwe 
culturen kennen met verschillende menu’s. 
Heeft u een feest en wilt u dat wij als landen 
kookgroep voor u het eten verzorgen, neem dan 
contact met ons op. We zijn niet duur en leveren 
wel kwaliteit.

Wilt u mee doen aan de landen kookgroep?  
Kijk in de agenda op pagina 11 voor het rooster. 
Heeft u vraag dan kunt u e-mailen naar  
a.ozdemir@rijnstad.nl 
of bellen naar Wijkcentrum Klarendal tel:  
026-3513428

Ingezonden brief,  
Mijn menig

Stichting Bouwspeelplaats De leuke linde, The-
ater Klarendal, Stichting Wijken voor Kunst, dit 
zijn slechts een paar voorbeelden van initiatie-
ven in Klarendal die volledig drijven op de inzet 
van vrijwilligers. Mannen en vrouwen, jong en 
oud, die zich belangeloos inzetten om het leven 
in Klarendal een heel klein beetje leuker en beter 
te maken. 

Sommigen doen het uit overtuiging, anderen 
voor de gezelligheid, weer anderen om mensen 
te ontmoeten, om samen bezig te zijn. Wat het 
motief ook is, het is belangrijk werk. Dat af en 
toe best eens beloond mag worden. Met een 
leuk feest op een boot bijvoorbeeld. Met een 
goede band, gratis drinken, voortreffelijk eten. 
Een feest om elkaar te ontmoeten, om ervarin-
gen uit te wisselen, te dansen, vriendschappen 
te sluiten. 

Precies zo'n feest was er zaterdagavond 30 
januari, totdat een paar mensen het voor elkaar 
kregen om de feestvreugde aardig te temperen. 
Voor sommigen zelfs goed te verpesten. Voor mij 
in ieder geval. Het begon met een woordenwis-
seling, een ruzie, misschien wat duwen en trek-
ken. Op zich al vervelend genoeg, maar ach, kan 
gebeuren. Wat kun je doen in zo'n geval? Elkaar 
de hand geven, zand erover, elkaar ontwijken, je 
woede en trots opzij zetten en het uitpraten? Kan 
allemaal. Is misschien ook wel gedaan. Maar het 
was blijkbaar niet voldoende. 

De spanning bleef in de lucht hangen en weer 
werd er bijna gevochten. De kapitein moest een 
beslissing nemen en heeft iemand van de boot 
gezet. Misschien een goede zet, misschien niet, 
maar hij moest iets doen en het leek te helpen. 
Maar toen het feest eenmaal voorbij was liep 
het pas echt uit de klauwen. Mensen die geko-
men waren om een gezellig feestje te bouwen 
durfden de boot niet af, durfden de bus niet in. 
Zo bang waren ze voor die paar ruziezoekers. 
Gescheld tegen de politie, geschreeuw tegen 
de buschauffeur. Wat zou er gebeurd zijn als 
die politiehond zijn zin had gekregen? Ik moet 
er niet aan denken. Het was een beschamende 
vertoning. 

Ik kan er met mijn hoofd niet bij dat er mensen 
zijn die zichzelf, het vrijwilligerswerk als zodanig 
en ook de hele wijk waar ze zo trots op zijn op 
deze manier te kijk zetten.
Ik ben nog niet zo lang vrijwilliger, maar lang 
genoeg om te weten dat dit niet de manier is om 
met elkaar om te gaan. 

Waarom schrijf ik dit in de Wijkkrant? Waarom 
zouden we de vuile was buiten hangen? 
Het hele vrijwilligersgebeuren kan alleen 
bestaan dankzij gemeenschapsgeld. Geld dat u 
en ik en iedereen betaalt om onze gezamenlijke 
doelen te verwezenlijken. 

U en ik en iedereen hebben er dan ook recht op 
om niet alleen het goede nieuws, maar ook het 
slechte te lezen. En als we doen alsof er niets is 
gebeurd, dan hebben de mensen die van goede 
wil zijn, de overgrote meerderheid, bij voorbaat 
verloren van een klein groepje, dat de volgende 
keer zijn onderlinge vetes beter thuis kan laten. 
Of zelf thuis blijft.

Een vrijwilliger
Afzender bekend bij de redactie.
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Stoken voor de mussen Basisschool de Atlas
oME Joop’S ToUR

Op donderdag 28 januari zijn de mensen die 
Ome Joop’s Tour organiseren bij ons op school 
geweest en hebben zij de kinderen uitgelegd 
wat ze allemaal gaan doen deze zomer. De kin-
deren waren natuurlijk allemaal enthousiast en 
wilden allemaal wel mee deze zomer. Na de 
uitleg en hoe zij zich in konden schrijven kregen 
alle kinderen een lekker ontbijt aangeboden 
door Ome Joop’s Tour. Wij hebben toen gezellig 
met zijn allen in de hal ontbeten.

GRoEp 8 NAAR ‘T VENSTER

Op donderdag 21 januari 2010 zijn de kinderen 
van groep 8 van de Atlas naar de DOE-dag op  
't Venster geweest. Er waren in totaal ongeveer 
350 leerlingen van groep 8 van de basisscholen 
uit Arnhem en omgeving. De kinderen konden 
zo kennismaken met het middelbaar onderwijs. 
Dit gebeurde door middel van 5 minilessen van 
50 minuten.

Nieuw initiatief: KinderWijkTeam gaat aan het werk in Klarendal

Wijkwinkel Klarendal en het wijkcentrum wil-
len een KinderWijkTeam starten in Klarendal. 
Kinderen tussen de 8 en 12 jaar kunnen lid 
worden. Voorlopig is er plaats voor 10 kinderen. 
Wijkbewoners kunnen via de wijkwinkel of het 
wijkcentrum de hulp regelen. 

Het gaat om klussen zoals deuren schoonmaken, 
stoep vegen en andere activiteiten, die geschikt zijn 
om ze door 8- tot 12-jarigen te laten doen. 

Van de kinderen die meedoen wordt verwacht dat 
ze 10 weken lang een keer per  week dinsdagmid-
dag van 15:30 tot 17:00 uur komen klussen. 

De bewoners die een klus te doen hebben kunnen 
zo’n klus aanmelden bij de Wijkwinkel  Klarendal  
(telefoon 4452257) of  het Wijkcentrum (telefoon 
3513428). Dan wordt een afspraak gemaakt. Van 
bewoners wordt, als dat kan, een kleine bijdrage 
gevraagd.

De kinderen van het KinderWijkTeam hoeven hun 

klus niet voor niets te doen. Ze kunnen rekenen op 
een vergoeding van ongeveer 3,50 euro per week. 
Voorwaarde is wel dat ze het hele project mee-
doen, dus tien weken, een keer per week. 

De bijdrage wordt wekelijks opgespaard, meldt 
Mike Hoose van de Wijkwinkel, die het project 
heeft bedacht. Aan het einde van de 10 weken 
worden de kinderen beloond met een leuk dagje 
uit van het gespaarde bedrag. Daarnaast zullen er 
educatieve uitstapjes gemaakt worden naar o.a. de 
afvalverwerking in Duiven, of een kijkje achter de 
schermen bij de afvalrecycling van Mc Donalds. 

De kinderen die mee willen doen kunnen zich 
opgeven bij de Wijkwinkel (Mike Hoose)  
of bij het Wijkcentrum (Joyce Verhoef). 
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In juli verhuisde ik van een andere stad naar een 
huisje in Klarendal. Een mooi oud ‘besje’, met de 
respectabele leeftijd van zeker 110 jaar. In de zomer 
was het zo warm, dat ze warmte bijna niet aankon. 
De balken kraakten het uit. Toen kwam de regen. 
Het huisje bleek aan acute incontinentie te lijden. 
Bakken vol water heb ik weggespoeld. Helaas kon-
den zelfs dakwerkers de kwaal niet meer verhelpen 
met een ‘pampertje’. Ze staat op de wachtlijst voor 
een grote ingreep.

En toen klopte de winter aan… Net als bij oude 
mensen, moet je dan goed stoken. Maar waarom 
bleef het toch zo kil aanvoelen? Snel kocht ik dikke 
wollen sloffen en begon ik zelfs dat lelijke fleece-
vest –een afdankertje van mijn moeder- te waarde-
ren. Na inspectie bleken er toch wel wat gaten en 
kieren te zitten in dat schetige huisje. Liefde maakt 
blind, hè? Langs de voordeur kon ik zo naar buiten 
kon kijken. En de kelderdeur was toch eigenlijk ook 
niet de perfect match voor de sponning waar ie in 
zat. En kon ik daar nu het licht van de keuken zien 
branden door die spleet boven de deur?

Het blijkt dat bijna de helft van de 3.700 woningen 
in Klarendal van voor de Tweede Wereldoorlog is. 
En één van de ‘problemen’ in de wijk is de las-
tendruk voor bewoners door isolatieproblemen. 
En ook het verlagen van het energieverbruik voor 
woningen staat op de agenda (bron: wijkactieplan 
Klarendal 2007 van de gemeente Arnhem). Dat zei 
mij al genoeg. Ik was dus vast niet de enige. Wat 
te doen? Wachten op hulp de beloofde hulp van 
buitenaf? Ambtelijke molens draaien traag. En na 
de mislukte pogingen om de lekkages te laten ver-
helpen, wilde ik toch eerst eens kijken wat ik zèlf 
kon doen. 

Dus op naar de doe-het-zèlfwinkel. Daar vroeg ik 

om ‘dat zachte spul, wat je langs je deur plakt’. Na 
even denken wist de meneer het: ‘Oh, tochtband!’ 
Dat had ie wel. In alle soorten en dikte en helemaal 
niet duur. Het bleek makkelijk aan te brengen tus-
sen de deur en de sponning. Na gedane arbeid 
voelde het meteen al een stuk behaaglijker.

Voor de brievenbus kwam zo’n harig ‘ding’. 
Scheelde weer wat gebibber in de hal. Zeker toen 
ook een tochtstrip de kier bij de voordeur bedekte. 
Beiden makkelijk op te schroeven en niet duur. 

Eenmaal op dreef ontdekte ik de radiatorfolie. Want 
met een ongeïsoleerde muur, stook je deels ook 
voor de mussen buiten. Ik ben gek op vogels, maar 
dat gaat me te ver. Door de folie kaatst de warmte 
terug de kamer in. Ik had niet de hele rol folie nodig, 
maar kende iemand die hem met me wilde delen.

Mijn buitenlamp heb ik in de winter ook wel eens 
aan. Een spaarlamp scheelt sowieso, maar wie de 
buitenlamp echt de hele nacht wil laten branden, 
zou kunnen denken aan een lED-lamp. Ze zijn 
(nog) prijzig in aanschaf maar besparen tot 80 pro-
cent in energiekosten. 

Voor mijn grootste energieslurper ben ik helaas 
wel afhankelijk van derden. De cV ketel van ruim 
17 jaar oud. Ze zwoegt om mijn huisje te verwar-
men en is eigenlijk wel aan pensioen toe. Maar 
in deze tijden van crisis wil de baas -de woning-
bouwvereniging- haar nog een paar jaar door laten 
werken. In het grote onderhoudsplan zit ze voorlo-
pig niet, heb ik gehoord. En dus probeer ik zelf te 
bezuinigen waar kan. Rijk word ik er niet van, dat 
weet ik. Maar dat hoeft ook niet, als ik voel dat ik er 
nu al warmpjes bijzit. 

Helga van Ree
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Vermiste praatjes bij de plaatjes

Skylines van Klarendal

Door Zefanja Hoogers

Wijkkrant Klarendal trof foto’s in een oude doos; 
plaatjes uit roerige tijden, afbraak van de jaren ‘70 
en actie tegen drugs uit de jaren ‘80…. De meeste 
foto’s spreken voor zich, zijn netjes gerubriceerd en 
zijn voorzien van een copyright. Maar veel foto’s 
zijn ook een compleet raadsel. Wanneer ze geno-
men zijn is niet helder, maar vooral waarom; soms 
staat er helemaal niets achter op. 
Wijkkrant Klarendal fantaseert over een aantal van 
die foto’s en tast anno 2010 in het duister.

Een bus. Wat leuk! Een bus op de Klarendalseweg. 
Voor de oudere bewoners zal het een nostalgisch 
aanzicht zijn, voor mij een vreemd. Ik heb – behal-
ve een enkele keer een touringcar – nog nooit een 
bus in Klarendal zien rijden; alle lijndiensten lopen 
er precies omheen en de haltes zijn vaak onhandig. 

Deze halte is dan bij de wijkpost op nummer 134, 
een pand waar jarenlang een schoonmaakbe-
drijf heeft gezeten en waarvan de achterkant met 
ingang aan de Stalstraat (ja hij bestaat echt) ver-
huurd werd om in te wonen. Nu zit er al weer een 

tijdje bestemming Modekwartier op zit. Wijkpost; 
in Malburgen en wellicht ook in andere wijken 
hebben ze die nog steeds, volgens mij zelfs pre-
cies met dit gemeente logo. Waarschijnlijk hier in 
Klarendal de voorganger van de wijkwinkel, die 
ook nog eerder weer werkwinkel heette. 

Nog veel mensen vandaag de dag van de oudere 
garde gaan ook nog naar de werkwinkel, terwijl 
er toch echt met grote letters wijkwinkel op de 
ramen staat. Maar toen, ooit aan de overkant,  zat 
de wijkpost waar ongetwijfeld ook een opbouw-
werker of anderszins vakkrachten werkzaam waren. 
En dus een bushalte voor de deur, kon er precies 
in de gaten gehouden worden wie kwamen en wie 
gingen. 

De bus ging naar de Drieslag, vlak bij de wijk-
post van Malburgen. Wellicht waren er veel 
Klarendallers vanwege de stadssanering naar 
Malburgen uitgeweken en was daarom deze bus-
lijn wenselijk om verbinding te houden. Nu lijkt 
Malburgen gewoon een andere wereld; ik zie niet 
echt een relatie tussen deze twee wijken, behalve 
dat het allebei Vogelaarwijken zijn. 

Die vrouwtjes, zouden zij hun kinderen gaan opzoe-
ken in Malburgen? Of gingen ze gewoon bood-
schappen doen op winkelcentrum de Drieslag? En 
dan weer die vraag, wat was de nieuwswaarde van 
deze foto om hem voor de wijkkrant de maken en 
te archiveren? Was dit misschien de laatste keer in 
de jaren ’80 dat de lijn Klarendal Drieslag reed? 

... omdat de redactie een gaatje over had.

Gevonden in Eigen! het Arnhemse 
Citymagazine. Tekst: Hanz Mirck,  

fotografie Anouk Mulder

Waar o waar stond de fotograaf...
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Nuttige nummers in de wijk

politiehuiskamer, Marten van Rossemstraat 2, 
tel. 443 34 35 politiehuiskamer@planet.nl 
openingstijden: ma. t/m do. 9:00u t/m 16:30u. 
Spreekuur Wijkagent buiten de schoolvakanties: 
donderdag 19:00-20:00u. Buiten openingstijden 
kunt u bellen met het hoofdbureau 0900-8844
Grofvuil ophalen: tel. 026-4460490 (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 3428, 
SWoA inloopspreekuur in Wijkcentrum Klarendal 
op ma. woe. en vrij. van 9 tot 12 uur.
Volkshuisvesting: tel. 3 712 712 / 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. 026--3513428

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.
De Wijkwinkel is dicht tussen 23/12 t/m 1/01/2010. 

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

Het Wijkplatform Klarendal heeft in de laatste 
vergadering veel tijd besteed aan de plannen 
over de verhuizing van politiehuiskamer aan de 
Hommelseweg. De nieuwe plek die nu genoemd 
wordt is het Luthers Hofje, maar in het wijkplat-
form had grote bezwaren; je moet geen politie-
huiskamer tegenover een koffieshop neerzetten 
als je wilt dat er nog mensen naar die politie-
huiskamer gaan. Zo´n bezoek moet toch min of 
meer anoniem kunnen. Dat is ook voor de politie 
zelf van groot belang en zou extra maatregelen 
nodig maken.
Volgens Charly Tomassen van de gemeente 
Arnhem is er nog een mogelijkheid om de huis-
kamer te verhuizen naar een andere plek dan het 
Luthers Hofje. 
Daar wordt nu ook nog naar gekeken. De verhui-
zing komt later opnieuw op de agenda. Wanneer 
is nog niet bekend. De volgende vergadering 
van het platform is overigens op 11 maart om 
half acht. Er is ook koffie.

W I J K W I J Z E R ☞☞

WIJKplATFoRM KlARENDAl

Agenda 2010 Agenda 2010 Agenda 2010 Agenda 2010

FEBRUARI 

dinsdag 16 februari
Café Petersberg, gehele dag
boerenbal (carnaval)

zondag 21 februari
Café Atlanta, 18.00 –21.00 uur 
blues jamsessie

zondag 21 februari
Café Goed, 16.00 –21.00 uur 
skihutfeest: live muziek en dj en onbeperkt eten 
en drinken in je skipak voor 20,10 euro

dinsdag 23 februari
Wijkcentrum Klarendal, 17.30- 19.30 uur 
landenkookgroep: Bonaire 
samen buitenlands eten voor 5 euro pp, Arnhem 
Cardhouders 3,50 euro

zondag 28 februari
Café Atlanta, 18.00 –21.00 uur 
blues jamsessie

Ratatouille – Sonsbeeksingel 147
Tante Clemmy zorgt voor een heerlijke winterpot! 
Aanvang: 17.00
Kosten: 3.50 euro, reserveren gewenst!  
Bel 06 21922524

MAART

dinsdag 9 maart
Wijkcentrum Klarendal, 17.30- 19.30 uur 
landenkookgroep: Iran samen buitenlands eten 
voor 5 euro pp, Arnhem Cardhouders 3,50 euro

zaterdag 6 maart
Café Petersberg, 20.00 uur
‘Half vastenbal’ door carnavalsvereniging de Mols-
hopen,
thema is Beach Party, toegankelijk voor iedereen

zondag 14 maart
Ratatouille – Sonsbeeksingel 147
Tante Clemmy zorgt voor een heerlijke winterpot! 
Aanvang: 17.00
Kosten: 3.50 euro, reserveren gewenst!  
Bel 06 21922524

zaterdag 20 maart 
Molen de Kroon, gehele dag
Wereldverteldag: verhalen op diverse verdiepingen 
in de molen en buiten bij de vuurkorf; activiteiten 
voor de kinderen 

zondag 21 maart 
Café Atlanta 18.00 –21.00 uur
viering Saint Patrick’s day met Ierse muziek

dinsdag 23 maart
Wijkcentrum Klarendal, 17.30- 19.30 uur 
landenkookgroep: Afghanistan
samen buitenlands eten voor 5 euro pp, Arnhem 
Cardhouders 3,50 euro

zondag 28 maart
Ratatouille – Sonsbeeksingel 147
Tante Clemmy zorgt voor een heerlijke winterpot! 
Aanvang: 17.00
Kosten: 3.50 euro, reserveren gewenst!  
Bel 06 21922524

ApRIl

dinsdag 6 april
Wijkcentrum Klarendal, 17.30- 19.30 uur 
landenkookgroep: Zweden
samen buitenlands eten voor 5 euro pp, Arnhem 
Cardhouders 3,50 euro
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K I N D E R p a g I N a

VoorjaarsVakantie!
Zoals jullie weten gaan de wekelijkse clubs niet 
door in de vakanties, maar er zijn natuurlijk wel 
andere leuke dingen te doen! Lees hier wat je kunt 
gaan doen in de Voorjaarsvakantie:

Maandag 15 februari:
Carnaval op Het Hommelveldje (naast Wijkcentrum 
De Hommel) De tijden zijn nog niet bekend. Let op 
de flyers en posters. toegang is gratis.

Woensdag 17 februari:
koek & Zopie op De Leuke Linde.
Van 14.00 uur – 16.00 uur.
Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar, ouders zijn ook 
uitgenodigd! toegang is gratis.

Woensdag 17 februari:
kinderdisco in Wijkcentrum klarendal.
Voor kinderen van 4 t/m 7 jaar, van 18.00 uur 
– 18.45 uur. Voor kinderen van 8 t/m 12 jaar, van 
19.00 uur – 20.00 uur.
toegang is gratis, je mag wel geld meenemen om 
snoepjes en limonade te kopen.

Donderdag 18 februari:
Voetbaltoernooi in de rijnhal.
Wil je meedoen met een team??? Geef je dan op 
bij said Zahti.

Vrijdag 19 februari:
Vakantie-instuif in Wijkcentrum klarendal.
Leuke spellen, knutselen en nog veel meer!
Van 13.30 uur – 15.00 uur. Voor kinderen van 4 t/m 
12 jaar. toegang is gratis.

Vragen?
Wijkcentrum klarendal, 026 – 351 34 28, joyce 
Verhoef/ annika van der Mee
Bouwspeelplaats De Leuke Linde, 026 – 442 48 11, 
Maartje Derksen.
Wijkcentrum De Hommel, 026 – 445 07 64, kitty 
de Graaf/ Michiel de Boer

Hallo,
Wij zijn Kimberly & Kim.
Wij zitten onder de tienermeidenclub bij wijkcen-
trum Klarendal.

We doen daar allemaal leuke activiteiten zoals: 
koken, dingen beschilderen en nog veel meer. En 
we gingen de laatste keer naar Salsa.

onze topbegeleiders zijn Heidi & Wendy.
Ze zijn de beste vrouwen van Klarendal en ze zijn 
super aardig.
We hebben iedere donderdag super veel zin in de 
meidenclub. Het is van kwart voor 7 tot 8 uur.

GroEtjES Kim & KimbErly

Hallo!
Wij zijn Nuran en ilayda. We vinden de tienerclub 
heel erg leuk!!!!!!!! We doen daar hele leuke acti-
viteiten en het is natuurlijk supergezellig. onze 
begeleiding zijn Heidi  en Wendy . jammer 
dat het alleen op donderdag is……. Het is 
geweldig om zo’n club te hebben!!!   

NUraN & ilayDa

Heey wij zijn melanie en jemma. Wij zitten onder 
de tienermeidenclub. We doen vaak leuke dingen 
en we hebben ook hele leuke begeleiders: Wendy 
en Heidi! Het is elke donderdag avond weer 
gezellig! Dit was het! 

GroEtjES jEmma EN mElaNiE.

Activiteiten ‘De Leuke Linde’

Hallo jongens, meisjes, ouders en alle 
andere lezers,

Dit is de eerste wijkkrant van 2010 en 
natuurlijk hebben we een heel mooi en 
nieuw activiteitenprogramma bij ‘De Leuke 
Linde’. Vanaf maart t/m oktober start 
er een heel leuk programma voor jong en 
oud op het vernieuwde veld aan ‘De Leuke 
Linde’, namelijk Playground De Leuke Linde. 
Je hoeft je niet in te schrijven en meedoen 
kost helemaal niks! We zouden het natuur-
lijk erg leuk vinden wanneer je er elke week 
bij bent.

Hieronder een overzichtje van wat er alle-
maal gaat gebeuren:
Speluitleen Pretland – maandagmiddag 
van 15.00 tot 17.30 uur – 4 t/m 12 jaar
Meidensportclub / Handbal – maandag-
avond van 18.00 tot 19.00 uur – 6 t/m 12 
jaar
Sportclub jongeren – maandagavond van 
19.00 tot 20.00 uur – 13 tot 18 jaar
Basketbal – woensdagmiddag van 15.00 
tot 16.00 uur – 4 t/m 12 jaar
Sportuurtje grasveld – woensdagmiddag 
van 15.30 tot 16.30 uur – 4 t/m 12 jaar
Hockey – woensdagmiddag van 16.00 tot 
17.00 uur – 4 t/m 12 jaar
Sportclub voor kinderen – donderdagmid-
dag van 16.00 tot 18.00 uur – 4 t/m 12 jaar

N.B. Vanaf april kan er op zaterdag ook 
getennist worden voor jong en oud. 
Daarnaast gaan we ook een gymuur-
tje opzetten voor de senioren onder ons. 
Informatie hierover komt zo snel mogelijk. 
Vragen? Neem dan contact op met Maartje.  

Nieuwe website De Leuke Linde
Natuurlijk hebben we in het oude jaar  
niet stil gezeten en is er een hele nieuwe 
website opgezet voor  ‘De Leuke Linde’,  
www.deleukelinde.nl. Deze website is 
gemaakt in samenwerking met de web-
master: www.knip-oog.com. We zijn erg blij 
met de nieuwe website en de inzet van onze 
webmaster. Op deze site staat alles over 
‘De Leuke Linde’ en over de activiteiten. 
Mocht je toch nog vragen hebben dan horen 
wij het graag!

Ben je vergeten wat er allemaal te doen is 
op ‘De Leuke Linde’?  
Ga naar www.deleukelinde.nl of kom 
gewoon naar ons toe. Daar staan 2 grote 
borden waar alle activiteiten in hangen, 
maar je mag het natuurlijk ook gewoon aan 
ons vragen. 

Groetjes, Maartje & Stichting 
Bouwspeelplaats De Leuke Linde

In november 2009 is het project Kids in Balans 
gestart. De activiteiten hebben alles te maken met 
gezond eten en goed bewegen, kortom met gezond 
leven! 

Het project wordt uitgevoerd door 3 studenten van 
de opleiding Pedagogiek. Zij heten Lieke, Leanne en 
Daniëlle. 
Er doen 11 kinderen mee met Kids in Balans, zij heb-
ben zich van te voren ingeschreven. Tot nu toe hebben 
zij verschillende activiteiten gedaan, zoals koken, je 
eigen schort versieren, spelletjes, sporten met Said 
(onze sport-spelwerker), kickboksen en knutselen. 

Er zijn 12 lessen, bij een aantal lessen zijn ook de 
ouders van de kinderen uitgenodigd. Zij hebben al 
samen met hun kinderen eigen bordjes beschilderd 
en spellen gedaan. Binnenkort gaan we klimmen bij 
Mountain Network en ook de laatste les sluiten we af 
met een gezamenlijk uitje!

In februari sluiten we het eerste deel af. Maar daar-
mee is Kids in Balans nog niet afgelopen!!!
Heb je leuke tips of ideeën voor een vervolg??? (het 
moet natuurlijk wel met gezond eten en bewegen te 
maken hebben ). Laat het weten aan Joyce Verhoef 
van het Wijkcentrum Klarendal!

tienermeidenclub Bouwspeelplaats de Leuke Linde


